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العاملني، أرسل رسوله Lهلدى ودين احلق لُيظهره على الدين كله ولو   احلمد B ربِّ 
أرسل رسوله Lهلُدى ودين احلق لُيخرج به من  ،سبحانه.. كره الكافرون، سبحانه 

الظلمات إىل النور، ومن الغواية والضاللة إىل اهلداية واتباع املنهج القومي والصراط 
  .املستقيم

، أرسل الرسل أمجعني مبشرين إله إال هللا وحده ال شريك لهوأشهد أن ال 
وهدًى للخلق  رمحةً  صلى هللا عليه وسلَّمنا املصطفى ومنذرين ألقوامهم، وأرسل نبيَّ 

  .)األنبياء١٠٧( )َوَما َأْرَسْلَناَك ِإال َرْمحًَة ِلْلَعاَلِمنيَ ( :أمجعني، وقال يف شأنه
 وجلَّ  ه، بعثه هللا عزَّ ه من خلقه وخليلُ ه، وصفيُّ ه ورسولُ وأشهد أن سيدx دمحمًا عبدُ 
به ذلِّة،  ى به بعد ضاللة، وأعزَّ دَ به بعد جهالة، وهَ  على حني فرتة من الرسل، فعلَّم

وأغىن به بعد فاقة، ومجع به بعد ُفرقة، وجعله يف الدنيا فاحتًا وخامتاً، ويف اآلخرة شفيعاً 
  .للخلق أمجعني

على سيدx حممٍد صاحب اللواء املنصور، وxشر اهلُدى  اللهم صلِّ وسلِّم وLرك
يف الدنيا إمامًا لألنبياء واملرسلني، ويف اآلخرة شفيعاً  وجلَّ  والنور، والذي جعله هللا عزَّ 

  .ومغيثاً للخلق أمجعني
وكل من اهتدى �ديه  ،ى هللا عليه وعلى آله الطيبني، وصحابته املباركنيصلَّ 

  .العاملني � ربَّ  ،آمني ..آمني ،الدين، وعلينا معهم أمجعني ومشى على �جه إىل يوم
  :أيها األحبة مجاعة املؤمنني

وحنن يف ختام عاٍم هجري وافتتاح عاٍم هجرٍي جديد، علينا مجيعًا أن نتذكَّر يف 
  .هذا الوقت الكرمي هذا النيب الذي وصفه ربه Lلرؤف الرحيم

  صلى هللا عليه وسلَّمب احللول؟ ألنه وخيتار هلا أنس، كيف كان يعاجل املشكالت
   :كما قال هللا عز وجل يف شأنه
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  )النساء١١٣( )َوَعلََّمَك َما َملْ َتُكْن تـَْعَلُم وََكاَن َفْضُل هللا َعَلْيَك َعِظيًما(
وإبالغ الشريعة الرLنية، وهداية اخللق إىل  ،أمانة الرسالة اإلهلية وجلَّ  محَّله ربُه عزَّ 

، وحاول بكل الطرق أن يهدي أهله ومن معهم من أهل وجلَّ  عزَّ  د احلقَّ دين هللا األح
بل وزادوا على ذلك �يذائه هو ، مكة، ولكنهم أصرُّوا على كفرهم واستمسكوا بعنادهم

  .وأصحابه صلوات ريب وتسليماته عليه
ر يف األمر الذي طلبه منه مواله؟  حىت ال ،ماذا يفعل إلبالغ رسالة هللا   يُقصِّ

ر يف ُخطة سديدة حمكمٍة رشيدة ينشر �ا هذا الدين تنفيذًا مبا كلَّفه ومحَّله به فكَّ 
، فوجد أنه ال مناص له وال خمرج له إال أن خيتار بلدًة غري هذه وجلَّ  العاملني عزَّ  ربُّ 

مر هللا، غري هؤالء البشر تكون هلم استجابة أل ة، وأرضًا غري هذه األرض، وُأxساً البلد
، للدخول يف دين هللا، ومعاونته وُنصرته يف إبالغ شرع هللا تعداٌد داخليٌّ وعندهم اس

  .فكانت اهلجرة النبوية من مكة إىل املدينة
ليجد مكاxً صاحلًا هلذا الدين،  -والذي من أجله هاجر احلبيب إليها  -سببها 

ع منه اهلُدى والنور إىل مجيع العاملني، ألنه مل يَـ  يقبل منه أو  نْ مَ  جيد فيمن حوله دْ عُ يشِّ
 للمسلمني املنهج السديد ياxً ب صلى هللا عليه وسلَّميعاونه أو يساعده، فكان �ذا 

  .يف مثل هذه املعضالت وجلَّ  والقيام بتنفيذ أمر هللا عزَّ  ،الرشيد حللِّ املشكالت
أذكر ذلك وحنن يف أ�منا اآلن يف بلدx مصر، كُثرت عندx املشكالت وزادت 

ور احملدقات، وأصبح الناس يعانون أشد املعاxة يف كل ميادين احلياة، ما املخرج بيننا األم
من ذلك؟ وما السبيل إىل جتاوز ذلك؟ هي الروشتة النبوية اليت وضعها لنا احلبيب 

  .املصطفى يف هجرته املباركة الطيبة
  : يف الروشتة النبوية هجر املعاصي: األمر األول

هللا حالنا إىل أحسن حال، البد أن �اجر، ال �اجر من أننا إذا أردx أن يغريِّ 
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 - بعد فتح مكة -أعلن يف حياته  ى هللا عليه وسلَّمصلَّ مكان وال من بلد، ألن النيب 
  :صلى هللا عليه وسلَّم�اية اهلجرة املكانية، فقال 

  ١)ةال هجرة بعد الفتح ولكن جهاٌد ونيَّ (
  :يف أهل زماننا صلى هللا عليه وسلَّمه لذي �اجره أو �جره؟ هو قولا إذن ما

  ٢)عنه وجلَّ  عزَّ هجر ما �ى هللا  نْ املهاجر مَ (
إذا أردx أن ُيصلح هللا أحوالنا، البد أن نتعاهد ونتكاتف ونتعاون على هجر 

� رسول : °ما ظهر منها وما بطن، فقد قالت له السيدة أم سليٍم  -املعاصي كلها 
  :ى هللا عليه وسلَّمصلَّ فقال  أوصين،: هللا

  ٣)هجري املعاصي فهي أفضل اهلجرةا(
نتفق سوً� ونعمل على هجر املعاصي اليت �اx عنها هللا يف كتاب هللا، واليت 

 :يف سنته احلميدة الرشيدة، وعلى سبيل املثال ى هللا عليه وسلَّمصلَّ نا حذَّرx منها نبيُّ 
  :ى هللا عليه وسلَّمصلَّ املسلم؟ فقال  نْ عن املسلم، مَ  مى هللا عليه وسلَّ صلَّ ُسئل النيب 

  ٤)املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده(
علينا أن �جر كل ما ال يليق أن خيرج من اللسان، وُيسبِّب اإليذاء ألحٍد من بين 

 وُيسبب ُغصًَّة أو يسبب أملاً، اإلنسان، وعلينا أن �جر كل ما نفعله Lجلوارح أو اليدين
�جر ذلك، ونتحلَّى Lألخالق احلميدة  .ملسلٍم من املسلمني أمجعني -أو ُيسبب ضيقًا 

                                                           

ال هجرة بعد الفتح ولكن : (روى البخاري ومسلم يف الصحيحني عن عائشة وابن عباس ´ أمجعني، قال ملسو هيلع هللا ىلص ١
  ).جهاد ونية وإذا استنفرمت فانفروا

عن النيب  ،، ولفظه كما يف صحيح البخاري عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهماوغريمهارواه البخاري ومسلم  ٢
  .) عنهاملسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده، واملهاجر من هجر ما �ى هللا: (ملسو هيلع هللا ىلص قال

َها َأنـََّها قَالتْ روى الطرباين  ٣ اْهُجِري املََعاِصَي فَِإنـََّها َأْفَضُل : (َ� َرُسوَل ِهللا َأْوِصيِين، قَالَ : َعْن ُأمِّ َأَنٍس َرِضَي ُهللا َعنـْ
ِهللا، فَِإنَِّك ال َ¼ِْتنيَّ َهللا ِبَشْيٍء َأَحّب ِإلَْيِه ِمْن  اهلِْْجَرِة، َوَحاِفِظي َعلى الَفَراِئِض فَِإنـََّها َأْفَضُل اجلَِْهاِد، َوَأْكِثري ِمْن ِذْكِر 

  .)َكثْـَرِة ِذْكرِهِ 
  .رواه البخاري ومسلم وغريمها عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما ٤
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فإذا هجرx  .ى هللا عليه وسلَّمصلَّ اليت أمرx �ا القرآن، واليت دعاx إليها النيب العدxن 
املعاصي واستقمنا على طاعة هللا، فسيأيت حلُّ كل مشاكلنا من عند هللا يف قانونه الذي 

  :وقال لنا فيه أمجعني ،له لنا يف كتاب هللاأنز 
 )ْرضِ َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى َآَمُنوا َواتـََّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم بـَرََكاٍت ِمَن السََّماِء َواأل(

  )األعراف٩٦(
يف الروشتة النبوية اليت حنن اآلن يف حاجة هلا لُيصلح هللا أحوالنا : الثاين األمر
العمل  عن سو�جر التقاع ،و�جر اخلمول ،أن �جر الكسل: جتماعيةالدنيوية واإل
xرسول هللا، وجنعل دائقوالذي كان  ،به هللا الذي أمر xفيه سيد xمامنا على الدوام أ

  :قول هللا
  )التوبة١٠٥( )َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنونَ  َوُقِل اْعَمُلوا َفَسيَـَرى هللاُ (

  :عمل السديد الذي يقول فيه موصياً النيب الرشيدوان حنرص على ال
  ٥)ما أكل أحٌد طعاماً خريًا من أن Àكل من عمل يده(

وÁخذ على أيدي املرتشني، وÁخذ على أيدي  على أيدي املتسولني، فنأخذ
دين تعدي امليالغشاشني، وÁخذ على أيدي الظلمة والظاملني والسارقني، وÁخذ على أ

حذَّرهم من  وجلَّ  ني ليأخذوا أمواهلم وÀكلوا أمثا�ا حراماً، وهللا عزَّ على ُحرمات املؤمن
  :ذلك وقال

َا Àَُْكُلوَن ِيف بُُطوِ�ِْم xَرًا َوَسَيْصَلْوَن َسِعريًا(   )النساء١٠( )ِإمنَّ
ن نعلم علم اليقني أن السعي يف طلب الرزق أكن لنا عوxً يف سبيل ذلك ولي

ى هللا عليه صلَّ  مسع إىل النيبِّ ا، وجلَّ  رب العباد عزَّ  عليه باحلالل هو أكرب جهاٍد يُثي

                                                           

َما َأَكَل َأَحٌد طََعاًما َقطُّ : (َم قَالَ َعِن اْلِمْقَداِم َرِضي اللَّهم َعْنه، َعْن َرُسوِل اÅَِّ َصلَّى اللَّهم َعَلْيِه َوَسلَّ روى البخاري  ٥
ًرا ِمْن َأْن Àَُْكَل ِمْن َعَمِل َيِدِه َوِإنَّ َنِيبَّ اÅَِّ َداُوَد َعَلْيِه السََّالم َكاَن Àَُْكُل ِمْن َعَمِل يَ    )ِدهِ َخيـْ
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خر آحىت ينام يف  ،هو يقول يف الرجل يِكدُّ طوال يومه يف طلب الرزق احلالل وسلَّم
فيقول له حافزاً  ،يف عملهالذي القاه لتعب واألمل الذي وجده والعناء االليل ُمثقًال من 

  :ياً ومسلِّ 
) Çت مغفوراً له ،من عمله -بًا عَ تْـ مُ  :أي –من بت كاالL(٦  
  :صلى هللا عليه وسلَّمويقول 

إن من الذنوب ذنوٌب ال يكفرها صالة وال صيام، وإمنا يكفرها السعي (
  .وجلَّ  طلباً ملرضاة الرزاق عزَّ  - ٧)يف األرزاق

الذي طالبنا به لتحسني أحوالنا البشري النذير صلوات  - واألخري لثاألمر الثا
يف ُعاله، وأن يعلم كل واحد منا أنه ال  أن نتحصَّن مبراقبة هللا جلَّ  :ليماته عليهريب وتس

ه وجنواه، وأن هللا يعلم ظاهره وخفا�ه، خيفى على هللا منه خافية، وأن هللا يطلع على سرِّ 
بني  ى نفسه، أو كان موجوداً وأنه يطلع عليه ويراه، إن كان وحده أو يف مكان غلَّقه عل

  :شأنه ألنه قال عزَّ  ،خلق هللا
  )غافر١٩( )ْعُنيِ َوَما ُختِْفي الصُُّدورُ يـَْعَلُم َخائَِنَة األَ (

فإذا قمنا �ذه اخلُطة النبوية وأصلحنا ظاهرx وLطننا B، وتبنا من املعاصي اليت 
وعزمنا أن ال نعود إليها طاملا فينا نفٌس يف هذه احلياة، وسعينا إىل األرزاق  ،ارتكبناها

Lلطريقة املرضية اليت وصفها وبينها لنا رسول هللا، فإن  ،ل اليت أحلَّها لنا كتاب هللاحلال
فيه حالنا إىل  وجلَّ  وحنان، ليُبدِّل هللا عزَّ  سينظر لنا نظرة عطٍف ورضاً  وجلَّ  هللا عزَّ 

  .أحسن حال

                                                           
٦
  .رواه الطبراني عن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنھما 

٧
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يف عامني  طبَّق هذه اخلطة النبوية Ëفإن اخلليفة العادل عمر بن عبد العزيز 
ونصف، فُكثرت األرزاق، وحُسنت األخالق، وفاضت اخلريات، حىت أنه حتريَّ فيما 

وأصلح به الطُرق، وعلَّم به األميني  ،يصنع يف املال الذي زاد عنده، فزوَّج منه الشباب
على اجلبال ويف  بَّ نثروا احلَ ا((: القراءة والكتابة، وملا وجد عنده فائضًا قال لعماله

وحىت الطيور يف بالد  ،لتأكل الطيور، ليعلم الناس أن هللا أغىن املسلمني الصحراء
  .))اإلسالم أغناها بربكة تقوى وعمل املسلمني

وأن يتوب علينا أمجعني، وأن يغفر لنا ما  ،أن ُيصلح أحوالنا وجلَّ  نسأل هللا عزَّ 
علينا وعلى مضى يف هذا العام من الذنوب، وأن جيعل هذا العام اجلديد فاحتة خٍري 

  :صلى هللا عليه وسلَّمقال  .املسلمني أمجعني
�ى  املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده، واملهاجر من هجر ما(

  .٨)عنه وجلَّ  هللا عزَّ 
  ).دعوا هللا وأنتم موقنون Lإلجابةا( :أو كما قال

  :اخلطبة الثانية
بنا بتقواه، وجعلنا من عباده ومأل قلو  ،الذي أكرمنا �ُداه ،العاملني احلمد B ربِّ 

أن يوفقنا لطاعته، وأن يُعيننا على ذكره وشكره وُحسن  وجلَّ  املسلمني، ونسأله عزَّ 
  .عبادته، وأن يدمي علينا ذلك حىت يتوافاx مسلمني ويُلحقنا Lلصاحلني

، شهادة تنفعنا يف الدنيا، وترفعنا �ا يف وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له
  .جنات النعيم وجلَّ  يوم الدين، وجتعلنا �ا من أهل الرضا عن هللا، وأن يُدخلنا �ا عزَّ 

به الشريعة السمحاء،  وجلَّ  ، أقام هللا عزَّ ههللا ورسولُ  وأشهد أن سيدx دمحمًا عبدُ 
هادً� لنا يف الدنيا،  ى هللا عليه وسلَّمصلَّ وهدى به إىل الطريقة املستقيمة القومية، وجعله 

                                                           

٨
 .مها عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهمارواه البخاري ومسلم وغري  
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  .وإماماً لنا يوم الدين
ووفقنا أمجعني التباع شرعه  ،اللهم صلِّ وسلِّم وLرك على سيدx دمحم وارزقنا ُهداه

والعمل بسنته � أB، واجعلنا من أهل لواء شفاعته، واحشرx أمجعني يف اجلنة يف جوار 
  .العاملني � ربَّ  ،آمني .. حضرته، آمني

  :أيها األحبة مجاعة املؤمنني
ظهر يف هذا الزمان بني من يدَّعي أن اإلسالم هجرÍن ـ ال حملَّ هلما يف دين هللا 

  . عز وجل
دعا إليها مجاعة ال ميتون إىل اإلسالم بصلة، ويدَّعون أن بالد  :اهلجرٌة أويل

ىل األماكن اليت نزلوا اإلسالم اآلن ليس أهلها مسلمني، ويدعون الشباب إىل اهلجرة إ
�ا، ويزعمون أ�م سيحققون �ا لإلسالم دولة، وتركوا حرب الكفار وشتتوا املسلمني 
وجعلوهم سائحني وÍئهني يف كل بقاع األرض، ويقتلو�م شرَّ ِقتلة، ويتفننون يف قتلهم، 

  :إذ قال يف شأ�م صلى هللا عليه وسلَّموصدق احلبيب 
شباٌب من أميت ُحداث األسنان ُسفهاء األحالم، يقرأون إذا كان آخر الزمان خرج (

  ٩)يقتلون أهل اإلسالم ويرتكون أهل األوÒن ،القرآن Ñلسنتهم ال يتجاوز حناجرهم
ال حياربون اليهود والكافرين، وإمنا حياربون املسلمني، فعلينا أن نوِّعي شبابنا حىت 

  :يه وسلَّمصلى هللا علفقد قال  ،ال ينخدعوا �ؤالء املغرورين
  ١٠)من رفع علينا السالح فليس منا(

ألنه  ،فليس مبسلمٍ  )ال إله إال هللا(: أي مسلٍم يرفع السالح على واحد يقول

                                                           

ْعُت النَِّيبَّ َصلَّى ُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقولُ : ْنُه قَالَ َعِليٌّ َرِضَي اÅَُّ عَ  متفق عليه عن ٩  َسَيْخُرُج قـَْوٌم ِىف آِخِر الزََّمانِ (: مسَِ
اُث اَألْسَنانِ  يِن َكَما َميْرُ ِوُز ِإميَانـُُهْم َحَناِجَرُهمْ ، َال ُجيَااْلَربِيَّةِ  َخْريِ ْوِل قَـ ، يـَُقولُوَن ِمْن ، ُسَفَهاُء اَألْحَالمِ ُحدَّ ُق ، َميُْرُقوَن ِمَن الدِّ

ْتِلِهْم َأْجًرا ِلَمْن قـَتَـَلُهْم يـَْوَم اْلِقَياَمةِ ا لَِقيُتُموُهْم فَاقْـتـُُلوُهمْ ، فَأَيـَْنمَ السَّْهُم ِمَن الرَِّميَّةِ    . ِ)، فَِإنَّ ِىف قـَ
  البخاري عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما ١٠
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  .)ال إله إال هللا حممٌد رسول هللا(: ينبغي أن يُكفَّ يده عمن يقول
هي للذين يبيعون كل ما عندهم من العقارات والذهب واألموال  :اهلجرة الثانية

عو�ا ليدخلوا بطريقٍة غري شرعية إىل دولة أجنبية حبجة احلصول على الرزق، وأن ويدف
  :هلم وجلَّ  وهؤالء يقول هللا عزَّ  .وليس هلم عمٌل فيها ،تسعهم Ñرزاقها دْ عُ بالدx مل تَـ 

  )البقرة١٩٥( )َوال تـُْلُقوا Ñَِْيِديُكْم ِإَىل التـَّْهُلَكةِ (
ا ال قبل له به، وهم يعلمون علم اليقني أ�م ال ينبغي ملسلم أن يُعرِّض نفسه مب

  .ُمعرضون للغرق يف البحر يف أي وقٍت وحني
ختلف العلماء ومل يُفتوا برأٍي سديٍد اهل إذا غرقوا يف البحر تكون هذه شهادة؟ 

  .وجلَّ  فيها حىت اآلن، ألنه ألقى بنفسه إىل التهُلكة خمالفاً أمر هللا عزَّ 
د، ومن قُتل يف حريٍق يف أي مكاٍن فهو شهيد، ومن من قُتل يف حادثٍة فهو شهي

ذهب إىل البحر ليستحم فغرق فهو شهيد، لكن هؤالء يعلمون علم اليقني أ�م يعرضون 
وإذا دخلوا إىل أي بلد  .وجلَّ  أنفسهم للموت والغرق، وذاك ما مل Àمرهم به هللا عزَّ 
صلى  ُذٍل ما بعده ذل، وقد قال يدخلوها هاربني، فُيعامُلون Ñسوأ املعامالت، ويقعون يف

  :هللا عليه وسلَّم
� رسول هللا وكيف يُذِّل : نفسه ـ قالوا لَّ أن يذإن هللا ينهى املؤمن عن (

  ١١)يطيق يُعرِّض نفسه إىل ما ال: نفسه؟ قال
فهم إذا وصلوا مثًال إىل أيطاليا ينام العشرات منهم يف ُغرفٍة واحدة، وال جيدون 

 Çرهم أصحاب األعمال وإال يبلِّ  ا،عمًال إال متخفي عنهم الُشرطة لرتحيلهم، وال  نغو وُيسخِّ
  .خيرجون إال حبساٍب ألن الُشرطة تتبَّع ُخطوا×م

                                                           

وكيف :  ال ينبغي ملؤمن أن يذل نفسه ، قالوا  : (روى الرتمذي وابن ماجة وأمحد عن عن حذيفة Ë مرفوعا  ١١
  ). البالء ما ال يطيق  يتعرض من: يذل نفسه ؟ قال
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، بينما يف أرضنا ى هللا عليه وسلَّمصلَّ هللا  وهل هذا أمرx به هللا وكلفنا به نيبُّ 
ابنا يريدون احلصول على األموال لكننا وشب ،لو عملنا وال ُحتدُّ  واحلمد B خرياٌت ال تُعدُّ 

  :هللا بغري عمل وال جهاد وال إنتاج، بينما بلدx يقول فيها هللا على لسان يوسف نيبِّ 
  )يوسف٥٥( )اْجَعْلِين َعَلى َخَزاِئِن االْرضِ (

مل يُقل خزائن مصر، فأعلمنا أن مصر فيها خزائن أرض هللا مجعاء، لكن حتتاج إىل 
  .جلهاد والعمل الشديد خبُطط علمية الستخراجها واالنتفاع �اوا ،العلم للتنقيب عنها

صحراؤx كلها مليئة يف بطو�ا خبرياٍت حيتاج إليها العامل أمجع، ولكن حتتاج إىل 
الكدِّ وإىل العمل، وشبابنا ينشغل �خراج كنوز الفراعنة فيحفرون يف بيو×م حىت تقع 

حفروا مثل هذا يف الصحراء  ال، ولووميوتون إلخرج متثال أو جزٍء من متث ،عليهم
فإن مصر واحلمد B  ،وأخرجت هلم الرزق الكثري ،وها وأنبتت من خري هللا الوفريلعمَّر 

  .وجلَّ  كما قال هللا عزَّ   ،هي مهبط وِحملِّ كنوز األرض كلها
ركة وإىل اإلجتهاد يف العلم، وإىل احلركة فإن احل ،حيتاج شبابنا إىل اجلد يف العمل

كما    ،كل من حوهلاكنزًا  لوتصري مصر   ،ُميسَّر يف بالدx بركة، وهنا جند كل شيءفيها 
  .كانت قبل ذلك يف األ�م اخلالية

وأن ُحيوِّل أحوالنا إىل أحسن حال، وأن  ،أن ُيصلح أحوالنا وجلَّ  نسأل هللا عزَّ 
، وأن جيعلنا دائماً ويغفر ذنوبنا ما صُغر منها وما كرب ،يتقبَّل منا توبتنا، ويغسل لنا حوبتنا

  .ابني واملتطهرينوأبداً من عباده التوَّ 
غننا خبريك أاللهم افتح لنا يف بالدx كنوز اخلريات، واجعلها خريات مباركات، و 

ق شبابنا للعمل الصاحل على منهج هللا، وعلى املتابعة ووفِّ  ،وبرك عن مجيع املعوxت
  .حلبيب هللا ومصطفاه

األحياء  ،واملؤمنني واملؤمنات ،ا، وللمسلمني واملسلماتاللهم اغفر لنا ولوالدين
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  .� أرحم الرامحني ،إنك مسيٌع قريٌب جميب الدعوات ،منهم واألموات
اللهم أصلح والة أمورx وحكامنا، واجعلهم دومًا يسعون خلري العباد ومصلحة 

اد واإلفساد، البالد، وامجع عليهم البطانة الصاحلة، وطهِّر وطننا من الفساد وأهل الفس
  .واجعلنا بك أِعّزًِة على الدوام

  .ولتنفيذ سنة خري بريتك ،ق حكام املسلمني أمجعني للعمل بشريعتكاللهم وفِّ 
اللهم اجعل هذا العام اهلجري اجلديد عام خٍري وبركٍة ونصٍر علينا وعلى املسلمني 

د فيه صفوفهم .أمجعني والفساد من بينهم، وانزع الُفرقة  ،وامجع فيه مشلهم ،اللهم وحِّ
  .لىلُعليا وكلمة الذين كفروا هي السُّفواجعل كلمتك هي ا ،وانصرهم فيه على أعدائهم

َهى Àَُْمُر Lِْلَعْدِل َواإل ِإنَّ هللاَ ( :عباد هللا اتقوا هللا ْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَىب َويـَنـْ
  ).النحل٩٠( )َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ  َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَـْغِي يَِعُظُكمْ 

  .واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصالة ،ذكروا هللا يذكركما
*********************  
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