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صلى هللا الذي إختار لنا اإلسالم دينا، والقرآن كتاابً، وسيدان دمحم  ،رب العاملنياحلمد هلل 
   .نبياً ورسوال عليه وسلَّم

إلٌه واحٌد أحد، مل يلد ومل يُولد ومل يكن له كفواً وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك 
 .أحد

لرسالته، وأمره إببالغ  وتعاىل تباركإختاره هللا وأشهد ان سيدان دمحمًا عبد هللا ورسوله، 
ه واتبع هواه وضلَّ فنته، ومن خاله دخل جداه ومشى على هديتبع هُ اووعده أبن من دعوته، 

 .ابء يف جهنم بشقوتهو 
الذي هديتنا به بعد ضاللة، وعلمتنا به بعد اللهم صل وسلم وابرك على سيدان دمحم 
ى آله وصحبه، وكل من ة، صلى هللا عليه وعلجهالة، ومجعتنا به بعد فُرقة، وأعززتنا به بعد ذل

 .واجعلنا منهم ومعهم امجعني، يف الدنيا واآلخرة اي رب العاملني مشى على هديه إىل يوم الدين،
 :أيها األحبة مجاعة املؤمنني

 تبارك وتعاىل، ماذا يطالب هللا صلى هللا عليه وسلَّمذكرى ميالد رسول هللا يف حنن يف أايم 
  لمني حنو حضرته؟سمنا مجاعة امل

 :يطلب منا أموراً نسمعها سوايً يف كتاب هللا
 :املسلمني هللا، هو قوله جل شأنه يطلبه منا مجيعاً معشرأول أمٍر 

ُتْم َأْعَداًء فَأَلََّف بَ ْْيَ قُ ُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه  ﴿ َواذُْكُروا نِْعَمَة هللا َعَلْيُكْم ِإْذ ُكن ْ
 (.آل عمران513) ﴾ِإْخَوانً 

أذكروا يعين تذكروا، واستحضروا وافتكروا نعمة هللا الُعظمى علينا اليت هي أعظم من مجيع 
 النعم احلسية والكونية، أعظم من نعمة الشمس واألرض والقمر والنبااتت واحليواانت وغريها،

نقلنا عز وجل من وعلى يديه نزَّل هللا لنا خري كتاب، وبه  ألهنا سبب اهلداية وسبب العناية،
 .إذ كنتم أعداًء فألَّف بني قلوبكم ـ الضاللة والغواية، إىل الُرشد واهلداية

 لنعمة اليت ألَّف هللا هبا بني القلوب املتنافرة؟ا ما
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إخواانً  صلى هللا عليه وسلَّمحتم بنعمته ، فأصبصلى هللا عليه وسلَّم هي نعمة رسول هللا
ألخ ألخيه يف الدين ما يتسارع عليه اإلخوة من األم واألب، متآلفني متحابني متوادين، يهب ا

يقسم معه ماله وداره وكل شيٍئ ميلكه، برضاء نفٍس وطيب خاطٍر ألن هللا شرح صدره لإلسالم، 
 .لصالة وأمت السالمابعد إتباعه للنيب العدانن عليه أفضل ، ومأل قلبه بنور اإلميان

 كيف نتذكره؟
ه الكرمية اليت هي احلل جلميع مشكالتنا العظيمة، فلن ُُتلُّ كل نتذكر أخالقنتذكر سريته، 

مشكالت اجملتمع بني األفراد وبني البيوت وبني اجلماعات، إال ابلرجوع إىل أخالقه الكرمية، إىل 
 :عفوه إىل صفحه إىل كرمه إىل أخالقه اليت مدحه هبا هللا، وقال لنا ُتفيزاً لنا يف التخلق هبا

 (.القلم1) ﴾ لى ُخُلٍق َعِظيمٍ َوِإنََّك َلعَ  ﴿
 :نك لذو خلٍق عظيم، وإمنا أنت أعلى من اخلُلق العظيم، ويف قراءةٍ يُقل وإمل 

وإنك لعلى ُخلقي عظيم، ُخلق مضاف وعظيم مضاف إليه، والعظيم هو هللا، يعين إنك 
 . ، وهللا إذا أحب عبداً أكرمه وخلَّقه أبخالقه العليةسبحانه وتعاىلعلى ُخلق هللا 

 :ولذلك هو وحده من دون األنبياء واملرسلني الذي قال فيه لنا رب العاملني
 (.التوبة501) ﴾ ِِبْلُمْؤِمِنَْي َرُءوٌف رَِحيمٌ  ﴿

والرؤف هو هللا، والرحيم هو هللا، ولكنه منح هذين اإلمسني حلبيبه ومصطفاه لنعلم علم 
 . عليه وسلَّمصلى هللا، سبحانه وتعاىلاليقني أنه كان على أخالق هللا 
م الكرمية أن نطالع أخالقه العظيمة، ونعلمها ألطفالنا، ونعلمها ما أحوجنا يف هذه األاي

لو لنسائنا، ونعلمها لبناتنا، وجنعل مجيع األفراد يف جمتمعنا حياولون أن يطبقوها على قدرهم، 
 : طُبقت هذه األخالق إنتهى من بيننا كل شقاٍق ونفاق

   ما بقيت       فإن مهو ذهبت أخالقهم ذهبوا إمنا األمم األخالق 
أذى املشركني وال جيزع وال ييأس، ألنه  ذات هللا، وكيف كان يصرب على نطالع جهاده يف

واثٌق من نصر مواله، وحنن يف هذه األايم نتعرض ملا ال حُيمد عقباه، أتلَّب علينا الكافرون، 
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، وأصبحنا كما قال فينا من قبل ألٍف وأربعمائة ع علينا األحزاب الذين ال يؤمنون بدين هللاوجتمَّ 
 :سيدان رسول هللاعام 

: يوشك أن تداعى عليكم األمم ـ يعين تتتجمع ـ كما تتداعى األكلة على قصعتها ـ قالوا)
ُغثاٌء كغثاء السيل، ُقذف  ال بل أنتم يومئٍذ كثري، ولكنكم: أمن قلٍة حنن يومئٍذ اي رسول هللا؟ قال

 (.اة الدنيايراهية املوت، وحب احلك: قال هللا؟ وما الوهن اي رسول: وهن، قيللوبكم ايف قل
 [.أبو داود عن ثوِبن هنع هللا يضر]

ونسعى منتثل ألوامر حضرته، ومنشي على منهاجه يف دعوته،  فأصبحنا حنتاج إىل أن
 :هنع هللا يضرر بن اخلطاب عم خملصني لنصر دين هللا، كما قال

 [.أبخالقكم، قبل ألسنتكمأدعوا إىل هللا ]
 النبوي، والقرآن الكرمياليت هي على سنن النهج  ندعوا الناس إىل هللا أبخالقنا الكرمية،

 هبذه األخالق الكرمية، دخل الناس أمجعني يف دين هللا عوان الناس إىل دين هللا، فإذا دالرابين
 .أفواجا

لة الزوجات، ويف معاملة األوالد، إىل أن نتأسى حبضرته، وندرس سريته يف معامما أحوجنا 
منوذجًا قوميًا ومثاًل  صلى هللا عليه وسلَّمويف معاملة اجلريان، وحىت يف معاملة األعداء، فقد كان 

عظيمًا يف كل هذه األخالق اإلهلية، حنتاج إىل مدارسة ذلك، وخاصة يف هذه األايم املباركة، 
 .إلينا صلى هللا عليه وسلَّم لنتذكر نعمة هللا علينا مبجيئ سيدان رسول هللا

 :وأكتفي يف هذا املقام هبذا القدر ألنتقل إىل مقاٍم آخر 
 ماذا يريد منا هللا مجاعة املؤمنني حنو رسول هللا؟

 :إمسع إىل ربك وهو يقول لك ويل
ٌر ِمَّا ََيَْمُعونَ  ُقْل ِبَفْضِل هللاِ  ﴿  (.يونس11) ﴾ َوِبَرْْحَِتِه فَِبَذِلَك فَ ْليَ ْفَرُحوا ُهَو َخي ْ

 :يف اآلية يف قرآة أخرى، فيها اخلطاب موجه لنا مباشرة سبحانه وتعاىلوسيقول 
ٌر ِمَّا  ْفَرُحوا ُهوَ ت َ َوِبَرْْحَِتِه فَِبَذِلَك فَ لْ  ُقْل ِبَفْضِل هللاِ  ﴿  (.يونس11) ﴾َمُعوَن تَْ َخي ْ
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به يف الشفاعة الُعظمى يف إذا عرفنا ما خصنا هللا به حبضرة النيب يف الدنيا، وما خصَّ هللا 
وما يسَّر هللا به لنا األمور بربكته، وما أوجبه علينا من الصالة والتسليم على حضرته، اآلخرة، 

 .فرحاً  هفإننا نفرح فرحاً ال يعدل
 :صلى هللا عليه وسلَّموقد قال 

 (.من النار تبارك وتعاىلإال وجناه هللا  حيب بقلب عبٍد مؤمن،ما اختلط )
 [.يم يف سننه عن معائ بن جبلإبن الق]

إىل ما رواه اإلمام البخاري يف الكافر الذي فرح حبضرة النيب حلظة ميالده، عمه وانظر معي 
  .الفرقانأبو هلب الذي ذُكر يف القرآن، ووصفه هللا أببشع الصفات يف 

يف : كيف حالك اي أخي؟ قال: فقال يف املنام، ُروي أن أخيه العباس بن عبد املطلب رآه
عذاب كل يوم إثنني، ويُنزل يل قطرات يف نقطة أصُبعي هذا لأشد النريان، إال أن هللا خيفف عين ا

  أخي،ألن جارييت ثُويبة عندما ُولد دمحم بن عبد هللا: ومل؟ قال: قال ،أبداً  ال ترجع إيلَّ  فأشرهبا،
: ففرحت وقلت هلا: قالمسوه دمحماً،  ك عبد هللا غالمأبشر فقد ُولد ألخي: جاءتين وقالت يل

 .تبارك وتعاىلأنت ُحرة لوجه هللا 
 :هنع هللا يضريقول اإلمام دمحم بن انصر الدمشقي ولذلك 

 داً لَّ ت يداه يف اجلحيم خمُ إذا كان هذا كافٌر جاء ذمه     وتبَّ 
 رور أبمحد  ـــــــأتى أنه يف يوم اإلثنني دائماً     خُيفف عنه للس

 عمره    أبمحد مسروراً ومات موحدا؟فما الظن ابلعبد الذي عاش 
ن يكون له برهاٌن يدل رح البد أ، وهذا الفصلى هللا عليه وسلَّمإذاً البد أن نفرح برسول هللا 

عليه، أن نقتدي هبديه أن نتبع سنته، أن حناول يف هذه األايم أن نصلح بني املتخاصمني حولنا 
ها جمتمع املؤمنني، أن جنتمع على قلب من املسلمني، أن نقضي على املشاكل اليت يعاين من

لنقضي على مجيع اخلالفات، ونصفي القلوب من النزاعات، وجنعل رجٍل واحٍد تقي نقي، 
 :القلوب كما قال فيها هللا ملن آمن حببيبه ومصطفاه
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 (.احلجر14) ﴾ َونَ َزْعَنا َما يف ُصُدورِِهْم ِمْن ِغلٍ  ِإْخَواًن َعَلى ُسُرٍر ُمتَ َقاِبِلْيَ  ﴿
ومن يعرب عن فرحته فيصنع طعامًا فُيطعم به الفقراء واملساكني، فهذا أمر يستوجب الشكر 
 من رب العاملني، ومن حيتفل حبضرته ويفرح به فيصنع مسابقًة للصغار ليعلمهم شيئًا من سرية

ويطمعون مجيعًا يف بعض اهلدااي اليت يتذكرون هبا حضرته، سيد األولني واآلخرين، ويعطيهم 
 .عمال وكل أعمال الرب هي إحتفاء حبضرة رسول هللااألاعته، كل هذه شف

صلى هللا عليه حيتفل بذاته مبولده الشريف، بطريقته فقد كان  صلى هللا عليه وسلَّموقد كان 
هذا يوٌم ُولدُت فيه، : فُسئل مل تصوم يف هذا اليوم اي رسول هللا؟ قاليصوم كل يوم إثنني،  وسلَّم

  .ة اإلجياد اليت أوجده هبا هللام شكراً هلل على نعموم هذا اليو صفي
عظمون يوم هاجر من مكة إىل املدينة فوجد اليهود يُ  صلى هللا عليه وسلَّموهذا رسول هللا 

هذا يوٌم جنَّى هللا فيه موسى وقومه من : مل تصومون هذا اليوم؟ قالوا: ، فسأهلمعاشوراء ويصومونه
 :صلى هللا عليه وسلَّمعلى جناة موسى ومن معه، فقال  فرعون وقومه، فنصومه شكراً هلل

 (.حنن أوىل مبوسى منكم)
صلى هللا فصامه وأمر بصيامه شكراً هلل على جناة موسى، أفال نصوم يومًا على والدة حممٍد 

صلى هللا عليه ؟ أفال نصنع معروفًا أو خريًا أو برًا شكرًا هلل على ميالد رسول هللا عليه وسلَّم
 يتساءل البعض وما احللوى؟ ؟ وسلَّم

سلفنا الصاحل كانوا قومًا عقالء، خياطبون كل حقيقة مبا يناسبها، واألطفال ال حيتاجون إىل 
 : خطاب، وال إىل دروٍس للتعليم، فكانوا يوزعون عليهم احللوى، ويقولون هلم

ون عليهم على ، مث يقصُّ صلى هللا عليه وسلَّمهذه احللوى ذكرى مليالد نبينا الرؤف الرحيم 
وا ونشأوا على التوق به، فإذا قاموا وشبُّ قدرهم شيئًا من سريته وشيئًا من أحوال حضرته ليتعلقوا 

 .صلوات ريب وتسليماته عليهإقتدوا به واستحضروا هيئته ومشوا على أخالقه وسريته وحالته 
ى إما العب كرة، رمون احللوى على األطفال، وتركوا األطفال ومثلهم األعلرأينا قومًا حيُ 

ونسوا اإلقتداء مبن قال فيه لنا  ،ال وإما كذا وإما كذاوإما ممثل وإما مغين وإما ساحر وإما بطَّ 
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 :هللا
 (.األحزاب05) ﴾َلَقْد َكاَن َلُكْم يف َرُسوِل هللا ُأْسَوٌة َحَسَنٌة  ﴿

بداية، وجيعلهم الذي حُيسن تربية أوالده هو الذي يربط قلوهبم وأفئدهتم حبضرة النيب من ال
ويكون هلم شفيعاً  ليكون هلم يف الدنيا غاية،وميشون به  إىل النهاية،يتعلقون به وبكل أخالقه 

 .تبارك وتعاىليوم لقاء هللا 
وال أريد أن اُثقل عليكم بسردها، ولكن علينا  كثرية على اإلحتفاء حبضرة النيب،  األدلة

ر احلبيب األعظم، والشفيع األكرم الذي ليس لنا مجيعًا معشر املسلمني يف هذه األايم أن نتذك
الذي به ر، والذي به جناتنا يوم احلساب و منه مفٌر يف اخلتام، فهو وحده الذي به جناتنا من النا

 .دخولنا اجلنة مع الصاحلني واألبرار
 :صلى هللا عليه وسلَّمقال 

الكرمي يومئٍذ بيدي، آدم فمن  بشرهم إذا يئسوا، اللواءأان خطيب األنبياء إذا وفدوا، وأان مُ )
 (. دونه من األنبياء ُتت لوائي يوم القيامة

 [.إبن ماجة عن أيب سعيد اخلدري هنع هللا يضر]
 :صلى هللا عليه وسلَّموقال 

           (التائب حبيب الرمحن، والتائب من الذنب كمن ال ذنب له)
 :أو كما قال

 .أدعوا هللا وانتم موقنون ابإلجابة
               

 :اخلطبة الثانية
  .احلمد هلل رب العاملني

 .ه، يعز عباده الطائعنيال إله إال هللا وحده ال شريك ل وأشهد أن
 .عبد هللا ورسوله، الصادق الوعد األمنيأن سيدان دمحماً  وأشهد
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  .، وآله وصحبه أمجعنيعلى سيدان دمحماللهم صل ِّ وسل ِّم وابرك 
 :نيأيها األحبة مجاعة املؤمن

 ؟صلى هللا عليه وسلَّمعلى نعمة احلبيب املصطفى  تبارك وتعاىلكيف نشكر هللا 
كيف نشكرك ال شك أننا مجيعًا عاجزون عن معرفة ذلك، إال إذا علمنا هللا رب العاملني،  

 اي ربنا على بعثة هذا النيب؟
 :معلماً  تبارك وتعاىلقال هللا 

 (.األحزاب15) ﴾َعَلى النَِّبِ  َوَمالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن  ِإنَّ هللاَ  ﴿
حباجٍة إىل صالتنا؟  صلى هللا عليه وسلَّموما دام هللا واملالئكة يصلون على النيب، فهل النيب 

 : حاشا هلل، حنن احملتاجني إىل هذه الصالة، ولكن هللا تعطفاً منه وإكراماً لنا قال
 (.األحزاب15) ﴾ لِ ُموا َتْسِليًماََي َأي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوسَ  ﴿

اي رسول ): هنع هللا يضرقال سيدان ُأيب بن كعب  حضرة النيب وتسلم على حضرة النيب،ُتصلي على 
: وإن زدت فهو خرٌي لك، قال: الثُلث؟ قال: ماشئت، قال: كم أجعل لك من صاليت؟ قالهللا  
إذًا يكفك هللا : لك صاليت كلها، قالإذًا أجعل : قالوأن زدت فهو خرٌي لك، : قال؟ لثنيالثُ 

 .(مهك، ويغفر لك ذنبك
 [.مستد اإلمام أْحد عن ُأيبِ  بن كعب هنع هللا يضر]

وتغفر له مجيع الذنوب عند احلي القيوم  اإلنسان كل اهلموم،الصالة على النيب تكفي 
  .اعته يوم القيامةشفحمتاجني إىل يف حضرته الذي ال أتخذه سنٌة وال نوم، انهيك عن إننا مجيعاً 

 نال هذه البضاعة؟ ما رسوم الشفاعة اليت ندفعها لن
 :صلى هللا عليه وسلَّمقال 

 .(عشراً حني ُيصبح وعشراً حني مُيسي، وجبت له شفاعيت يوم القيامةعليَّ من صلى )
 [.األلباين عن أيب الدرداء هنع هللا يضر]

وعشر  ،فقط بعد املغرب لواتٍ ، عشر صاي رسول هللاوما أحلمك اي سيدي ما أكرمك 
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 يوم القيامة؟اظبة على ذلك، تُنيُلين الشفاعة و صلواٍت بعد صالة الصبح، واملهم امل
غإن ههذا ما قاله الذي ال ينطق عن اهلوى  ران آابءان و وحٌي يُوحى، ولذلك رأينا يف صِّ

سجد بعد صالة الصبح ال يقومون من املالذين كانوا أُميني، ولكنهم كانوا بنيتهم صاحلني، كانوا 
 . وبعد صالة املغرب إال إذا صلوا على حضرة النيب عشر مرات

وأيمرهم أن خيرجوا من املسجد، فإذا خرج اإلنسان منا قهم هم ومن يُفس ِّ دفجاءهم من يُبع
 شفيعًا له صلى هللا عليه وسلَّمقابل فالن وكلم مع فالن فنسي هذا العمل الذي به يكون النيب 

 :صلى هللا عليه وسلَّمرة الرمحن، مع قوله يوم لقاء حض
حىت أان إال أن : نت اي رسول هللا؟ قالأحىت : لن يدخل أحدكم اجلنة بعمله، قالوا)

 (.يتغمدين هللا برمحته
 [.صحيح مسلم عن عائشة اهنع هللا يضر]

 : وايةويف ر 
 (.محة منه وفضلر ن يتغمدين هللا بإال أ)

املؤمنني اآلن، لو ُوزن مبيزان اإلخالص كم يتبقى لنا فيه نعمله مجيعًا مجاعة العمل الذي 
 عند هللا؟ 

 لو ُوزن مبيزان اخلشوع، كم يكون لنا فيه من األجر عند هللا؟ 
 منا؟  تبارك وتعاىللو ُوزن مبيزان الصدق، كم يتقبل هللا 

لنا أمجعني برمحته فقال و تغمَّد هذه األمة بربكة سيد األمة بفضله  سبحانه وتعاىلولكن هللا 
 :ُمهنئاً 

ُهْم َأْحَسَن َما َعِمُلوا َونَ َتجاَوُز َعْن َسيِ َئاِِتِْم يف َأْصَحاِب اْْلَنَِّة  ﴿ ُأوَلِئَك الَِّذيَن نَ تَ َقبَُّل َعن ْ
 (.األحقاف55) ﴾ َوْعَد الصِ ْدِق الَِّذي َكانُوا يُوَعُدونَ 

كلها جهارا، والفضيحة على   جعل هللا حساب األمم صلى هللا عليه وسلَّمولذلك من أجله 
 . رؤس األشهاد
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 :صلى هللا عليه وسلَّمفجعل احلساب بينكم وبينه فقط، قال نتم اي أمة احلبيب أأما 
أحدكم إىل حضرته، ويُنزل جلباب الكربايء،  تبارك وتعاىلإذا كان يوم القيامة يُدين هللا )

ومن : نعم اي رب، يقول: هذا؟ يقول أنت فعلت: حىت ال يراه أحد، مث يطالعه بذنوبه، ويقول له
وأان أغفرها  ،يف الدنياعليك أان سرتهتا : أنت اي رب، يقول: ؟ يقوليف الدنيا الذي سرته عليك

 (.لك اليوم، أدخلوا عبدي اجلنة برمحيت
 [.أيب هريرة هنع هللا يضركتاب الزهد لإلمام أْحد عن ]

لك أن تكون آخر األمم يف طابور جاءت األمة احملمدية يف آخر األمم، فكان يقتضي ذ
كثنا يوم النشور، وندخل ولكن هللا يبدأ احلساب بنا مجاعة املؤمنني حىت اليطول مُ احلساب، 

صلى هللا عليه ، قال صلى هللا عليه وسلَّماجلنة، وما مفتاح اجلنة؟ مفتاح اجلنة هو رسول هللا 
 :وسلَّم

: ، فيقولصلى هللا عليه وسلَّمول أان دمحم من أنت؟ فأق: آيت ابب اجلنة فيقول خادم اجلنة)
اي دمحم أدخل أمتك اجلنة : تبارك وتعاىلفيقول هللا بك أن أُمرت أن أفتح، وال أفتح ألحٍد قبلك، 
 (.من ميني اجلنة، وأترك لسائر األمم ابقي األبواب

 [.اإلمام الطرباين عن أنس هنع هللا يضر]
، صاحب صلى هللا عليه وسلَّمصاحب القدم فندخل اجلنة قبل سائر األمم بسر شفاعة 

 .احلوض املورود، وصاحب الكوثر املشهود، وصاحب املقام احملمود يوم الدين
نقوله عند مساع  أن جعل الشفاعة لشيٍئ هنيٍ من رمحته بنا  صلى هللا عليه وسلَّموقد كان 
 :صلى هللا عليه وسلَّماآلذان، فقال 

: ما يقول، إال حيا على الصالة حيا على الفالح، فقولوامثلا إستمعتم إىل املؤذن فقولوا إذ)
ن نصلي على حضرته بعد اآلذان أأمران صلوا عليَّ ـ مث ظيم، ال حول وال قوة إال ابهلل العلي الع

ال تنبغي إال لعبد واحد،  فإهنا درجٌة وحيدٌة عاليةوسلوا هللا يل الدرجة الرفيعة يف اجلنة،  ًة ـمباشر 
 (.أان هو، فمن سأل هللا يل الدرجة الرفيعة، وجبت له شفاعيت يوم القيامةأرجو أن أكون 

 [.اإلمام مسلم عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما]
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ق والعمل بسنة خري أحبته، وأن يرينا احل أن يشرح صدوران لطاعته، تبارك وتعاىلنسأل هللا 
 .الكاً ويرزقنا إجتنابهويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل زاهقاً وه حقاً 

وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من  ،اللهم حبب إلينا اإلميان وزينه يف قلوبنا
لذة حالوة اإلميان، وأجعلنا نتمتع بتالوة القرآن، واجعلنا دائمًا نواظب الراشدين، اللهم أذقنا 

 .على عمل الصاحلات والقرابت اي حنان اي منان
نا ولوالدينا، وللمسلمني واملسلمات، واملؤمنني واملؤمنات، األحياء منهم اللهم اغفر ل

 .واألموات، إنك مسيع قريب جميب الدعوات اي أرحم الرامحني
اللهم أنظر إلينا يف بلدان مصر نظر عطٍف وحنان، فبدل حالنا إىل خري حال، وانزع 

حلب لبعضنا، واحلب لنبينا واحلب األحقاد واألحساد والغل والكره من قلوبنا، وامأل قلوبنا اب
 .لكتابنا، واجعلنا دائماً وأبداً يف أُلفٍة ومودٍة ورمحٍة على الدوام اي أرحم الرامحني

نا وأحوال أوالدان وبناتنا وأحوال إخواننا املسلمني أمجعني، حكاماً اللهم أصلح أحوال
فقة والرمحة لعبادك املسلمني، وحمكومني رؤساء ومرؤسني، اللهم اجعل يف قلوب أولياء أموران الش

اللهم أنزل علينا املاء من السماء، وأخرج لنا املاء من ابطن األرض، واغننا عن مشاتة األعداء 
 .ومعونة األصدقاء اي أكرم األكرمني

   : عباد هللا اتقوا هللا
َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َيَُْمُر ِِبْلَعْدِل َواالْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَ ن ْ  ِإنَّ هللاَ ﴿

 (.النحل01) ﴾َواْلبَ ْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ 
 .وأقم الصالةشكروه على نعمه يزدكم او أذكروا هللا يذكركم واستغفروه يغفر لكم، 

 


