بسم هللا الرحمن الرحيم
الخطبة األولى
إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من يهده هللا فال ُمض َّل له ،ومن
يُضلِل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ،صلى هللا عليه وعلى آله
كثيرا.
وأصحابه وسلَّم تسلي ًما ً
أما بعد:
الوثقى.
فاتقوا هللا  -عباد هللا  -حق التقوى ،واستمسِكوا من اإلسالم بالعُروة ُ
أيها المسلمون:
لقد َّ
ُؤص ُل القواعدَ واألحكام ،شام ٌل للكليات والجزئيات ،واالعتقادات
متين يُخاطِ بُ العق َل
بدين
والقلب ،وي ِ
َ
ٍ
من هللا على عباده ٍ
وقرر أصول التعامل مع البسطاء والعُظماء ،وأهل البطالة واألثرياء ،والفقراء واألغنياء،
والعبادات ،والسلوك واآلدابَّ ،
قال  -جل شأنُه َ :-ما فَ َّر ْ
ش ْيءٍ [األنعام.]38 :
ب مِ ْن َ
طنَا فِي ْال ِكت َا ِ
ارا
ولكماله ش ََرقَ األعدا ُء بتمسُّك أهل اإلسالم به ،قال  -سبحانه َ :-ودَّ َكث ٌ
ب لَ ْو يَ ُردُّونَ ُك ْم مِ ْن بَ ْع ِد إِي َمانِ ُك ْم ُكفَّ ً
ِير مِ ْن أ َ ْه ِل ْال ِكت َا ِ
ْ
ور َّ
َّللاِ
َح َ
سدًا مِ ْن ِع ْن ِد أ َ ْنفُ ِس ِه ْم مِ ْن بَ ْع ِد َما ت َ َبيَّنَ لَ ُه ُم ْال َح ُّق [البقرة ،]109 :فيسعون إلى إقصاء أهله عنه :ي ُِريدُونَ ِليُط ِفئُوا نُ َ
ُ
َّ
ور ِه َولَ ْو ك َِر َه ْالكَاف ُِرونَ [الصف.]8 :
ن
م
ت
م
َّللا
و
م
ه
ه
ا
و
ِ
ِ
ِبأ َ ْف َ ِ ْ َ ُ ُ ُّ ِ
ومن أعظم مداخل أهل الباطل على المسلمين :زعزعةُ األمن في بلدانهم ،فإذا فقدوه انق َ
وتفرقَت الكلمةُ وح َّل
سبُل،
طعَت ال ُّ
َّ
والخوف وينش ِغ ُل
س ِفكَت الدماء ،فيع ُّم الجه ُل
س ِلبَت األموال والممتلكات ،و ُهتِكَت
األعراض و ُ
الفقر وانتشرت األسقام ،و ُ
ُ
ُ
ب والشك وأربابُ البغي ِ واإلفساد.
الناس عن دينهم ،ويظهر أهل الري ِ
ُ
زمن النبوة ظهرت الفتنُ والمِ َحن ،قال  -عليه الصالة والسالم « :-إن بين أيديكم فتنًا ك ِق َ
طع الليل
الناس عن
وكلما ابتعد
ُ
ِ
ً
ً
ُ
كافرا»؛ رواه أحمد.
ح
ب
ُص
ي
و
ا
ن
مؤم
ِي
س
ُم
ي
و
ا،
كافر
ِي
س
ُم
ي
و
ا
ن
مؤم
فيها
ل
الرج
ح
ب
ُص
ِ ُ
ال ُمظلِم ،ي ِ ُ
ً
ً
والثباتُ في ال ُمدل ِه َّمات الحوادث واألزمان عزيز ،وال تظهر فتنةٌ إال ويسق ُ
اس َم ْن يَ ْعبُدُ َّ
ط فيها رجال ،قال تعالىَ :ومِ نَ النَّ ِ
َّللاَ
صا َبهُ َخي ٌْر ْ
علَى َوجْ ِه ِه َخس َِر الدُّ ْن َيا َو ْاآلخِ َرة َ [الحج.]11 :
ب َ
صا َبتْهُ فِتْنَةٌ ا ْنقَلَ َ
َ
اط َمأ َ َّن بِ ِه َو ِإ ْن أ َ َ
علَى َح ْرفٍ فَإ ِ ْن أ َ َ
تعوذوا باهلل من الفتن ما
وقد أمر النبي  -صلى هللا عليه وسلم  -أمت َه
بالتعوذ من الفتن قبل ظهورها وعند نزولها ،فقالَّ « :
ُّ
ظهر منها وما بَ َ
طن»؛ رواه مسلم.
لعرضها على الكتاب والسنة ،قال  -جل شأنه َ :-و ِإذَا
ومن دوائها :عد ُم الخوض فيها وتركُ األمر ألهله من الوالة والعلماء
ِ
ُ
ُ
َّ
َ
ْ
سو ِل َوإِلَى أولِي األ ْم ِر مِ ْن ُه ْم لَعَ ِل َمهُ الذِينَ يَ ْست َ ْنبِطونَهُ مِ ْن ُه ْم
الر ُ
َجا َء ُه ْم أ َ ْم ٌر مِ نَ ْاأل َ ْم ِن أ َ ِو ْالخ َْوفِ أَذَاعُوا بِ ِه َولَ ْو َردُّوهُ إِلَى َّ
[النساء.]83 :
والفتنةُ إذا أقبلَت عرفَها العلما ُء ،فإذا أدبَ َرت عرفَها العامةُ ولكن بعد الفوات ،والعلما ُء هم ورثةُ األنبياء ،وال ِغنَى للحاكم
والضراء ،والشدة والرخاء ،فاهلل أمر بسؤالهم في جميع األحوال ،فقال  -سبحانه  :-فَا ْسأَلُوا أ َ ْه َل
السراء
والمحكوم عنهم في
َّ
َّ
َ
الذ ْك ِر إِ ْن ُك ْنت ُ ْم َال ت َ ْعل ُمونَ [النحل.]43 :
ِ
وهم  -بأمر هللا ٌ -
ُرضي
والتطاول على الحاكم ،وهم
أمان للمجتمع من الفوضى
الناصحون لولي ِ األمر ال ُمذكِرون له بما ي ِ
ِ
ُ
عظموا السلطانَ والعلماء ،فإن َّ
بخير ما َّ
ُ
عظموا هذيْن أصل َح هللا دنياهم وأخراهم".
الناس
ل
يزا
"ال
هللا:
هللا ،قال سه ُل بن عبد
ُ
ٍ
ومن أُسس هذا الدين :النصيحةُ لكل فر ٍد وإن عال ،قال  -صلى هللا عليه وسلم « :-الدينُ النصيحة» ،قلنا :لمن؟ قال« :هلل،
ولكتابه ،ولرسوله ،وألئمة المسلمين ،وعامتهم»؛ رواه مسلم.
تشهير به وال تنقُّص ،قال
األقوم في النُّصح للحاكم على ما جاء به الكتابُ والسنة من غير
السلف الصال ُح لسبي َل
وقد سلك
ُ
ٍ
َ
تجد الناس كالمفطورين
ابن القيِم  -رحمه هللا " :-مخاطبةُ الرؤساء بالقول الليِن ٌ
أمر مطلوبٌ شرعًا وعقالً وعُرفًا ،ولذلك ِ
عليه ،وهكذا كان النبي  -صلى هللا عليه وسلم  -يُخاطِ بُ رؤساء العشائر والقبائل".
سنَت بينهم ال ُمعاملة ،وح ِف َ
ظ هللا المجتم َع من الشرور ،وكانت
وإذا اجتمعت القلوب على الحق والنُّصح ق ِويَت في العبادة وح ُ
يدُ هللا معهم ،قال  -عليه الصالة والسالم « :-يدُ هللا مع الجماعة»؛ رواه الترمذي.
لتقوى
ومن أوائل أعمال النبي  -صلى هللا عليه وسلم  -حين قدِم المدينة :مؤاخاته بين المهاجرين واألنصار ،وتوحيد صفِه َ
أمن واستقرار.
شوكةُ المسلمين ويعيش الجمي ُع في ٍ

ومن تعظيم اإلسالم للجماعة :أنه أمر بقتل من أراد تفريقها ،قال  -عليه الصالة والسالم « :-إنه ستكون هنَّاتٌ وهنَّاتٌ  -أي:
ُفرق أمر هذه األمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنًا من كان»؛ رواه مسلم.
فتن ومِ َحن -؛ فمن أراد أن ي ِ
بسمع وطاعة ،قال اإلمام أحمد" :إذا لم يكن إما ٌم يقوم بأمر الناس
وال دينَ إال بجماعة ،وال جماعة إال بإمامة ،وال إمامة إال
ٍ
فهي الفتنة".

وقد أدرك الصحابةُ  -رضي هللا عنهم  -ذلك ،فلما تُوفِي النبي  -صلى هللا عليه وسلم  -سجَّاه الصحابة  -أيَّ :
غطوه  ،-ثم
بكر  -رضي هللا عنه  -عادُوا إلى تجهيز النبي  -صلى هللا عليه
ذهبوا إلى سقيفة بني ساعِدة الختيار خليف ٍة له ،ولما با َيعُوا أبا ٍ
غسْله وتكفينه ودفنِه ،فقدَّموا اختيار الخليفة على دفنه  -صلى هللا عليه وسلم  -لعلمهم للحاجة أن المجتمع ال
وسلم  -من َ
يصلُح  -ولو ساعةً  -بال والي.
برةٍ كانت أو فاجرة" ،قيل له :هذه البَ َّرة قد عرفناها ،فما
قال علي بن أبي طالب  -رضي هللا عنه " :-ال بدَّ للناس من إمارةٍ َّ
س ُم بها الفَ ْي ُء".
با ُل الفاجرة؟ قال" :يُؤ َّمنُ بها السبيلُ ،ويُقا ُم بها ال ُحدود ،ويُجا َهدُ بها العدو ،ويُق َ
ومن ُمعتقَد أهل السنة والجماعة :طاعةُ ولي ِ األمر بالمعروف وإن كان ظال ًما ،قال  -عليه الصالة والسالم « :-تسم ُع وتُطي ُع
ظهرك وأخذ مالَكَ  ،فاس َمع وأطِ ع»؛ رواه مسلم.
ضرب
لألمير وإن
َ
َ
قال اإلمام الطحاوي  -رحمه هللا " :-ونرى طاعت َهم من طاعة هللا  -عز وجل  -فريضة ما لم يأمروا بمعصية ،وندعو لهم
بالصالح وال ُمعافاة".
ي عن معصيته والخروج عليه ،قال  -عليه الصالة
تقصيرا أو ظل ًما فهو
ومن رأى من واليه
ٌ
ً
مأمور بالصبر على بغ ِيه منه ٌّ
شبرا فمات عليه إال مات ميتةً
ً
كرهَ من أميره شيئا فليصبِر عليه ،فإنه ليس أحدٌ من الناس خر َج من السلطان ً
والسالم « :-من ِ
ُدرك اإلسالم -؛ رواه مسلم.
جاهلية» -أي :كأنه لم ي ِ
ِبار التابعين؛ كابن عمر ،وابن سيرين ،وابن ال ُمسيَّب
وعلى هذا النهج العظيم سار
ِبار الصحابة وك ُ
سلف هذه األمة ،فكان ك ُ
ُ
يُصلُّون خلف ال َحجَّاج مع عظيم ظلمه ،وكثرة قلته وبطشِه ،ويدعون له ،قال الحسن البصري  -رحمه هللا « :-إن ال َحجَّاج
والتضرع».
عذاب هللا بأيديكم ،ولكن عليكم باالستِكانة
عذابُ هللا ،فال تدفعوا
ُّ
َ
واإلسال ُم جاء بدرءِ كل مفسدةٍ عن األفراد والشعوب ليبقى الجمي ُع يدًا واحدة ً ُمتالحِ مة ُمطمئنةً ،نابذين كل فُرق ٍة واختالف،
خير مما تُحبُّون في الفُرقة".
قال ابن مسعود  -رضي هللا عنه " :-وما تكرهون في الجماعة ٌ
والخالف والفُرقة ،ونهوا عن كل وسيل ٍة تدعو إلى ُمنا َبذَة
وأخذ بهذه القاعدة علما ُء أهل السنة والجماعة ،فاجتنَبوا الشذوذ
َ
السلطان أو الخروج عليه.
نفر
والصحابة ُ  -رضي هللا عنهم  -أجمعوا على تحريم هذا ،وذلك حين ُحدوث أول
خروج على اإلمام في اإلسالم ،لما قد َِم ٌ
ٍ
مشارفِ المدينة لحِ صار عثمان بن عفان في داره ،طالبين عز َل نفسه من
من أهل مصر والبصرة والكوفة ونزلوا على
ِ
الخالفة أو قتلَه.
قال ابن كثير  -رحمه هللا " :-فكل الناس أبَى دخولهم  -أي :إلى المدينة  -ونهى عنه".
بسالح أو خال من سالح فهو محر ٌم في ديننا ،قال شيخ اإلسالم  -رحمه هللا " :-أه ُل العلم والدين
فكا تظاهُر سوا ٌء كان
ٍ
ُرخصون ألح ٍد فيما نهى هللا عنه من معصية ُوالة األمور وغشِهم والخروج عليهم بوج ٍه من الوجوه ،كما قد
والفضل ال ي ِ
ً
ع ُِرف من عادات أهل السنة والدين قدي ًما وحديثا".
وأجمع العلماء على تحريم الخروج عليهم وإن بدَر منهم ظل ٌم أو قُصور ،قال النووي  -رحمه هللا " :-الخروج عليهم وقتالُهم
حرا ٌم بإجماع المسلمين ،وإن كانوا فسقةً ظالمين".
أعظم من الصبر عليه ،قال شيخ اإلسالم  -رحمه هللا " :-أهل السنة
ولم يخرج أحدٌ على إمامه إال ندِم وكانت مفسدة ُ خروجه
َ
يأمرون بالصبر على َجور األئمة وترك قتالهم؛ ألن الفساد الناشئ من القتال في الفتنة أعظم من فساد ظلم والة األمر ،وق َّل
أعظم مما تولَّد من الخير".
سلطان إال كان ما تولَّد على فعله من الشر
إمام ذي
من خرج على ٍ
ٍ
َ
َ
أمور في الدين ِجسام ،كان في صفات هللا  -عز وجل  -والقول بخلق القرآن ،وعذَّب من أنكر ما
وحدث من الخليفة المأمون
ٌ
َ
إمام أهل السنة أحمد بن حنبل  -رحمه هللا  ،-ولم يأمر أحمدُ بن حنبل وال كِبار أهل العلم في عصره؛
دعا إليه ،فس َجنَ وجلدَ َ
نوح وال غيرهم بالخروج عليه.
بن
ومحمد
كإسحاق بن راهويه
ٍ

ٌ
وتفريق لكلمتها ،وإثارة ٌ للفتن والفساد ،ويُوقِعُها
وفي حشد الناس والتنادي بجمعهم والتكالُب ضد إمامهم شتاتٌ لشمل األمة
إثم سفك الدماء وقتل
ب ،وجوعٍ وحروب ،ونه ٍ
في ُخنوعٍ وكرو ٍ
ق لمآر ِ
ب وسفك دماء ،وتحقي ٍ
ب األعداء ،ومن يتح َّمل َ
الذَّراري وتر ُّمل النساء وهتك األعراض وسلب األموال ونهب الخيرات؟!
خير من االفتراق الذي ي ُّ
خير كثير".
ع الذي فيه
قال الشيخ محمد بن إبراهيم  -رحمه هللا " :-واالجتما ُ
ٌ
ُظن فيه ٌ
نقص كبير ٌ
ارا يضربُ
والقتا ُل وسفكُ الدماء بين األمة هو ما خ ِشيَه النبي  -صلى هللا عليه وسلم  -عليها ،فقال« :ال ترجعوا بعدي كفَّ ً
قاب بعض»؛ متفق عليه.
بعضُكم ِر َ
فك ُّل تظاهر على الحاكم فهو محر ٌم وإن أ ِذنَت به أنظمةٌ وضعية ،ل ُمخالفتها لما جاء به اإلسالم ،قال ابن القيم  -رحمه هللا :-
أضعاف أضعاف ما هم عليه".
صل بسبب قتالهم والخروج عليهم
"وما يح ُ
ُ
ولما كانت هذه البالد  -بحمد هللا ُ -محكِمةً لشرع هللاُ ،مستنيرة ً بآراء العلماء؛ ع َّم في أرجائها  -بفضل هللا  -األمنُ والرخاء،
وخابَت فيها ظنون األعداء ،وتال َح َمت فيها يدُ المحكوم مع الحاكم.
أيها المسلمون:
طر والعقول ،قال  -سبحانه  :-ف ْ
َّللاِ الَّتِي فَ َ
وافق لل ِف َ
دينُ اإلسالم دينُ اعتدا ٍل وأمانُ ،م ٌ
ِط َرتَ َّ
علَ ْي َها [الروم.]30 :
اس َ
ط َر النَّ َ
وال ينفع للشعوب سوى اإلسالم؛ فبه األمان والسكينة ،وهو وقايةٌ من الفُرقة واالختالف ،قال  -عز وجل  :-الَّذِينَ آ َمنُوا َو َل ْم
سوا ِإي َمانَ ُه ْم ِب ُ
ظ ْل ٍم أُولَئِكَ لَ ُه ُم ْاأل َ ْمنُ َو ُه ْم ُم ْهتَدُونَ [األنعام.]82 :
َي ْل ِب ُ
َّ
اطمأن الراعي والرعيَّة ،فال
وإذا سلَكت الشعوب منه َج أهل السنة والجماعة في ُمعتقداتها مع خالقها ،ومعامالتها مع الخلق؛
فتفرقت الكلمةُ
خروج وال فوضى وال اضطراب ،وإذا ابتعدَ
الناس عن الدين دخلت األهواء في النفوس ،واختلفَت اآلراءَّ ،
ُ
وع َّم البالء.
وفي زمن الفتن يتأ َّكدُ العل ُم الشرعي وغرس العقيدة الصحيحة في نفوس الناشئة والشباب والكهول ،لتكون درعًا حصينًا في
وجه ُ
ش َبه أهل الباطل وشهوات األعداء.
اإلكثار من أنواع الطاعات ،وأحبُّ عبادةٍ إلى هللا :إفرادُه بالعبادة ونبذُ اإلشراك
وما يُديم نعمةَ األمن والرخاء في الشعوب:
ُ
عدَ َّ
َّللاُ
به؛ من االستغاثة باألموات ودعائهم ،والطواف على األضرحة والقبور ،و ُمجانبة أنواع المعاصي ،قال  -سبحانه َ :-و َ
َ
ضى ل ُه ْم
صا ِل َحا ِ
ف الَّذِينَ مِ ْن قَ ْب ِل ِه ْم َولَيُ َم ِكن ََّن لَ ُه ْم دِينَ ُه ُم ا َّلذِي ْ
عمِ لُوا ال َّ
ت لَيَ ْست َْخ ِلفَنَّ ُه ْم فِي ْاأل َ ْر ِ
ارت َ َ
الَّذِينَ آ َمنُوا مِ ْن ُك ْم َو َ
ض َك َما ا ْست َْخلَ َ
ش ْيئًا [النور.]55 :
َولَيُبَ ِدلَنَّ ُه ْم مِ ْن بَ ْع ِد خ َْوفِ ِه ْم أ َ ْمنًا يَ ْعبُدُو َننِي َال يُ ْش ِر ُكونَ بِي َ
واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أُسس إصالح المجتمع ،وترسيخ هيبة السلطان في رعيَّته.
ُ
ونشر ذلك
إكثار الجميع من تالوة كتاب هللا العظيم،
ُنز ُل السكينة على الشعوب ويجعلها تنبُذُ الفوضى واالضطراب:
ُ
ُ
ومما ي ِ
الخير ويمنع الشر ،ويُطمئِنُ النفوس ،قال
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 سبحانه  :-أ َال بِ ِذك ِر ََّّللاِ ت َط َمئ ُِّن القلوبُ [الرعد.]28 :
وسعادة ُ الجميع في التمسُّك بالدين وتحكيم الشرع ،أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم :يَا أَيُّ َها ا َّلذِينَ آ َمنُوا أَطِ يعُوا َّ
َّللاَ َوأ َطِ يعُوا
سو ِل إِ ْن ُك ْنت ُ ْم تُؤْ مِ نُونَ بِ َّ
ش ْيءٍ فَ ُردُّوهُ إِلَى َّ
اَّللِ َو ْاليَ ْو ِم ْاآلخِ ِر ذَلِكَ َخي ٌْر
سو َل َوأُولِي ْاأل َ ْم ِر مِ ْن ُك ْم فَإ ِ ْن تَنَازَ ْعت ُ ْم فِي َ
الر ُ
الر ُ
َّللاِ َو َّ
َّ
سنُ ت َأ ْ ِو ً
يال [النساء.]59 :
َوأَحْ َ
بارك هللا لي ولكم في القرآن العظيم ،ونفعني هللا وإياكم بما فيه من اآليات والذكر الحكيم ،أقول ما تسمعون ،وأستغفر هللا لي
ب ،فاستغفروه ،إنه هو الغفور الرحيم.
ولكم ولجميع المسلمين من كل ذن ٍ
الخطبة الثانية
الحمد هلل على إحسانه ،والشكر له على توفيقه وامتنانه ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له تعظي ًما لشأنه ،وأشهد أن
نبينا محمدًا عبده ورسوله ،صلى هللا عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسلي ًما مزيدًا.
أيها المسلمون:
الناس في النار على وجوههم حصائدُ ألسنتهم ،والصدق في الحديث
الكلمةُ أمانةٌ يُسال عنها العبدُ يوم القيامة،
وأكثر ما يكبُّ
ُ
َ
ونقله من سِيما العقالء ،واإلسالم أمر أال يتحدَّث المر ُء إال بما فيه نف ٌع أو يص ُمت ،قال  -عليه الصالة والسالم « :-من كان
خيرا أو ليص ُمت»؛ متفق عليه.
يؤمنُ باهلل واليوم اآلخر فليقُل ً

اإلرجاف والكذب في نقل األحداث ،أو تحريفها أو المبالغة فيها بغيًا وإفسادًا ،قال  -جل شأنه -
ومن صفات مرضى القلوب:
ُ
َ :و ِإذَا َجا َء ُه ْم أ َ ْم ٌر مِ نَ ْاأل َ ْم ِن أ َ ِو ْالخ َْوفِ أَذَاعُوا ِب ِه [النساء.]83 :
وقد أمر هللا بالتثبُّت في أخبار الفُسَّاق والمجاهيل ،فقال  -سبحانه  :-يَا أَيُّ َها الَّذِينَ آ َمنُوا إِ ْن َجا َء ُك ْم فَاس ٌ
صيبُوا
ِق بِنَبَإ ٍ فَت َ َبيَّنُوا أ َ ْن ت ُ ِ
علَى َما فَ َع ْلت ُ ْم نَادِمِ ينَ [الحجرات.]6 :
قَ ْو ًما ِب َج َهالَ ٍة فَت ُ ْ
ص ِب ُحوا َ
ي أن يتحدَّث بكل ما يسمع ،قال  -عليه الصالة والسالم « :-كفى بالمرء ك ِذبًا أن يُحدِث بكل ما سمِ ع»؛ رواه
والمر ُء منه ٌّ
مسلم.
ع بأقوال الماكرين ودعوة ال ُمفسدين ،وأن يحفظ دينَه و ُمعتقَده من
وعلى المسلم أال يكون أُذنًا لغيره؛ بل يكون حصيفًا ال يُخدَ ُ
سموم الكائدين.
ثم اعلموا أن هللا أمركم بالصالة والسالم على نبيه ،فقال في محكم التنزيلِ :إ َّن َّ
علَى النَّ ِبي ِ َيا أ َيُّ َها ال ِذيْنَ
صلُّونَ َ
َّللاَ َو َم َالئِ َكتَهُ يُ َ
س ِل ُموا ت َ ْس ِل ْي ًما [األحزاب.]56 :
صلُّوا َ
علَ ْي ِه َو َ
آ َمنُوا َ
وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدِلون :أبي بكر ،وعمر،
صل وسلِم على نبينا محمد،
اللهم
ِ
َ
َّ
وعثمان ،وعليٍ ،وعن سائر الصحابة أجمعين ،وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم األكرمين.
ودمر أعداء الدين ،واجعل اللهم هذا البلد آمنًا ُمطمئنًّا وسائر بالد
اللهم أع َِّز اإلسالم والمسلمين ،وأ ِذ َّل الشرك والمشركينِ ،
المسلمين.
مكان يا
اللهم أصلِح أحوال المسلمين في كل مكان ،اللهم أصلِح أحوال المسلمين في كل مكان ،اللهم احقِن دماءهم في كل
ٍ
وبصرهم باألحكام يا ذا الجالل واإلكرام.
رب العالمين ،اللهم ُردَّهم إليك ردًّا جميالً ،اللهم فقِههم في الدينِ ،
اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
اللهم وفِق إمامنا لهداك ،واجعل عمله في رضاك ،ووفِق جميع والة أمور المسلمين للعمل بكتابك ،وتحكيم شرعك يا رب
العالمين.
ار [البقرة.]201 :
عذَ َ
سنَةً َوقِنَا َ
سنَةً َوفِي ْاآلخِ َرةِ َح َ
َربَّنَا آتِنَا فِي الدُّ ْنيَا َح َ
اب النَّ ِ
َربَّنَا َ
سنَا َو ِإ ْن لَ ْم ت َ ْغف ِْر لَنَا َوت َْر َح ْمنَا لَنَ ُكون ََّن مِ نَ ْالخَاس ِِرينَ [األعراف.]23 :
ظلَ ْمنَا أ َ ْنفُ َ
عباد هللا:
ع ِن ْالفَحْ شَاءِ َو ْال ُم ْن َك ِر َو ْالبَ ْغي ِ يَ ِع ُ
ِإ َّن َّ
ظ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَذَ َّك ُرونَ [النحل.]90 :
ان َو ِإيتَاءِ ذِي ْالقُ ْربَى َويَ ْن َهى َ
اإل ْح َ
س ِ
َّللاَ يَأ ْ ُم ُر بِ ْال َع ْد ِل َو ْ ِ
يزدكم ،ولذكر هللا أكبر ،وهللا يعلم ما تصنعون.
فاذكروا هللا العظيم الجليل يذكركم ،واشكروه على آالئه ونعمه ِ

