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   الخطبة األولى  

 
لو الشكر على ما أعطى ، لوال أن ىدانا اهلل الجواد الجليل  دانا لإلسالم وما كانا لنهتديالحمد هلل الذي ى. الحمد هلل  

 .. ولو الحمد على ما قضى ولو الثناء الحسن الجميل 
والتحجيل المذكور في  سولو صاحب الغرةده ور عب اوأشهد أن محمد، وحده ال شريك لو وال ند وال مثيل  ال إلو إال اهللأن  دوأشه
وعلى من سار على نهجهم واتبع ، صلى اهلل وسلم وبارك عليو وعلى آلو وأصحابو أكرم صحب وأعظم جيل ، ة واإلنجيل ار التو 

 .  السبيل
 

فإن ا حصن التقوى الزمو .. ليكم بالساحل وع، ا لجة بحر الشهوات وال تغتروا بسكونو و ر فياعباد اهلل احذ بعد ..أما  
دو أن تكون حاجة الجسم حاجة البطن حاجة ما دون البطن ها من شرف ومجد ال تعلها بما لواعلموا أن الدنيا ك، العقوبة مرة 

ثم اعلموا ، نكم الحياة الدنيا وال يغرنكم باهلل الغرور وال تغر  -رحمكم اهلل  -فاتقوا اهلل ؛  م في ىذا الوجودجحاجة أي حيوان أع
وإلى سار إلى سخط اهلل  اعبد ينفع وأنو لن، ي ىذه الدنيا من بالء إلى رضوان اهلل وإلى الجنة ما أصابو فصار  الن يضر عبد أنو

 َوما فَازَ  فـََقدْ  اْلَجنَّةَ  َوُأْدِخلَ  النَّارِ  َعنِ  زُْحِزحَ  َفَمن ...:  كل شيء من ذلك كأن لم يكن.. بو في ىذا الدنيا من رخاء ما أصاالنار 
نـَْيا اْلَحَياةُ   . (عمران آلسورة  ٘ٛٔ) اْلُغُرورِ  َمَتاعُ  ِإالَّ  الدُّ

 
وجاء اإلسالم فلم يحرم ، الفطرة ويسوقهم سائق الطبع  يللناس حب الشهوات يحدوىم إليها حادزين : أيها المؤمنون  

، نو أو دنياه وما يضر اإلنسان في ديقع اآلسن وجاء ليمنع من المستن،  ىااوزكبها وباركها أتباعو شيئا من طيبات الحياة ولكنو ىذ
 . عو شيئا إال وقد أباح لهم ما يحقق مصلحتهم وينأى بهم عن المفسدة ابوما منع اإلسالم أت

 
 -جل جاللو  -م حمى الملك تقحُّ  أن فئة من الناس تأبى إالإال ومع تعدد أبواب المباح واتساع آفاق الجائز : عباد اهلل 

 -بقول الرسول ون يعنالمم فكأنه.. ت الفراش على النار افيتهافتون على الشهوات ته.. ج الطهر والفضيلة والتفلت من سيا 
ه وىذِ  الفراشُ  علَ ما حولها جَ  ا أضاءتْ فلمَّ ، ا نارً  دَ استوقَ  رجلٍ  لِ ثَ مَ كَ   يلِ ثَ مَ  " :سلم فيما أخرجو البخاري وم -صلى اهلل عليو وسلم 

م عن كُ ِز جُ حُ بِ  ذٌ خِ ا آأنَ .. ي ومثلكم م مثلِ كُ فذلِ : قال ، ا من فيهَ فيتقحَّ  وُ نَ بْـ لِ ويغْ  نَّ ىُ زْ جِ حْ وجعل يَ ، عن فيها التي في النار يق وابُّ الدَّ 
  . " وني تقحمون فيهابُ لِ غْ فتَـ  عن النار مَّ ىلُ .. ار النَّ  عنِ  مَّ ىلُ :  النارِ 

 
 يـَُتوبَ  َأن يُرِيدُ  َوالّلوُ  :  -تبارك وتعالى  -بكم وفي معرض الحديث عن الشهوة يقول ر :  نونأيها المؤم.. عباد اهلل  

 ٕٛ – ٕٚ) َضِعيفاً  اإِلنَسانُ  َوُخِلقَ  َعنُكمْ  ُيَخفِّفَ  َأن الّلوُ  َعِظيمًا * يُرِيدُ  َمْيالً  َتِميُلواْ  َأن الشََّهَواتِ  يـَتَِّبُعونَ  الَِّذينَ  َويُرِيدُ  َعَلْيُكمْ 
 . (النساءسورة 
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 فرص الغواية ييقضسالم بتفجاءت شريعة اإل؛ عن عباده وىم يعانون عنت الشهوة وسطوة الهوى أراد اهلل التخفيف  

مع شغل الطاقة .. وإزالة العوائق دون اإلشباع الطبيعي بوسائلو المشروعة ، ثارة وإبعاد عوامل الفتنة وقطع أسباب التهييج واإل
  .. لشهوة ىي المنفذ الوحيدحتى ال تكون تلبية نداء االبشرية بهموم أخرى في الحياة 

ونهى عن المغاالة في ، وأباح للمتزوج أن يعدد ،  تزوجيفأمر من استطاع الباءة أن ؛  الطاىر المشرعودعا اإلسالم أتباعو إلى 
اج أن استعف أن يعفو اهلل ومن أراد الزو وعد من و ، يغنيهم اهلل من فضلو وأمر الذين ال يجدون نكاحا باالستعفاف حتى ، المهور 

 ..وندب إلى ما يخفف الشهوة من الصيام وتقليل الطعام ، يعينو 
وأوجب غض  ان عن عند الدخولذالستئابوأمر ، طالع في البيوت عن اال ونهى -الخمر والمعازف  -وحرم داعية الزنا وبريده 

 التبرج والسفور فقال وحرم اهلل، مرض الخضوع بالقول فيطمع الذي في قلبو  عنونهى المرأة عن إبداء الزينة لألجنبي و ،  البصر
 َمَتاعاً  َسأَْلُتُموُىنَّ  َوِإَذا...: وقال ،  (األحزابسورة  ٖٖ) ... اأْلُوَلى اْلَجاِىِليَّةِ  تـَبَـرُّجَ  تـَبَـرَّْجنَ  َواَل  ... : - سبحانو –

 . (األحزابسورة  ٖ٘)  ... نَّ َوقـُُلوِبهِ  ِلُقُلوِبُكمْ  َأْطَهرُ  َذِلُكمْ  ِحَجابٍ  َورَاء ِمن فَاْسأَُلوُىنَّ 
 

ص في الحديث ط بين الجنسين والترخُّ التال يقل أحد إن فتح باب الشهوات واالخ.. فال يقل أحد غير ما قال اهلل  
وعلى ترقيق المشاعر  ة المكبوتةف الغريز وأعون على تصري وأعف للضمائر بو لوالجلوس والعمل والتعليم أطهر للقواللقاء 

واهلل يقول الحق وىو ، ىراء  آخروكل قول  -سبحانو  -خلق من خلقو قوال فالقول هلل  لو ين يقول اهلل قوال ويقوح، والسلوك 
 . السبيل ييهد
 

واشترط على النساء ،  " يطانالشَّ  ثهماثال لو فإنَّ  ال تحلُّ  بامرأةٍ  رجلٌ  ونَّ لُ خْ ال يَ  "اإلسالم الخلوة باألجنبية :  عومن 
 تْ فمرَّ  ثم خرجتْ  رتْ تعطَ اسْ  ةٌ أمر ما اأيُّ  " : ىن عن االستعطار عند الخروجاونه القرار في البيوتندبهن إلى و ، المحرم في السفر 

 .. " ةيَ نِ اي زَ ها فهِ وا ريحَ جدُ لي على قومٍ 
ذلك في  وتوعد من فعل، ونهى عن إشاعة الفاحشة في المؤمنين ، ونهى أن تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنو ينظر إليها 

 .. الدينا واآلخرة بالعذاب األليم 
 

وإن كان غير محصن فجلد مائة ، إن كان محصنا فالرجم بالحجارة حتى يموت  :ن عقوبة فاعلو ونهى اهلل عن مقاربة الزنا وبيَّ 
 مِّنَ  طَائَِفةٌ  َعَذابـَُهَما َوْلَيْشَهدْ  اآْلِخرِ  َواْليَـْومِ  بِاللَّوِ  نَ تـُْؤِمُنو  ُكنُتمْ  ِإن اللَّوِ  ِدينِ  ِفي رَْأَفةٌ  ِبِهَما تَْأُخْذُكم َواَل  ...:  وقال، وتغريب عام 

 لُ الرجُ  انَ إذا زَ  : "وقال ،  " و مؤمني وىُ يزنِ  اني حينَ  يزني الزَّ ال " : وقال عليو الصالة والسالم، ( النورسورة  ٕ) اْلُمْؤِمِنينَ 
وأخبر عن الزناة أنهم في البرزخ وأنهم ،  " انمَ ع إليو اإليْ رجَ  (أي تاب من الزنا) عَ لَ أقْـ فإذا ، ة لَّ ان فكان عليو كالظُّ مَ اإليْ  وُ منْ  خرجَ 

فإذا ، حتى يكادوا يخرجوا  وافإذا أوقدت ارتفع، وىم فيو عراة د تحتو نار يوقَ .. في ثقب مثل التنور أعاله ضيق وأسفلو واسع 
 اَل  َوالَِّذينَ  : - عز وجل -نتقلون إلى عذاب أشد كما قال اهلل يفعل بهم ذلك إلى يوم القيامة ثم ي.. ت رجعوا فيها دخم
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 اْلَعَذابُ  لَوُ  * ُيَضاَعفْ  أَثَاماً  يـَْلقَ  َذِلكَ  يـَْفَعلْ  َوَمن يـَْزنُونَ  َواَل  بِاْلَحقِّ  ِإالَّ  اللَّوُ  َحرَّمَ  الَِّتي النـَّْفسَ  يـَْقتـُُلونَ  َواَل  آَخرَ  ِإَلهاً  اللَّوِ  َمعَ  َيْدُعونَ 
 .( الفرقانسورة  ٜٙ-ٛٙ) ُمَهاناً  ِفيوِ  َوَيْخُلدْ  اْلِقَياَمةِ  مَ يـَوْ 

في قدم خطوة واحدة توىل ي؟  -جل جاللو  -وقد علم وعيد الجبار  ؤمن باهلل واليوم اآلخر على الزنافهل يقدم بعد ذلك م
  ؟! طريق الفاحشة وقد سمع ما أعد اهلل لمرتكبها في اآلخرة

 
ومة اقعنتا في الم بهماأعصيكلف ض أتباعو للفتنة ثم إن ىذا الدين العظيم ال يريد أن يعرِّ : لمون سمأيها ال.. اهلل عباد  

ربك أعلم و .. اعر والحواس والجوارح شمدين حماية للضمائر والوىو ، وقاية قبل أن يقيم الحدود ويوقع العقوبات إنو دين .. 
  . اللطيف الخبير وبما خلق وى

 
ترف عليهم فيو أجنحة السلم والطهر ت الربانية تحيا البشرية في جو آمن عفيف طاىر نظيف وفي ظل ىذه التوجيها 
من الجميع على أوي، األولياء على حرماتهم وأعراضهم  ويأمن، و تجن الزوج على زو وتأمن الزوجة على زوجها ويأم، واألمان 

ى غطتقع األعين على المفاتن وال توال  نتشريتظهر وال تبرج حيث ال فاحشة تشيع وال إغراء يتبجح وال فتنة .. أعصابهم وقلوبهم 
 . ماتلى الحر الشهوات ع

 
فلن يقر معها قلب أثيرت  تىائز موإن الغر ، مع في وحل الفواحش ما ظهر منها وما بطن يمكن قيام أسرة وال استقامة مجت إنو ال 

المكبوتة  الرغائبا الخيانة المتبادلة حينئذ وإما فإم.. ولن تقوم أسرة يسلم عرض  نيطمئن بيت ول نيسكن عصب ولولن 
 .. وىذا ىو الميل العظيم الذي حذر اهلل عباده منو ، وأمراض النفوس وقلق األعصاب 

لم وبسائر أدوات يالصورة والقصة والفو وىو يحذرىم ما يريده الذين يتبعون الشهوات ومن يطلقون الغرائز من عقالها بالكلمة 
 .. واإلعالملتوجيو ا

كما أنو من أعظم ،   أسباب نزول العقوبات العامة وىو من أعظم، ىو أصل كل بلية وشر  إن إشاعة الفواحش واستثارة الغرائز
سوى خراب النفوس وانهيار األخالق وتحقير وماذا تجني األمم واألفراد من ذلك ، والخاصة أسباب فساد أمور العامة 

 ؟!ه بما ال تبلغو أفظع الحروب ائم األسرة وتحطيم اإلنسان وتدمير وزعزعة قو االىتمامات وتلويث المجتمع 
 .ومتى ما دمر اإلنسان فلن تقوم الحضارة على المصانع وحدىا وال على اإلنتاج 

 
الفضيلة ، األرقام تخيف وترعب ولغة ىذه نذر السوء تتوالى : ياعلماءىا يادعاتها وياوالة أمرىا ياعقالء األمة  أيها الناسياف

اغتيلت براءة األطفال وارتد بعض .. وحاالت االغتصاب والشذوذ الزوجية  ارتفعت نسب الخيانات..  العفاف يئن.. تكي تش
  ..المراىقة الشيوخ إلى سني 

عن طريق الشبكات والقنوات تبدو في البيوت  تسللتكانت االنحرافات الخلقية تتم في خفاء ثم صارت تبدو على استحياء ثم 
عجت األرض إلى ربها ..  ى إلى الصالةثم انعقدت مؤتمرات عالمية تنادي إليها كما ينادَ ،  ونا في بعض البالدثم صارت قان
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وال حول وال قوة إال ، وإلى اهلل الشكوى ، وفزعت المالئكة إلى اهلل من ىول ما رأت من ظلم الناس وفجورىم ، والسموات 
  .باهلل
 

 ؟ من للشباب وىم عدة األمة وأمل المجتمع ؟  من للحياء؟ من للعفة ؟ فمن للفضيلة  
، ومتى ظهر الزنا في قوم أذن اهلل بهالكها ، وإن سنن اهلل ال تحابي أحدا ، وغيرة اهلل أن يزني عبده أو تزني أمتو ، إن اهلل يغار 

  . إال ابتلوا بالطواعين واألوجاع التي لم تكن في أسالفهم الذين مضوا ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها ومتى
 

لما اشتكى شبابها  أخذت بتوجيو القرآن ةفلو أن األمة اإلسالمي، ولقد أحاط اهلل الفضيلة بسياج عظيم وحمى حماىا  
 ُيَخفِّفَ  َأن الّلوُ  * يُرِيدُ  َعِظيماً  َمْيالً  َتِميُلواْ  َأن الشََّهَواتِ  يـَتَِّبُعونَ  ينَ الَّذِ  َويُرِيدُ  َعَلْيُكمْ  يـَُتوبَ  َأن يُرِيدُ  َوالّلوُ : ان ولما كان ما ك العنت
 .. ( النساءسورة  ٕٛ – ٕٚ) َضِعيفاً  اإِلنَسانُ  َوُخِلقَ  َعنُكمْ 

 .."  إذا نظر إلى النساء لم يصبر: " قال طاووس 
 بـَْينَ  َيُحولُ  الّلوَ  َأنَّ  َواْعَلُمواْ  ُيْحِييُكمْ  ِلَما َدَعاُكم ِإَذا َولِلرَُّسولِ  لِّلوِ  اْسَتِجيُبواْ  آَمُنواْ  نَ الَِّذي أَيُـَّها يَا : أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

ْلِبوِ  اْلَمْرءِ  َنةً  ُتْحَشُروَن * َواتَـُّقواْ  ِإلَْيوِ  َوأَنَّوُ  َوقـَ  ٕ٘-ٕٗ)  اْلِعَقابِ  َشِديدُ  الّلوَ  َأنَّ  ُمواْ َواْعلَ  َخآصَّةً  ِمنُكمْ  ظََلُمواْ  الَِّذينَ  ُتِصيَبنَّ  الَّ  ِفتـْ
 . (األنفالسورة 

 
 .نفعنا بما فيو من اآليات والذكر الحكيم او ، اللهم بارك لنا في القرآن العظيم    

 لي ولكم .  -تعالى  -وأستغفر اهلل ، أقول ما سمعتم 
 
 

 :الخطبة الثانية  
 

 .صالة والسالم على عبده ومصطفاه وعلى آلو وصحبو ومن وااله وال، الحمد هلل حق الحمد وأوفاه .. هلل الحمد  
 

ق إلى في زمن تفتحت فيو أبواب الشهوات وتسهلت الطر  إننا نحتاج إلى مبشرين بالفضيلة: أيها المؤمنون  أما بعد 
إليها قذفوه فيها أجابهم  على أبواب جهنم مندعاة .. كل مكان   فيالمعاصي وجاءت الفتن من كل جانب ودخلت على الناس 

 .. تهييج للغرائز وإثارة للشهوات وإيقاع في المحرمات .. وصور وإعالنات ومواقع في الشبكات  .. أفالم وروايات
يقاوم ضعفو الفطري ..  خائفا يكبح جماح الشهوة وينهى النفس عن الهوى أصبح المؤمن الصابر على دينو كالقابض على الجمر

ا و يميل عون الشهوات أنالذين يتبويريد يعده ويمنيو ويسول لو ويزين ، الشيطان ؛ فسو األمارة بالسوء ية ويجاىد نوشهوتو الطبيع
وشيطان وشهوة غالبة  مردٍ تو ونفس أمارة بالسوء وىوى امعاد عن كيف يسلم من لو عدو ال ينام؟  ف يسلم يفك، بو ميال عظيما 
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عت عليو ىذه القوى فكانت اجتم.. و إلى نفسو لكوإن تخلى عنو وو فإن تواله اهلل نجا وسلم ؛ عليو  عف مستولٍ ن وضيز م
 الهلكة.

 
وة وابتاله بمخالفة الهوى وسلط عليو الشيطان لم يتركو حين خلق اإلنسان وركب فيو الشه -عز وجل  -ومع كل ذلك فإن اهلل 

إال أعان عليو وما وما أمر اهلل بشيء ، ومة اوزوده من العدة ما يملك معو المق زقو من القوة ما يستطيع بو الصمودبل ر ، ىمال 
 . نهى عن شيء إال أغنى عنو 

وىل ، بديل لسالكو عن الصبر البتة وإنو ال ، والعقبات وتحفو المخاطر والمكاره  األشواك إن طريق الجنة طريق طويل تتناثر فيو
سورة  ٔٔٔ) اْلَفائُِزونَ  ُىمُ  أَنَـُّهمْ  َصبَـُروا ِبَما اْليَـْومَ  يـْتُـُهمُ َجزَ  ِإنِّي : وفي الذكر الحكيم؟ التدين إال في الصبر على نداء الشهوة 

 .  (اإلنسانسورة  ٕٔ) َوَحرِيراً  َجنَّةً  َصبَـُروا ِبَما َوَجَزاُىم،  (المؤمنون
  
قب فال تؤثر لذة ل العاقل بتأمل العواوإنما فضِّ ، فينبغي أن يكون السابق فيها العقل ..  إن الدنيا مفازة: أيها المسلم   

 ..إال أن العاقبة حميدة .. من فقد األغراض والمشتهيات  واعلم أن في مالزمة التقوى مرارات، ت خيرا كثيرا تفوِّ 
، لشهوة توجبو ا علىمن الصبر  الشهوة أسهل عنوالصبر ، وكل مغلوب بالهوى ذليل  في قوة قهر الهوى لذة تزيد على كل لذة

إال وجد  -وإن قل  -ما من عبد أطلق نفسو في شيء ينافي التقوى ، ر من الصبر على عذاب اهلل سيمحارم اهلل أ والصبر عن
 . (النساءسور ة  ٖٕٔ)  ... بِوِ  ُيْجزَ  ُسوءاً  يـَْعَملْ  َمن اْلِكَتابِ  َأْىلِ  َأَماِنيِّ  َوال بَِأَمانِيُِّكمْ  لَّْيسَ  :  عقوبة عاجلة أو آجلة

 
عظم فتنة فإنو ال أوابتعد عن كل ما يوقظ الشهوة ، فإنها شجرة تورث عز الدنيا وشرف اآلخرة  تذوق حالوة الكف عن المعاصي

 :وفي الحديث الصحيح ، فيو  يرتعومن حام حول الحمى يوشك أن ، فيها يقع ربها إال من اقوقل أن ي، من مقاربة الفتنة 
 لكومن وُ ، ل إلى نفسو ن ادعى الصبر وكِ وم،  نو السالمةومن قارب الفتنة بعدت ع،  "فتحو تلجوو فإنك إن تويحك ال تفتحْ "

 مِّنَ  َوَأُكن ِإلَْيِهنَّ  َأْصبُ  َكْيَدُىنَّ  َعنِّي َتْصِرفْ  ... َوِإالَّ : ابن الكريم ألم تسمع قول الكريم ابن الكريم .. إلى نفسو ىلك 
 .  (يوسفسورة  ٖٖ) اْلَجاِىِلينَ 

 
 من إذا خلى بما -واهلل  -الرجل وإن ، بقدر تعلقها بها  -تعالى  -ة عن اهلل إن القلوب المتعلقة بالشهوات محجوب 

و ربو فذىب ىىمو فيما يكر  إجالةفاستحيا من  -عز وجل  -يحب من المحرم وقدر عليو واشتد عطشو إليو تذكر نظر الحق 
 ُىوَ  ِإالَّ  َخْمَسةٍ  َواَل  رَاِبُعُهمْ  ُىوَ  ِإالَّ  َثاَلثَةٍ  نَّْجَوى ِمن َيُكونُ  َما أْلَْرضِ ا ِفي َوَما السََّماَواتِ  ِفي َما يـَْعَلمُ  اللَّوَ  َأنَّ  تـَرَ  أََلمْ  : العطش

 ٚ) َعِليمٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ بِ  اللَّوَ  ِإنَّ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  َعِمُلوا ِبَما يـَُنبِّئُـُهم ثُمَّ  َكانُوا َما أَْينَ  َمَعُهمْ  ُىوَ  ِإالَّ  َأْكثـَرَ  َواَل  َذِلكَ  ِمن َأْدَنى َواَل  َساِدُسُهمْ 
 .  (المجادلةسورة 
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 : نية الواعلم أن من خان اهلل في السر ىتك اهلل ستره في الع، القيوم  بريبة فاستحي من نظر الحيوإذا خلوت  
 .  (النازعاتسورة  ٔٗ - ٓٗ) اْلَمْأَوى ِىيَ  اْلَجنَّةَ  اْلَهَوى* فَِإنَّ  َعنِ  النَـّْفسَ  َونـََهى رَبِّوِ  َمَقامَ  َخافَ  َمنْ  َوَأمَّا

ورب سهم أصاب مقتال  ،وإن النظر سهم من سهام إبليس مسموم ، ال تتبع النظرة النظرة فإن لك األولى وليست لك اآلخرة 
ومتى غض العبد بصره غض ، ومن أطلق لحظاتو دامت حسراتو ،  رورب نظرة لم تناظِ ،  من النظر اومعظم المصائب مبداى

  ..ترك شيئا هلل عوضو اهلل خيرا منو  ومن، القلب شهوتو 
وكل من ، إال أثابو اهلل إيمانا يجد حالوتو في قلبو  -ولو شاء أن ينظر إليها لنظر  -عن محاسن امرأة بصره  يكفوما من عبد 

 بها من ومن صدق اهلل في ترك شهوة ذىب اهلل، فكرىو ونفاه عن نفسو وتركو هلل ازداد صالحا وبرا وتقوى حدثتو نفسو بذنبو 
 .  (يوسفسورة  ٕٗ) اْلُمْخَلِصينَ  ِعَباِدنَا ِمنْ  ِإنَّوُ  َواْلَفْحَشاء السُّوءَ  َعْنوُ  لَِنْصِرفَ  َكَذِلكَ  ... : ومن أخلص نجا، قلبو 

 
نفسو  يهإن الذي تشت، أجر العبد عند اهلل فزاد مجاىدة النفس على الصبر  قويتما قوي الداعي إلى الشهوة لكو  
لى ما تهوى ا اشتد عطشك إوإذ،  وبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيممن الذين امتحن اهلل قل -عز وجل  -ويتركها هلل المعاصي 

 .  التقى والعفاف والغنىوسلو الهدى و  ، فابسط أنامل الرجا إلى من عنده الري الكامل
 

 حولياقسم لنا من خشيتك ما  مالله، حرام اللهم إنا نعوذ بك من شهوة إلى . اللهم إنا نعوذ بك من شهوة إلى حرام   
 .بيننا وبين معاصيك 

 
اللهم صل وسلم وبارك على ، وصلوا وسلموا على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد اهلل الهاشمي القرشي ، ىذا  

لمهديين والخلفاء المرضيين وارض اللهم عن األئمة ا، عبدك ورسولك محمد وعلى آلو الطيبين الطاىرين وصحابتو الغر الميامين 
 .رب العالمين من سار على نهجهم واتبع سنتهم ياو ، وعن سائر صحابة نبيك أجمعين  -وعمر وعثمان وعلي  أبي بكرٍ  -
 

واجعل ىذا البلد آمنا مطمئنا وسائر ، ودمر أعداء الدين ، اللهم أعز اإلسالم والمسلمين ، وأذل الشرك والمشركين  
 بالد المسلمين . 

 
 . وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا ، وأصلح أئمتنا ووالة أمورنا ، اللهم آمنا في أوطاننا  
  ..وىيئ لو البطانة الصالحة ، واجعل عملو في رضاك ، لهداك  واللهم وفق

، ير للعباد والبالد الخفيو اللهم وفق النائب الثاني لما ، اللهم أتم عليو الصحة والعافية ، اللهم وفق ولي عهده لما تحب وترضى 
 . وكن لهم موفقا لكل خير وصالح ، واسلك بهم جميعا سبيل الرشاد 
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أصلح أحوال  مالله، اللهم ادفع عنا الغال والوبا والربا والزنا والزالزل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن  
ىم وآمنهم في ، اللهم احقن دماءى الحق والهدى اللهم اجمعهم عل، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان ، المسلمين 

 .ديارىم وأرغد عيشهم وأصلح أحوالهم واكبت عدوىم 
اللهم انصر المرابطين في أكناف بيت ، اللهم انصرىم في فلسطين ، للهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان ا

 .  واجمعهم على الحق يا رب العالمين المقدس
  
 . عداء الدين فإنهم ال يعجزونك أاللهم عليك ب،  ك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنيناللهم انصر دين 

 
 ي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار .. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وف 

سميع  نكإ ولوالدينا وولديهم وذرياتهم اغفر لنا نارب ،لنا اوبلغنا فيما يرضيك آم ويسر أمورنا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا
 الدعاء .. 

 
  . أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم  ربنا تقبل منا إنك

 والحمد هلل رب العالمين . ، وسالم على المرسلين ، سبحان ربك رب العزة عما يصفون 
 


