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 اقتضاُء القوِؿ العمل

"، والتي اقتضاُء القوِؿ العملخطبة الجمعة بعنواف: " -حفظو اهلل  -ألقى فضيلة الشيخ عبد الرحمن السديس 
لقوؿ للعمل وعدـ مخالفة ذلك؛ لما ورد في الكتاب والسنة من العقاب والمقت وجوب موافقة ا تحدَّث فيها عن

 .الشديد لمن فعل ما ُيخاِلُف قوَلو

 الخطبة األولى

، وأشهد أف بحمده لم يَزْؿ للثناِء والحمِد ُمستِحقًّاسبحانو و  ونتوُب إليو هونستغفرُ  عيُنوونست نحمده ،إف الحمد هلل
خصَّنا بشريعٍة غرَّاء ىي الَمعيُن السَّلساُؿ األبَقى، من اعتصَم بها ظاىًرا وباطًنا ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو 

اهلل وباَرَؾ ، صلَّى ا وعالنيًة وأتقىأزكى البريَِّة سرًّ اهلل ورسولو  نا محمًدا عبدُ بَ يحب، وأشهد أف نبيَّنا و توقَّى وفاَز وترقَّى
ـَ األرقى، وصحِبو البالغين من الحائزين المكاِرـَ أصاًل وسبًقا، وعلى آلو  ،عليو والتابعين ومن ُذَرى الدين المقا

 .ما أعَقَب ودٌؽ برقًا، وسلَّم تسليًما كثيًرا في الِجناِف أىَنا ملَقىتِبعهم بإحساٍف يرجو 

 :هلل، فيا عباد اأما بعد

مخبًرا ومظهًرا ُتحقِّقوا عزًّا ترى ما أبرًىا، وتُحوزوا مجًدا أظهًرا،  - جلَّ جاللو - اتقوه، حقَّ التقوىاتقوا اهلل 
 .[٘: الطالؽ] َأْجًرا َلوُ  َويُػْعِظمْ  َسيَِّئاتِوِ  َعْنوُ  يَُكفِّرْ  اللَّوَ  يَػتَّقِ  َوَمنْ وتستعيدوا ُسؤدًدا غابًرا أزىًرا، 

 وأضَحت مساِعي الجمِع محمودَة الُعقَبى ياـ إف زانَها التػ َقىفما أروَع األ
 نفوٌس إلى علَيائِها تنُشُد الُقرَبى ففي تقوى اإللِو السنيَِّة حلََّقت

 أيها المسلموف:
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وس دوف الِقَيم وانِتساِفها، وُشُروِد النففي عصر الماديات واعتساِفها، وُذبُوِؿ الروِح وجفاِفها، واجِتثاِث كثيٍر من 
بها  صحيِح التدي ِن وانِصراِفها؛ تغلَغَلت في األمِة آفٌة َقِحَلة، َجرَذاُء مِحَلة، برََّحت باألمِة وأوَىتها، وطوََّحت

َدة والقواِضَب الُمهنَّدة؛ لذلك حذَّر منها الباري وندَّد، أكبَػَر في أمرىا الفياِلَق الُمجنَّ  وأضَنتها، كيف وإنها لتُبك  
ـُ بين العمل والقوؿ، وما أشَنعو -حماكم اهلل  - د، تلكم ىيالمقَت وشدَّ  من َىْوؿ، وتبايُُن الُخُبر عن : االنِفصا

 َأفْ  اللَّوِ  ِعْندَ  َمْقًتا َكبُػرَ ( ٕ) تَػْفَعُلوفَ  اَل  َما تَػُقوُلوفَ  ِلمَ  آَمُنوا الَِّذينَ  َأيػ َها يَاالَخَبر في انحراٍؼ عن َسِويِّ الِفَطر، 
 .[ٖ ،ٕ: الصف] تَػْفَعُلوفَ  اَل  امَ  تَػُقوُلوا

اهلل أكبر! فكم ىم الذين يجَمعوف في ذواتِهم الصفات الُمتناِقضات دوف تأث ٍم وحرٍج، سائرين إلى ربِّهم في ضَلٍع 
ـُ الَوِبيء بين العقيدِة والِقَيم، والعبادات واألخالؽ، والشعائِر والمشاِعر سبًبا في تقهقُ  ِر وِعَوج، فكاف ذلكم االنِفصا

 أمتنا وعجزِىا عن بالِغ رسالِتها في العالمين.

 إخوة اإليماف:

ـُ بجمهرٍة من الضوابِط الُخُلقية والفكرية  ولتحقيق معالِم الكماؿ الربانية للشخصيِة الُمسِلمة السويَّة جاء اإلسال
قيقًة ُمثِمرًة في األركاف، حقيقًة واآلداب النفسية واالجتماعية الستبقاِء التدي ن حقًّا شفيًفا ُمزِىًرا في الَجناف، ح

 َأفْ  ُأرِيدُ  َوَما: -عليو وعلى نبينا الصالة والسالـ  - عن نبيِّو ُشعيب - سبحانو -ُمؤتِلَقًة في الِعياف، يقوؿ 
ْصاَلحَ  ِإالَّ  ُأرِيدُ  ِإفْ  َعْنوُ  َأنْػَهاُكمْ  َما ِإَلى ُأَخاِلَفُكمْ  ُرُسل الملك العالَـّ ىم وىؤالء ، [88: ىود] اْسَتطَْعتُ  َما اإْلِ

 .[9ٓ: األنعاـ] اقْػَتِدهْ  فَِبُهَداُىمُ ُقدوُة األناـ 
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قاؿ: "إف الناَس قد أحَسنوا القوَؿ؛ فمن وافَق قولُو فعَلو  - رضي اهلل عنو -في األثر عن عبد اهلل بن مسعود 
 ".فذاَؾ الذي أصاَب حظَّو، ومنن خاَلَف قولُو فعَلو فذاَؾ إنما يُوبُِّخ نفَسو

 ولكنَّ ُحسَن القوِؿ خاَلَفُو الفعلُ  إذا نَصبوا للقوؿ قالوا فأحَسنوا
إال  - إذا عَجنَت صاحَبها - كم تستبيَك األقواُؿ الُمخرَفُة الُمبهَرجة، وما ىي في الحقيقةِ ؛  -يا رعاكم اهلل  - نعم

الن كُر والُجناح، فالقائُل بليٌغ إال  - َت تالَِيهاإذا بلو  - الهباُء تذُروُه الرياح، وتأِسُرَؾ النظرياُت الُمطرَّزة، وما ىي
َة الَمديحة، ويُبِطُن بالِفعاؿ  - من أسفٍ  - ُمفوَّه، والحديٌث آِسٌر ُمموَّه، والفعلُ  ِخداٌج ُمشوَّه، يُظِهُر باللساف اأُلُخوَّ

نْػَيا اْلَحَياةِ  ِفي قَػْولُوُ  يُػْعِجُبكَ  نْ مَ  النَّاسِ  َوِمنَ : -جلَّ جاللو  - العداوَة الصريَحة، وقد كشَفهم الحق  في قولو  الد 
ـِ  َأَلد   َوُىوَ  قَػْلِبوِ  ِفي َما َعَلى اللَّوَ  َوُيْشِهدُ   .[ٕٗٓ: البقرة] اْلِخَصا

 أما َدَرى ىؤالء أف امتثاَؿ األحكاـ باألركاف أجل  من الحديِث عنها بَصوِغ اللساف؟! شتَّاف بينهما شتَّاف!

ـِ  بالفعِل ُمقترِنًاوالقوُؿ ما لم يكن   فإنو َعَرٌض في حيِِّز الَعَد
 وفي مأثوِر الِحَكم: "القوُؿ ُخلَّب، والفعُل قُػلَّب، وأصدُؽ المقاؿ ما نطََقت بو صوُر الِفعاؿ".

 أمة اإلسالـ:

َعَبراِت ُمر  المذاؽ، ُمجٍر لالحديُث عن آفِة االنِفصاِؿ في األقواؿ واألفعاؿ والتبايُِن بينهما دوف اسِتحكاـ 
األحداؽ، فكم ىم الذين ظاِىُرىم الديانة انحَرفوا في مسائل االعتقاد، فاستغاثُوا بالر فاِت يرُجونَهم قضاء 

 .الكاِسد الظاِىرَ خاَلَف  االعتقاُد الفاِسدُ  الحاجات وتفريَج الُكُربات، وىذا

ا مشُبوه أجَلبوا عليو بخيِل التأويل، واستَحل وه وآخُروف يُعد وف في األفاِضِل األخيار، إذا الَح لهم َعَرٌض من الدني
، وعلى َسَننهم: من ما يدُعوف إليو من الورَع نسيًّا منسيًّاا اَء الش ُبهات ِظهرِيًّا، وَغدَ بكل دليٍل وتعليل، ونَبُذوا اتِّق

 يتأوَُّؿ النصوَص ُمترخًِّصا، ويفَتِئُت على اهلل ُمتخرًِّصا.
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الصالح، والرَّصانُة والسماح، إذا انَفَتَل أحُدىم إلى بيِتو أمَسى شر ه ُمستطيًرا، وُمحيَّاه وآخُروف ظاىُرىم الخيُر و 
َعبوًسا قمطريًرا، واستغلَّ ِقواَمتو في حقٍّ غير مشروع؛ فأرَىَق أىَلو واستوَلى على حقوِقهم غيَر عاِبٍئ بَنَصِبهم 

 .وَكالِلهم

المدُخوؿ، وقد يُباَدُؿ بالن شوِز واإلىماؿ، وتضييِع الواجباِت واإلغفاؿ، ثُِم وذلك ىو الل ؤـُ المرُذوؿ، والتدي ُن اآل
في انِفصاـٍ َزِمل بين العبادات والِقَيم، وما يكوف في المسجد وكما يحُدُث في البيوت واألسواؽ وصور التعاُمل 

 األدياف. وغير ذلك من مظاىر تخَفى وراءىا ُغَرٌر تقشِعر  لها األبداف، وِعَلٌل تثِلمُ 

 .الَحواِلكِ الَهواِلك ربَّاه ربَّاه؛ أي  أقواٍؿ ُمتعاِكسة وأفعاٍؿ ُمتشاِكسة طوََّحت بِفئاـٍ في َديُجوِر 

 فمن جهَتين ال جهٍة أساَءا ما عنو يُنَهى ىإذا فعل الفتَ 
ُيشاُر إليو بالدين  : "ومن العجب أف ترى الرجلَ -رحمو اهلل  -وفي أمثاؿ ىؤالء يقوؿ اإلماـ العالمة ابن القيم 

والز ىِد والعبادة وىو يتكلَُّم بالكلمات من سَخِط اهلل ال يُلِقي لها بااًل، يِذؿ  بالواِحدة منها أبعَد ما بين المشرِؽ 
 .-رحمو اهلل  -والمغرِب". اىػ كالُمو 

ُمتنقِّصوف لسَلِفها ورُُموزىا،  ،انوف في ُفضالِء األمِة وأخيارِىاعَّ فهل يِعي ذلك الزاِعموف التحق ق بالدين وىم ط
ُمتنحِّلين لهم الَمثاِلب مع إشهارِىا، يُذُكوَف الفتَن دونهم، والعامُة بالتبِجيِل والُحبِّ يرُمُقونَهم؛ بل حاُزوا الفضَل 

 .بُرمَّتو، والن بَل بأزِمَّتو

 لباطَل فيتَّقيو؟! بلى وربَّي.يُبِصُر الحقَّ فيرتَِقيو، ويلَحُظ ا أليس المؤمُن الصُدوُؽ مظهًرا وَمخبًرا

 لَفَرطاتِهم وانِفصامهم - والغريُب: ظن هم أف أعماَلهم على َسَنِن السَّداِد والصواب، وقَػُبوُلها أدَنى من الَقاب، وىي
أنَأى عن الحقِّ من الُعقاب، في خلٍط عجيٍب ازَدَوجت فيو المعايير بين اأُلصوِؿ والفروع، والقطعيَّات  -

ات، والُمسلَّماِت الُمحَكمات والُمتشاِبهات، والُكلِّيات والُجزئيَّات، والعبادات والعادات، والثواِبت والظَّنِّي
 والُمتغيِّرات.
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 معاِشَر األِحبَّة:

النػَّْقع حولها من ِقَبِل فضائيَّاٍت ومما ينسِلُك في ازِدواِج األقواِؿ مع الِفعاؿ: الُمزايَدُة على قضايا المرأة، وإثارُة 
 جورة، وأقالـٍ مسُعورة، ُتظِهُر القوَؿ النفيس، وتُبِطُن الزَّيَف والتدليس.مأ

مكانَتها االجتماعية الُمؤثِّرَة األثِيَلة، الفاِعَلَة  كَفَلت للمرأةِ  - بحمد اهلل - وىيَهاَت ىيَهات! فشريعُتنا الغرَّاءُ 
ها وأُنوثَػَتها على ىدِي المقاِصد الُكليَّة والضوابِط الشرعيَّة، بما ُيالئُِم طبيعتَ  الجليلة ُعنصًرا في األمة نهَّاًضا بالِعبئِ 

 هلل َدر  القائل:ولكن 

 فيو السليُم، والُمِليُم، والزَِّمن وُعذرُىم َحتٌم عليَّ، فالزََّمن
االزِدواجيَِّة  فعلى ِرْسِلكم أيها الُمزاِيدوف على رسالة المرأة، الُمتَباُكوف على قضاياىا، ويا َمن يرُسُفوف في رِبَقةِ 

كاِء النفس أعظَم أمل، يقوؿ َز ، لُتحقِّقوا من -عزَّ وجل  - أْكَتع: ليُكن ِملَئ عيونكم وىْتَف أرواِحكم قوُؿ المولى
 .[ٖٕ٘: البقرة] فَاْحَذُروهُ  َأنْػُفِسُكمْ  ِفي َما يَػْعَلمُ  اللَّوَ  َأفَّ  َواْعَلُموا: -سبحانو  -

 أمة اإلسالـ:

من بُغاٍة وطُغاٍة أحاُلوا ُشعوبَهم إلى البَػَوار، واعَتَسفوىم  وأغمَّ وَزعَزع: تدي ٌن مغشوشٌ  الَمدَمع ومما أجرى َشآبيبَ 
، ُمتشدِّقين بحفِظ ُتخفُِّف ذيَّاكم التسل َط الُكبَّاربالحديد والنار دوف َوَجٍل من الُمنتِقِم الجبَّار، أو َخفَقٍة إنسانيَّة 

 النظاـ وَبسِط االستقرار.

، أـ لهذا الظلم إلخوانكم من ردٍّ؟!-عباد اهلل  - فسبحاف اهلل  ؛ أما لهذا الطغياف من حدٍّ

 أي  عدواٍف صِلٍف َمهوؿ، بل أي  ُعتاٍة أشَبهوا بَْأَو التتار والَمغوؿ؟!
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 ا واسِترجاًعا.فإلى اهلل الُمشَتكى، إلى اهلل الُمشتكى، وال حوؿ وال قوَة إال باهلل تفج ًعا واستفظَاًعا، وارتِياعً 

ىذا؛ وإف العالَم لَيحُدوه األمُل في استئناِؼ وتفعيِل تنفيِذ ُمباَدرة قيادِة ىذه البالد الُمبارَكة الكريمة الحكيمة في 
 - بفضل اهلل - لألبرياء الُمضطَهدين والُعزَِّؿ المقهورِين، ِلما لَها حقِن دماِء الُمسلمين، ونَزِع فتيِل القمِع والتقتيل

 .وكذا في األقطار التي امَتَطت للتفاُوض الباُروَد والناروالتقديِر العالِميِّ الدولّي،  لثػَِّقِل السياسيِّ من ا

 وسالـ، وقادَة ِعزٍّ للمؤمنين وِوئاـ. ُدمُتم لألمة ُروَّاد تراُحمٍ 

، والسَّاُعوف بالفساِد والفوَضى رارِخل وف باألمِن واالسِتقمُ الأما ُدعاة الِفتنة، وُمثيُرو الشََّغب ومن يِقُف وراَءىم، و 
، الُمشِهروف للسالح، الُمقوِّضوف لوحَدة البالد الشرعية والوطنية، الُمفَتاتوف على والِة األمر، الُمفارِقوف للجماعة

 - ، ومهِد السنِة والجماعة، ولن يُؤثِّروا، بالد التوحيد والَوحدة-حرَسها اهلل  - فال مكاف لهم في بالد الحرمين
رُ  َواللَّوُ  اللَّوُ  َويَْمُكرُ  َويَْمُكُروفَ على منظُومِة ُلحَمِة بالدنا الُمتألِّقة ونسيِجها األمِنيِّ الُمتميِّز،  - بفضل اهلل وَمنِّو  َخيػْ

 .[ٖٓ: األنفاؿ] اْلَماِكرِينَ 

:  وبعُد، أحبَّتنا األكاـر

والسَّداِد، وامِتثاِؿ ال بُدَّ من اأَلوبَِة إلى الشفافَيِة  فُهنا اسِتصراٌخ لألفراد والجماعات، واألَُمم والُمجتمعات، أف
ـٌ في ُلَجِج  الُمداجاِة والِخداع، ولَشدَّ ما استحَكَمت فيهم آفُة طرائِق الواقعيَِّة والرَّشاد، فلطاَلما غِرَؽ أقوا

 االستئذاِب في الطَّباِع، فتردَّوا في بئيِس الضياع.

بُحسباف كوُف عظمِة الُمسلِم في إشراِؽ ُروحو، ونقاَوِة جوىره، وِمصداقيَِّة قوِلو،  وأف ال بُدَّ أيًضا أف يكوف منكم
ـُ ُوروِده.وَنصاَعة مظَهرِه، وتأل ِق وسطيَِّتو واعِتداِلو  ، قد تأرََّجت بالصَّفاِء َجداِوُؿ ُوروِده، وتفتََّحت على التػ َقى أكما

بذلك تسترِد  أمُتنا الُهدى والتوفيق، واالستقامة الهاديِة إلى أبَلِج طريق، فتباَرؾ رب نا الذي يُمد  عباَده الُمخلصين ب
 شرَفها التاِلَد المجيد، وتستنِقُذ ِعزَّىا الشاِمَخ الفريد، وما ذلك على الموَلى القديِر بعزيز.
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 كريم.  ويأباه، إنو جوادٌ  - سبحانو -وفَّق اهلل الجميَع لما ُيحب و ويرضاه، ووقَانا ما ُيسِخطُو 

المسلمين والمسلمات من كل الذنوب  أقوؿ قولي ىذا، وأستغفُر اهلل العظيَم الجليَل لي ولكم ولكافةِ 
 والخطيئات، فاستغفروه وتوبوا إليو، إنو ىو الغفور الرحيم.

 

 الخطبة الثانية

ف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ، وأشهد أطيًبا مبارَكا فيو يُبلِّغُنا من الرحمن ِرًضا وُقربًاالحمد هلل حمًدا كثيًرا 
عليو وعلى آلِو ، صلَّى اهلل أزَكى البريَّة ُروًحا وقلًبا، وأشهُد أف نبيَّنا محمًدا عبُد اهلل ورسولو شهادًة محمودَة الُعقَبى

والتابعين لْجًبا، َفاًل األبرار السادِة الن َجبا القائدين للحق والحقيقة َجحو تِ باوصحاألَُلى فِعَمت قلوبُهم صفاًء وُحبًّا، 
 .، وسلَّم تسليًما كثيًراومن تِبعهم بإحساٍف إلى يـو الدين

 أما بعد:

اتقوه في السرِّ والعَلن، واحَذروا ُمخالَفَة الفعل الذميِم لقوِلكم الَحَسن؛ تبُلغوا مَراِضَي ، -عباد اهلل  -فاتقوا اهلل 
 .وأعظَم الِمَنن الرحمن

 :يمافإخوة اإل

أمتنا اإلسالمية من أوىاِؽ االزِدواجيَّة واالنِفصاـ إلى إحكاـِ التواُزِف واالنِسجاـ بين الِفعاِؿ واألقواؿ؛ لِزـَ  والنِتشاؿِ 
ِر الَوثيق بين الحاِؿ  َيةالحانِ  بناُء الشخصيِة الُقدوةِ  واأُلسَوة الُمتجّردة البانَِية، ذات المعِدف الزِكيِّ العريق، الُمتجذِّ

كنهِيها، ِسر ىا كجهرِىا، مًعا نبني أجيااًل رِجااًل في االعتقاد والتصديق، أبطااًل في ، ُقدوٌة أمُرىا  والَمقاِؿ والمآؿِ 
األقواؿ، ميداِف التحق ِق والتطبيق، يُترِجموف التدي ن الصحيَح المتين الراِسَخ الرَّصين غلى جالئِل األعماؿ، ونواِبِغ 

، ال ترى في الرياَء والنفاَؽ، ويجعلوَف الط هَر واألَلق ميداَف تناُفٍس واسِتباؽٍ ومعاِلي الكماؿ، يُناِىضوف االدِّعاَء و 
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إال عن ُخْبرِىم وخبَػَرىم إال الشفافَية الصدَّاَحة، وفي مواِقِفهم ومبادئِهم غيَر الِمصداقيَِّة الفوَّاَحة التي ال تنبِجُس 
 ، َوفَق ىدِيِو الَقويِم، على نوٍر من اهلل الحكيم.-م صلى اهلل عليو وسل -حقيقِة االقِتداء بالحبيِب الُمصطَفى 

، وبدائُِعو وحقائُِقو، وعلى ضوِء تلك المعايير الدقيقة، والمضاِمين من اإلسالـ ُدَررُه وخالئُِقو - وايُم الحق - وتلك
عارِِج الحق والتػ َقى واالئتالؽ، عماًل ِقَمَم الِعزِّ واإلشراؽ، والش ُمواؿ في م - بإذف اهلل - الثمينِة اَلريَقة ستتبوَّأ أمتُنا

 .[8: الصف] اْلَكاِفُروفَ  َكرِهَ  َوَلوْ  نُورِهِ  ُمِتم   َواللَّوُ واتِّصافًا وابِتدارًا، ودعوًة واعِتزازًا وانِتصارًا، 

فَشَفا، في الُمقتَػَفى خيِر من دعا للحقِّ الحبيب الُمصطَفى والرسوِؿ على  -رحمكم اهلل  -ىذا؛ وصل وا وسلِّموا 
 يَا النَِّبيِّ  َعَلى ُيَصل وفَ  َوَماَلِئَكَتوُ  اللَّوَ  ِإفَّ ، فقاؿ تعالى قواًل كريًما: -جل وعال  - رب كم، كما أمركم الجهِر والَخفا

من صلَّى » :-صلى اهلل عليو وسلم  -، وقاؿ [ٙ٘ :األحزاب] َتْسِليًما َوَسلُِّموا َعَلْيوِ  َصل وا آَمُنوا الَِّذينَ  َأيػ َها
 .«عليَّ صالًة صلَّى اهلل عليو بها عشًرا

 على أفضِل الخلِق ماِحي الِبدَع وصلِّ إلِهي وسلِّم سالًما
 ومن ساَر في درِبهم واتػََّبع وآٍؿ وصحٍب وأىِل صالحٍ 

حابة : أبي بكٍر، وعمر، وعثماف، وعليٍّ، وعن سائر الص، األئمِة المهديينوارَض اللهم عن الخلفاء الراشدين
 والتابعين، ومن تِبَعهم بإحساٍف إلى يـو الدين، وعنَّا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.

وأِذؿَّ الشرؾ  ،اللهم أِعزَّ اإلسالـ والمسلمين ،اللهم أِعزَّ اإلسالـ والمسلمين اللهم أِعزَّ اإلسالـ والمسلمين،
 ا سخاًء رخاًء وسائر بالد المسلمين.ودمِّر أعداء الدين، واجعل ىذا البلد آمًنا مطمئنًّ  ،والمشركين

وأِدـ األمَن واالستقراَر في رُبُوِعنا، اللهم احَفظ على بالدنا عقيَدَتها  اللهم آِمنَّا في أوطاننا، اللهم آِمنَّا في أوطاننا،
وٍء فأشِغلو بنفسو، ورُدَّ كيَده وقياَدَتها وأمَنها واستقراَرىا ورخاَءىا، اللهم من أراَدنا وأراَد عقيَدتَنا وقيادتَنا وأمَننا بسُ 

 .في نحرِه، واجعل تدبيَره تدميَره يا سميَع الدعاء
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اللهم أِدـ على ىذه البالد الخيراِت والَبركات، حاِرسًة للعقيدة والشريعة والفضيلة، وسائر بالد المسلمين يا رب 
 العالمين.

ـَ الحرمين الشريَفين  لما تحب  وترضى، اللهم ُخذ بناصَيتو للبرِّ والتقوى، وىيِّئ لو اللهم وفِّق إماَمنا ووليَّ أمرنا خاد
الِبطانَة الصالحة التي تدل و على الخير وتُعيُنو عليو، اللهم وفِّقو ونائبَػْيو وإخوانَو وأعوانَو لما فيو صالُح البالد 

 والعباد، يا من لو الدنيا واآلخرُة وإليو المعاد.

 ا وأموالِنا وأعراِضنا وعقولنا يا ذا الجالؿ واإلكراـ.اللهم احَفظنا في أنفسنا ودينن

اللهم أصِلح أحواَؿ المسلمين في كل مكاف، اللهم أصِلح أحواَؿ المسلمين في كل مكاف، اللهم أصِلح أحواَؿ 
نة اللهم أنِقذ المسجَد األقصى من الغاِصبين الُمحتلِّين الُمعتدين، اللهم أرِنا بالصهايِ  المسلمين في كل مكاف،

 الظالمين عجائَب ُقدرتك، يا حي  يا قي ـو يا ذا الجالؿ واإلكراـ.الُمعتدين والط غاة 

اللهم  اللهم احِقن دماَء المسلمين في كل مكاف، اللهم احِقن دماَء المسلمين، اللهم احِقن دماَء المسلمين،
ليبيا وفي اليمن وفي كل مكاف، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم احَفظ األمَن في العراؽ وفي سوريا وفي 

.  أِدـ األمَن واالسِتقراَر في يَمِننا وشاِمنا وكل مكاٍف يا حي  يا قي ـو

اللهم احَفظ رِجاَؿ أمِننا، وُدروَع وطِننا، ولُيوَث عريِننا، اللهم احَفظنا وإياىم من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا 
غتاَؿ من تحتنا، اللهم اغفر لشهدائهم، اللهم ارَحم ُشهداَءىم، اللهم عاِؼ وشمائِلنا، ونعوُذ بعَظمتك أف نُ 

 جرحاىم، واشِف مرضاىم، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم اغفر للمسلمين والُمسِلمات، والمؤمنين والمؤِمنات، وألِّف بين قلوِبهم، وأصِلح ذاَت بينهم، واىِدىم ُسُبل 
 لِفتن ما ظهَر منها وما بَطن.السالـ، وجنِّبهم الفواِحَش وا
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اللهم فرِّج ىمَّ المهمومين من المسلمين، ونفِّس كرَب المكروبين، اللهم اكِشف الُغمَّة عن ىذه األمة، اللهم 
 يا حي  يا قي ـو يا ذا الجالؿ واإلكراـ. اللهم اكِشف الُغمَّة عن ىذه األمة، اكِشف الُغمَّة عن ىذه األمة،

نْػَيا يفِ  آتَِنا رَبػََّنا  َلمْ  َوِإفْ  َأنْػُفَسَنا ظََلْمَنا رَبػََّنا، [ٕٔٓ: البقرة] النَّارِ  َعَذابَ  َوِقَنا َحَسَنةً  اآْلِخَرةِ  َوِفي َحَسَنةً  الد 
 .[ٖٕ: األعراؼ] اْلَخاِسرِينَ  ِمنَ  لََنُكوَننَّ  َوتَػْرَحْمَنا لََنا تَػْغِفرْ 

ْخَوانَِنا لََنا اْغِفرْ  رَبػََّنا يَمافِ  َسبَػُقونَا ِذينَ الَّ  َوإِلِ  رَِحيمٌ  رَُءوؼٌ  ِإنَّكَ  رَبػََّنا آَمُنوا ِللَِّذينَ  ِغالًّ  قُػُلوبَِنا ِفي َتْجَعلْ  َواَل  بِاإْلِ
 .[ٓٔ: الحشر]

 سبحاف ربِّك ربِّ الِعزَّة عما يِصفوف، وسالـٌ على الُمرَسلين، والحمُد هلل ربِّ العالمين.

 تحميل المواد
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