خطبة الجمعة :ثبات اإلسالم واستقراره

للشيخ :د .صالح آل طالب

من المسجد الحرام 1432/12/22 :

ثبات اإلسالم واستقراره
ألقى فضيلة الشيخ صالح بن محمد آل طالب  -حفظو اهلل  -خطبة الجمعة بعنوان" :ثبات اإلسالم واستقراره"،
والتي َّ
يتمسك بو ولم ينت ِهج
ورسوخ معالموُ ،مقارنةً بواقع من لم َّ
تحدث فيها عن دين اإلسالم ومدى ثبات مبادئو ُ

مناىجوَّ ،
والتطرف ،وغير ذلك.
وذكر في ثنايا خطبتو بما أفس َد دين اإلسالم؛ من السحر والكهانة ،والغلو
ُّ

الخطبة األولى
در َج فيها األنبياءُ -
ويسر لهم
السعي في ر ٍ
أتم على عباده َّ
حج بيتو الحرامَّ ،
الحمد هلل ،الحمد هلل الذي َّ
بوع َ
َ
ٍ
ُ ِ
ألنبياء وأديان غبَ َرت بها
سوم
عليهم السالم  ،-فتلك
ور ٌ
عرفات ومنَى وىذا ُ
معالم لإلسالمُ ،
زمزم وذاك المقامُ ،
بالسابق من األنام ،استحضار ِ
ذكر ِ
ِ
ِ
ِ
مر على
لألزمنة ،واستِنطا ٌق
الالح َق
لألمكنة بما َّ
ٌ
معالم تُ ّْ ُ
السنُو ُن واأليام ،وبقيَت ُ
ثَراىا من أنبياء ،وبما أُن ِزلَت على جبالها من سور ،وأ ِ
ُرسيَت عقائد ،و ُشرِع على ُس ُفوحها من شرائع ،وأشهد أن ال
َُ
َ
النبوات فنِعم ِ
الختام ،صلَّى اهلل وسلَّم
ختم اهلل بو َّ
َ
إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ،وأشهد أن محم ًدا عب ُده ورسولو َ

وبارك عليو وعلى آلو وصحبو أجمعين.
َ
أما بعد:

َّ ِ
ِ
فاتقوا اهلل تعالى َّ
آمنُوا اتَّ ُقوا اللَّوَ َح َّق تُ َقاتِِو
ين َ
الوثقى ،يَا أَيُّ َها الذ َ
حق التقوى ،واستمسكوا من اإلسالم بالعُروة ُ
َوَال تَ ُموتُ َّن إَِّال َوأَنْتُ ْم ُم ْس ِل ُمو َن [آل عمران.]102 :
أما بعد ،أيها المسلمون:
وبنايات ِ
تهب
ومناىج وأفكار،
حجاج بيت اهلل الحرام! في ىذه الحياة نُظُ ٌم
َّ
سامقةٌ تراىا كأعالي األشجار ،وحين ُّ
ٌ
ُ
ِ
ِ
ِ
ف عيبُها وخلَلُها.
المشيَّدة
ط
تنهار
وتثور
ُ
الصور الزائفة ،وتس ُق ُ
وينكش ُ
ُ
الر ُ
البنايات ُ
ُ
الزالزل القواصف ُ
ياح العواصف ُ
-1 -

خطبة الجمعة :ثبات اإلسالم واستقراره

للشيخ :د .صالح آل طالب

من المسجد الحرام 1432/12/22 :

تأمل اليوم يرى تسار ًعا في انهيار ٍ
ات ُمتعدّْدة؛ في المال واالقتصاد ،والحكم والسياسة ،واألفكار والمناىج،
ُ
ُ
والم ّْ ُ
ِ
ِ
ثابت وفرعُو
بناء اإلسالم ثابتًا ُم ِّ
ستقرا ،أصلُو ٌ
ويرى حيرةً ُكبرى ألرباب المال ،ودىاقنة السياسات ،ثم يلتفت فيرى َ
في السماء.

راس َخة البنيان ،عصيَّةً على الذوبان؛ في العقيدة ِ
تتأمل مبادئ اإلسالم في كل الجوانب ترى قِيما ِ
والفكر،
حين َّ
ُ
َ
ًَ
واألخالق والسلوك ،صالحةً لكل ٍ
ِ
يجب على المسلم أن َّ
يتذكر فيو
والعبادة والتشريع،
زمان ومكان ،وىو ُّ
تأم ٌل ُ
ِ
وإنعام اهلل بو عليو.
ويستشع َر قيمةَ دينو
فضل اهلل عليو،
َ
َ
أيها المسلم:
تسجد لشج ٍر أو حجر،
لم يُ ِنعم اهللُ عليو نعمةً ىي أوفَى وال َّ
سلما هلل مع المسلمين ،ال ُ
أمن وال أسب َغ من كونك ُم ً

ٍ
ٍ
ِ ُّ
ضل
وانعم بإيمانك؛ فقد ىداك اهلل يوم َّ
غير اهلل ،فاىنأ بإسالمكَ ،
وال تذل لحيوان أو جماد أو بشر ،وال تعب ُد َ
غيرك ،وأرش َدك حين تاه ِسواكِ ،
التأمل والمراجعة م ِ
فضل
ستمس ًكا بأساس دينك وقاعدة إيمانك ،عا ِرفًا
وأعد ُّ
َ
َ ُ
ُ
َ
عاذ  -رضي اهلل عنو « :-ما من ٍ
ستبشرا بقول النبي  -صلى اهلل عليو وسلم  -لم ٍ
إسالمك وعاقبةَ توحيدك ،م ِ
أحد
ُ
ُ
ً
يشه ُد أن ال إلو إال اهلل وأن محم ًدا رسول اهلل ِ
حرَمو اهلل على النار»؛ رواه البخاري.
صدقًا من قلبو إال َّ

وعنو :أن النبي  -صلى اهلل عليو وسلم  -قال« :من ِلق َي اهللَ ال يُش ِر ُك بو شيئًا دخل الجنة»؛ رواه البخاري
ومسلم.
أيها المسلمون:
ِ
وأرسى
رسمها النبي  -صلى اهلل عليو وسلم -
أعالمها ،ولهذه البُشرى شواى ُد بيَّنها َ
وأوضح َ
َ
معالم َ
ولهذا التوحيد ُ

يض َّل سعيو؛ فكم من ٍ
ِ
ط عملُو ،أو ِ
تائو
بالمسلم أن
ك بغَرِزىا ،وأن يح َذ َر التفريق حتى ال يحبَ َ
أركانَهاّّ ،
يستمس َ
ُ
حري ُ
يظن أنو م ِ
وىو ال يدري ،وكم من ٍّ
هتدي؟!
ضال ُّ ُ
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رسول اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم
عن ابن عباس  -رضي اهلل عنهما  -أن معاذًا  -رضي اهلل عنو  -قالَ :بعثَني ُ

قوما من أىل الكتاب فادعُهم إلى شهادة أن ال إلو إال اهلل وأني رسول اهلل ،فإن
 إلى اليمن ،فقال« :إنك تأتي ًصلوات في كل ٍ
يوم وليلة ،فإن ىم أطاعوا لذلك ِ
ٍ
فأعلمهم
خمس
افترض عليهم
ىم أطاعوا لذلك فأعلِمهم أن اهلل
َ
َ
ؤخ ُذ من أغنيائهم فتُ ُّ
فإياك وكرائم أموالهم،
رد في فُقرائهم ،فإن ىم أطاعوا لذلك َ
افترض عليهم صدق ًة تُ َ
َ
أن اهللَ
ِ
ِ
جاب»؛ أخرجو البخاري ومسلم.
واتق دعوةَ المظلوم فإنو ليس بينها وبين اهلل ح ٌ
المطلق.
جعل َ
أصول اإليمان :التوحي َد ،ثم الصالةَ ،ثم الزكاةَ ،ثم ِحف َ
ظ الحقوق ومبدأ العدل ُ
لقد َ
أيها المسلمون:
وشرع لو ما يربَأُ بو عن ال ُخرافات أو التعلُّق باألوىام ،وجعلو ُح ِّرا ال يتعلَّ ُق إال باهلل خالِِقو،
كرم اهلل اإلنسان،
لقد َّ
َ

سمعت
اعتقادا وعمالً؛ فعن علي بن أبي طالب  -رضي اهلل عنو  -قال:
وجعل التعلُّق بغير اهلل يُنافِي التوحي َد
ُ
ً
ِ
ولعن اهلل من
َ
لعن اهلل من َ
ولعن اهلل من َ
آوى ُمحدثًاَ ،
ذبح لغير اهللَ ،
رسول اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -يقولَ « :
منار األرض»؛ رواه مسلم.
ولعن اهلل من غيَّر َ
لعن والديْوَ ،
َ
كما َّ
المبينَ :و َج َعلُوا لِلَّ ِو ِم َّما َذ َرأَ
المش ِركين؛ قال اهلل تعالى في كتابو ُ
حذ َر من النذر لغير اهلل ،وجعلو من عمل ُ
ِ
ِمن ال ِ
شرَكائِ ِهم فَ َال ي ِ
صيبا فَ َقالُوا َى َذا لِلَّ ِو بِز ْع ِم ِهم و َى َذا لِ ُ ِ
ِ
ص ُل إِلَى اللَّ ِو َوَما َكا َن
ْح ْرث َو ْاألَنْ َع ِام نَ ً
َ َ
ش َرَكائنَا فَ َما َكا َن ل ُ َ ْ َ
َ ْ َ
َِّ ِ
ِ
ِ ِ
اء َما يَ ْح ُك ُمو َن [األنعام.]136 :
للو فَ ُه َو يَص ُل إلَى ُش َرَكائ ِه ْم َس َ
ومن معالم ىذا التوحيد :االستعاذةُ واالستجارةُ باهلل وحده دون ِسواه؛ قال  -سبحانو َ :-وأَنَّوُ َكا َن ِر َج ٌ
ال ِم َن
ال ِمن ال ِ
ِ ٍ
ِْ
اإلنْ ِ
وى ْم َرَى ًقا [الجن.]6 :
ْج ّْن فَ َز ُ
اد ُ
س يَعُوذُو َن ب ِر َج َ
يرجو إال اهلل ،فليس بين المسلم وبين ربّْو وسائط؛ قال اهلل
ومن محاسن الدين ال َقويم :أن
المسلم ال يدعو وال ُ
َ
ِ َّ ِ
ال ربُّ ُكم ا ْدعُونِي أ ْ ِ
ين يَ ْستَ ْكبِ ُرو َن
تعالى :ا ْدعُوا َربَّ ُك ْم تَ َ
َستَج ْ
ب لَ ُك ْم إ َّن الذ َ
ض ُّر ًعا َو ُخ ْفيَةً [األعرافَ ،]55 :وقَ َ َ ُ
عن ِعبادتِي سي ْد ُخلُو َن جهن ِ
ين [غافر.]60 :
َ ْ َ َ ََ
َّم َداخ ِر َ
ََ َ
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ِ
صا لَوُ ِدينِي [الزمر ،]14 :وقال:
فسمى
َّ
وأمر رسولَو بإخالصو لو ،فقال :قُ ِل اللَّوَ أَ ْعبُ ُد ُم ْخل ً
َ
الدعاء عبادةَ ،
وَال تَ ْدعُ ِمن ُد ِ
ْت فَِإنَّ َ ِ ِ َّ ِ ِ
ِ
س ْس َ
ك َوَال يَ ُ
ون اللَّ ِو َما َال يَ ْن َف ُع َ
ض ُّر َك فَِإ ْن فَ َعل َ
ك اللَّوُ
ْ
َ
ك إذًا م َن الظالم َ
ين (َ )106وإ ْن يَ ْم َ
ادهِ وىو الْغَ ُفور َّ ِ
صيب بِ ِو من ي َ ِ ِ ِ
ض ٍّر فَ َال َك ِ
اد لَِف ْ ِ ِ ِ
ف لَوُ إَِّال ُى َو َوإِ ْن يُ ِر ْد َك بِ َخ ْي ٍر فَ َال َر َّ
يم
اش َ
بِ ُ
ضلو يُ ُ َ ْ َ
ُ
شاءُ م ْن عبَ َ ُ َ
الرح ُ
[يونس ،]107 ،106 :وقال  -سبحانو  -لمن دعا غيره :إِ َّن الَّ ِذين تَ ْعب ُدو َن ِمن ُد ِ
ون اللَّ ِو َال يَ ْملِ ُكو َن لَ ُك ْم
َ ُ
ْ
َ
الرْز َق َوا ْعبُ ُدوهُ َوا ْش ُك ُروا لَوُ إِلَْي ِو تُ ْر َجعُو َن [العنكبوت ،]17 :وقال  -سبحانو َ :-وَم ْن
ِرْزقًا فَابْ تَ غُوا ِع ْن َد اللَّ ِو ّْ
ِ
أَ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ َّ ِ
ِ
ِ
َّاس
َض ُّل م َّم ْن يَ ْدعُو م ْن ُدون اللو َم ْن َال يَ ْستَج ُ
يب لَوُ إلَى يَ ْوم الْقيَ َامة َو ُى ْم َع ْن ُد َعائ ِه ْم غَافلُو َن (َ )5وإذَا ُحش َر الن ُ
ِ
َكانُوا لَ ُهم أَ ْع َداء وَكانُوا بِ ِعب َ ِ
ين [األحقاف.]5 :
َ
ْ
ادت ِه ْم َكاف ِر َ
ًَ
َّ ِ
ِ
ين تَ ْدعُو َن ِم ْن ُدونِِو َما يَ ْم ِل ُكو َن ِم ْن قِط ِْمي ٍر ( )13إِ ْن
بل َّ
دعاء غيره شرًكا؛ قال  -سبحانو َ :-والذ َ
سمى اهللُ َ
ك ِمثْ ُل َخبِي ٍر
استَ َجابُوا لَ ُك ْم َويَ ْو َم ال ِْقيَ َام ِة يَ ْك ُف ُرو َن بِ ِش ْركِ ُك ْم َوَال يُنَبّْئُ َ
تَ ْدعُ ُ
اء ُك ْم َولَ ْو َس ِمعُوا َما ْ
وى ْم َال يَ ْس َمعُوا ُد َع َ
[فاطر.]14 ،13 :
عباد اهلل:
والمبالغةُ بغير علم ،وقد قال النبي  -صلى اهلل عليو وسلم :-
إن مما أفس َد الدين
َ
وحرف التديُّنُّ :
الغلو والتنطُّعُ ،

الغلو في الدين»؛ أخرجو اإلمام أحمد ،والترمذي ،والنسائي،
«إياكم
أىلك من كان قبلَكم ُّ
َّ
والغلو في الدين؛ فإنما َ
ٍ
ولم ٍ
المتنطّْعون» .قالها ثالثًا.
بإسناد
وابن ماجة
ٍ
سلمَ « :
ىلك ُ
صحيحُ .
ِ
واهلل تعالى يقول :يا أ َْىل ال ِ
ِ ِِ
ْكتَ ِ
ْح َّق [النساء.]171 :
اب َال تَغْلُوا في دين ُك ْم َوَال تَ ُقولُوا َعلَى اللَّو إَِّال ال َ
َ َ
الغلو في تعظيم األولياء والصالحين أو تعظيم آثارىم ،وقد َّ
النبي  -صلى اهلل عليو وسلم  -من
الغلوُّ :
ومن ّْ
حذ َر ُّ
ابن مريم؛ فإنما أنا عب ُده ،فقولوا :عب ُد اهلل ورسولُو»؛ رواه البخاري.
أطرت
َ
النصارى َ
طروني كما َ
ذلك ،فقال« :ال تُ ُ

وعن ٍ
رسول اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -يقول« :إن من
شقيق عن عبد اهلل  -رضي اهلل عنو  -قال:
سمعت َ
ُ
الناس :من تُد ِرُكو الساعةُ وىم أحياء ،ومن يت ِ
ِشرا ِر ِ
اإلمام أحمد.
القبور مساجد»؛ رواه
َّخ ُذ
ُ
َ
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عباد اهلل:
دين اإلسالم كلُّو حسن ،وما نهى اهلل عن ٍ
شيء إال
ُ
ٌ
ُ
اإلنسان؛ كالسحر وإتيان ال ُكهَّان؛ قال اهلل تعالى:
ِ ِ
وال إِنَّ َما نَ ْح ُن فِ ْت نَةٌ فَ َال تَ ْك ُف ْر
َح ٍد َحتَّى يَ ُق َ
يُ َعلّْ َمان م ْن أ َ
ا ْشتَ َراهُ َما لَوُ فِي ْاْل ِخ َرِة ِم ْن َخ َال ٍق [البقرة.]102 :

لضرره على األفراد والمجتمعات مما ي ِ
بط ُل اإليما َن ويُوبِ ُق
ُ
ُ
الس ِ
ث أَتَى [طو ،]66 :وقالَ :وَما
َوَال يُ ْف ِل ُح َّ
اح ُر َح ْي ُ
[البقرة ،]102 :وقال  -سبحانو َ :-ولََق ْد َعلِ ُموا لَ َم ِن

در ٍك من ال ُخرافات جعلوىا دينًا
ُناس أضاعوا دينَهم ُ
وكم تعلَّق بهذه األوىام أ ٌ
ودنياىم ،وانح َد َرت عقولُهم إلى َ
كرَمنا باإلسالم.
ومنهجا .فالحم ُد هلل الذي َّ
ً
الموبِقات» .قالوا :يا
عن أبي ىريرة  -رضي اهلل عنو  -عن النبي  -صلى اهلل عليو وسلم  -قال« :اجتنِبوا
َ
السبع ُ

وأكل مال
الشرك باهلل،
َ
ىن؟ قالُ « :
رسول اهلل! وما َّ
وقتل النفس التي َّ
ُ
وأكل الرباُ ،
حرم اهلل إال بالحقُ ،
والسحرُ ،
المحصنات الغافالت»؛ رواه البخاري ومسلم.
اليتيم ،والتولّْي يوم الزحف،
ُ
وقذف ُ

عرافًا فسألَو عن ٍ
وعند ٍ
شيء لم تُقبَل لو صالةٌ أربعين
مسلم :أن النبي  -صلى اهلل عليو وسلم  -قال« :من أتى َّ
ليلة» .وعند أبي داود« :من أتى ِ
كاىنًا َّ
ئ مما أُن ِزل على محمد».
فصدقَو بما يقول فقد ب ِر َ
أيها المسلمون:
ِ
ومن معالم الدين ِ
والعواطف والوالء والتناصر في ٍ
مبادئهم،
وقت س ُفلَت بأىل الدنيا
الحسان :االرتقاءُ بالمحبة
ُ
ُ
والمواالةُ ألجل الدنيا ومصالحها؛ عن أنس  -رضي اهلل عنو  -عن النبي  -صلى اهلل عليو
َ
فأصبحت المحبَّةُ ُ

ِ
حب
وسلم  -قالٌ « :
واىما ،وأن يُ َّ
ثالث من ُك َّن فيو وج َد حالوةَ اإليمان :أن يكون اهلل ورسولُو َّ
أحب إليو مما س ُ
ف في النار»؛ رواه البخاري ومسلم.
يكرهُ أن يُق َذ َ
يكره أن َ
َ
يعود في الكفر كما َ
المرء ال يُحبُّو إال هلل ،وأن َ
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أيها المسلمون:
كالم اهلل وسنةُ رسولو  -صلى اهلل عليو وسلم  -أن يتبَ َع
شرعو،
دين اهلل والشرعُ ُ
والواجب على من بلغَو ُ
ُ
الدين ُ
ُ
َّ ِ
ٍ
َّ
ين يُ َخالِ ُفو َن
ويطر َح ما ِسواه ،وال َ
يترك القرآ َن والسن َة لقول أحد مهما كان ،واهللُ تعالى يقول :فَ لْيَ ْح َذ ِر الذ َ
الحق َ
صيب هم َع َذ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم [النور.]63 :
ٌ
اب أَل ٌ
َع ْن أ َْم ِره أَ ْن تُصيبَ ُه ْم ف ْت نَةٌ أ َْو يُ َ ُ ْ
َحبَ َارُى ْم َوُرْىبَانَ ُه ْم أ َْربَابًا
ذم اهلل الذين أطاعوا
وقد َّ
َ
أشياخهم في ُمخالفة أمر اهلل ورسولو ،فقال اهلل تعالى :اتَّ َخ ُذوا أ ْ
ِمن ُد ِ
ون اللَّ ِو [التوبة.]31 :
ْ
قلت :يا
عدي بن حاتم  -رضي اهلل عنو  :-لما
قال ُّ
سمعت رسول اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -يقرأ ىذه اْليةُ ،
ُ
فقلت:
َ
حرمونو ،ويُ ِحلُّون ما َّ
أحل اهلل فتُ ّْ
رسول اهلل! إنا لسنا نعبُدىم .قال« :أليس يُ ّْ
حرمون ما َّ
حرم اهلل فتُ ِحلُّونو؟»ُ .
بلى .قال« :فتلك عبادتُهم»؛ أخرجو اإلمام أحمد ،والترمذي.

اللهم با ِرك لنا في الكتاب والسنة ،وانفعنا بما فيهما من اْليات ِ
والحكمة ،أقول قولي ىذا ،وأستغفر اهلل تعالى لي
ولكم.

الخطبة الثانية
ِ
بالحسنات ويع ُفو عن السيئات ،وأشهد أن إلو إال اهلل ،وأشهد أن
تتم الصالحات ،يُ ِنع ُم
الحمد هلل الذي بنعمتو ُّ
صل وسلّْم وبا ِرك على عبدك ورسولك محمد ،وعلى آلو
محم ًدا ُ
رسول اهلل شهادةً عليها المحيا والممات ،اللهم ّْ
ٍ
بإحسان إلى يوم الدين.
وصحابتو ومن تبِ َعهم
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أيها المسلمون:
ِ
عو َل عليو ،وأن تكون
وتوحي ُد االعتقاد يستتبِ ُع توحي َد العمل،
فيجب على المسلم أن يُ َّ
ص لو ويُ ّْ
حب ربَّو ويُخل َ
ُ
ات قلبو مت ِ
طيع إال
َّجهةً إليو ال تع ُدوه إلى ِسواه،
مشاعر نفسو وخلَ َج ُ
غيره ،وال يُ ُ
ُ
المسلم ال يدعو إال اهلل ،وال يعبُد َ
ُ
ُ
حرمِ ،
ِ
ف عند ما َّ
فق ما طلَب.
حد،
َّ
حرُم ما َّ
أحل ،ويُ ّْ
كمو ،يُ ِح ُّل ما َّ
ويق ُ
ويتحر ُك ِو َ
أمره ،وال يُنف ُذ إال ُح َ
َ
ِ
ِ
ِ
التام ِة على
ب
األحد ولهيمنَة اهلل َّ
القامة أمام ّْ
كل ٍّ
ظهره إال هلل ،ومعرفتُو لعظمة الخالق َ
ُ
سلم ُمنتص ُ
حي ،فال يحني َ
الم ُ
الناس والكون تجعل ِ
ِ
ف وال تضطرب.
مشاع َر الرغبَة والرىبَة ُمستقيم ًة في نفسو ،فال تنح ِر ُ
ُ
ومن أجل ذلك كان امتالء القلب بعقيدة التوحيد أساسا ِ
لخالل القوة ِ
والع َّزة ال ُّ
ؤمن صادق.
ينفك عنها ُم ٌ
ً
ُ
عباد اهللُ ،ح َّجاج بيت اهلل الحرام:
ِ
ِ
ِ
كل ِخ ٍ
ِ
وفضل اهلل واسع،
ومتابعتُو رسول اهلل،
إخالص
القبول ىو
عيار
يستحض ُر
تام
وفي ّْ
العامل هللُ ،
ُ
المسلم أن م َ
ُ
ُ
ِ
ومن عالمة قَبول
الحسنة الحسنةُ بعدىا ،وعالمةُ ّْ
طه َرت صحيفةُ
الحج المبرور :أن َ
خيرا مما كنت ،ومن ُ
تعود ً
العود إلى دنَس اْلثام؛ فالنَّكثةُ ُّ
الجرح ،وليكن من الخير في ازدياد ،فإن ذلك من
عملو بالغُفران فليح َذر َ
أشد من ُ

عالمة القبول.

ِ
أشرف خلق اهلل :محمد بن عبد اهلل ،وعلى آلو الطيبين
الدائمات على
والتسليمات
اكيات،
ثم
ُ
ُ
الصلوات الز ُ
ُ
صل وسلّْم وبا ِرك على عبدك ورسولك محمد ،وعلى آلو الطيبين الطاىرين ،وصحابتو الغُّْر
الطاىرين ،اللهم ّْ

وعلي ،وعن سائر
الميامين،
وارض اللهم عن األئمة المهديين ،والخلفاء المرضيّْين :أبي بك ٍر ،وعمر ،وعثمانٍّ ،
َ

صحابة نبيك أجمعين ،ومن سار على نهجهم واتبع سنَّتهم يا رب العالمين.

أع َّز اإلسالم والمسلمين ،اللهم ِ
اللهم ِ
أع َّز اإلسالم والمسلمينِ ،
ودمر أعداء الدين،
وأذ َّل الشرك والمشركينّْ ،
واجعل ىذا البلد آمنًا مطمئنِّا وسائر بالد المسلمين.
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ٍ
دمارا عليو.
تدبيره ً
فر َّد كي َده في نحره ،واجعل َ
اللهم من أرادنا وأراد بالدنا بسوء أو فُرقة ُ
ِ
ِ
خادم الحرمين الشريفين ،اللهم
إمامنا َّ
وولي أمرنا َ
اللهم آمنَّا في أوطاننا ،وأصلح أئمتنا ووالة أمورنا ،وأيّْد بالحق َ
وفّْقو ُلهداك ،واجعل عملو في رضاك ،وىيّْئ لو البِطانة الصالحة ،اللهم ّْ
وحد بو كلمةَ المسلمين ،وارفع بو لواءَ
الدين ،اللهم جا ِزه بالخيرات والحسنات على خدمة الحرمين الشريفين والعناية بالح َّجاج والم ِ
عتمرين ،وأتِ َّم عليو
ُ
ُ
ِ
ولي عهده ّْ
مبارًكا ُموفَّ ًقا لكل خي ٍر وصالح.
الصحة والعافية ،اللهم وفّْق َّ
وسدده وأعنو على ما ُح ّْمل ،واجعلو َ
اللهم ادفع عنا الغال والوبا ،والربا والزنا ،والزالزل ِ
والم َحن ،وسوء الفتن ما ظهر منها وما بَطَن.
أصلح أحوال المسلمين ،اللهم ِ
اللهم ِ
أصلح أحوال المسلمين في كل مكان ،اللهم اجمعهم على الحق والهدى،
ِ
ِ
ِ
ِ
وانصرىم على من ظلَ َمهم،
اللهم احقن دماءىم ،اللهم احقن دماءىم ،اللهم احقن دماءىم ،وآمن روعاتهمُ ،
ِ
جائعهم.
اللهم ُس َّد َخلَّتهم ،وأطعم َ
ستضعفين من المسلمين في كل مكان ،واجمعهم على الحق يا رب العالمين ،اللهم انصرىم في
الم َ
اللهم انصر ُ

المحتلّْين.
فلسطين على الصهاينة ُ

اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين ،اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم ال ي ِ
عجزونك.
ُ
ِ ِ
ِ
ِ
َربَّنَا آتِنَا فِي ُّ
اب النَّا ِر [البقرة.]201 :
سنَ ًة َوفي ْاْلخ َرة َح َسنَ ًة َوقنَا َع َذ َ
الدنْيَا َح َ
سر أمورنا ،وبلّْغنا فيما ي ِ
رضيك آمالنا ،ربنا اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم
اللهم اغفر ذنوبنا ،واستر عيوبنا ،وي ّْ
ُ
وذرياتهم ،إنك سميع الدعاء.
ِ
مغفورا،
مشكورا ،وذنبَهم
مبرورا ،وسعيَهم
دعاءىم ،اللهم اجعل َّ
الح َّجاج َّ
اللهم اقبل من ُ
ً
ً
حجهم ً
حجهم ،وأجب َ
ِ
والهدى ،واختِم لنا بخي ٍر يا أرحم
وأعدىم إلى ديا ِرىم سالمين ،اللهم تقبَّل منَّا ومنهم ،وثبّْتنا وإياىم على الحق ُ
الراحمين.
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ونتوب إليو ،اللهم أنت اهلل ال إلو إال أنت،
الحي القيوم
نستغفر اهلل،
نستغفر اهلل،
نستغفر اهلل الذي ال إلو إال ىو َّ
َ
ُ
ُ
ُ
أغثنا ،اللهم ِ
أغثنا ،اللهم ِ
الغيث وال تجعلنا من القانِطين ،اللهم ِ
أغثنا غيثًا
أنت الغني ونحن الفقراء ،أن ِزل علينا
َ
أغثنا ،اللهم ِ
عاما ،اللهم ِ
أغثنا ،اللهم تُحيِي بو البالدِ ،
وتسقي بو العباد ،وتجعلو
ىنيئًا مريئًا ِّ
نافعا ِّ
سحا طب ًقا ُمجلّْالً ً
بالغًا للحاض ِر ِ
والباد.

عذاب وال ٍ
بالء وال ٍ
ٍ
ىدم وال غرق.
اللهم ُسقيا رحمة ،اللهم ُسقيا رحمة ،اللهم ُسقيا رحمة ،ال ُسقيا
التواب الرحيم.
السميع العليم ،وتُب علينا إنك أنت
ربَّنا تقبَّل منا إنك أنت
ُ
ُ
وسالم على المرسلين ،والحمد هلل رب العالمين.
سبحان ربّْك رب العزة عما يصفون،
ٌ
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