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 مفهـو السالـ في اإلسالـ

"، والتي مفهـو السالـ في اإلسالـخطبة الجمعة بعنواف: " -حفظو اهلل  -ألقى فضيلة الشيخ سعود الشريم 
في عصٍر أننا نعيُش إلسالـ وكيفية تحقيقو في ىذه األزماف المتأخرة، وبيَّن السالـ ومفهومو في ا تحدَّث فيها عن

ال زاؿ أكثُر الناس ال يُدرِكوف معنى السالـ الذي ىو اإلسالـ ، ومع ذلك بلغ فيو التقدُّـ والتطوُّر شأًوا عظيًما
لكوارِث العظيمة والفتِن ؛ مما أدَّى إلى حدوِث ا، ويضعونو في غير ِنصابِوالحقيقي، ويفهمونو خالَؼ معناه
 .الَجسيمة التي تمرُّ بها دوُؿ العاَلم

 الخطبة األولى

ذي الِعزَّة والقوة والجالؿ، ُمرِسِل البرَؽ خوفًا وطمًعا، ومُنِشِئ السحاَب الثّْقاؿ، فالِق  ،الكبيِر الُمتعاؿالحمد هلل 
وأشهد  وِظالُلهم بالُغُدوّْ واآلصاؿ، ض طوًعا وَكرًىاالحبّْ والنػََّوى شديِد الِمحاؿ، لو يسُجُد من في السموات واألر 

رفيُع الِخصاؿ، قدوٌة في األقواؿ والِفعاؿ، ورسولو  هأف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، وأشهد أف محمًدا عبدُ 
 ،ؿآلأزواجو أمهات المؤمنين وافصلواُت اهلل وسالُمو عليو وعلى  صادٌؽ مصدوٌؽ بالقلِب والجوارِِح والَمقاؿ،

 ، وسلَّم تسليًما كثيًرا.الَمآؿومن تِبعهم بإحساٍف إلى يـو  لهم في الِخالؿ، التابعينو وعلى أصحابو 

 أما بعد:

التي أوَصى بها األوليَن واآلخرين:  - سبحانو -ىي تقوى اهلل  - عباد اهلل - فإف الوصيَة المبذوَلَة لي ولكم
َنا َوَلَقد    الرّْز ؽَ  اللَّوِ  ِعن دَ  فَابػ تَػُغوا، [414: النساء] اللَّوَ  اتػَُّقوا َأفِ  َوِإيَّاُكم   قَػب ِلُكم   ِمن   َتابَ ال كِ  ُأوتُوا الَِّذينَ  َوصَّيػ 

ُكُروا َواع ُبُدوهُ   .[41: العنكبوت] تُػر َجُعوفَ  ِإلَي وِ  َلوُ  َواش 
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 أيها المسلموف:

وجماِده ودوابّْو وطيرِه؛ ليعُبدوه ، بإنِسِو وجنّْو، ومالئكِتِو وخلَق ىذا الكوَف ُعلِويَّو وُسفِليَّ  - سبحانو وتعالى - إف اهلل
سبحانو  -، وليكوف الكوُف كلُّو خاضًعا لعظمتو، ُموِقًنا بعبوديتو لخالقو، كما قاؿ ال شريَك لو - سبحانو -وحده 

ن سَ  ال ِجنَّ  َخَلق تُ  َوَما: - َنا َوَما: -جل وعال  -ؿ ، وكما قا[65: الذاريات] لِيَػع ُبُدوفِ  ِإالَّ  َواإل ِ  السََّماءَ  َخَلق 
َر ضَ  نَػُهَما َوَما َواأل  سبحانو  -، وكما قاؿ [71: ص] النَّارِ  ِمنَ  َكَفُروا ِللَِّذينَ  فَػَوي لٌ  َكَفُروا الَِّذينَ  َظنُّ  َذِلكَ  بَاِطاًل  بَػيػ 

َنا َوَما: - َر ضَ  السََّماَواتِ  َخَلق  نَػُهَما َوَما َواأل  َناُىَما َما( 13) ينَ اَلِعبِ  بَػيػ  ثَػَرُىم   َوَلِكنَّ  بِال َحقّْ  ِإالَّ  َخَلق   يَػع َلُموفَ  اَل  َأك 
 .[13 ،13: الدخاف]

لهم لعباده عَبثًا، وما جعل  - جل وعال -ىذا الكوَف بأكمِلو عبثًا، وما سخَّره  - جل شأنُو - إًذا لم يخُلق الباري
 - شأنُوجل  -؛ إذ كيف يكوف ذلك والخالُق من رزِقو ُسًدى، كال في مناكِبها ويأكلوفاألرَض َذلواًل يمُشوَف 

َنا َوَمايقوؿ:  َر ضَ  السََّماءَ  َخَلق  نَػُهَما َوَما َواأل  ًوا نَػتَِّخذَ  َأف   َأَرد نَا َلو  ( 45) اَلِعِبينَ  بَػيػ  نَاهُ  َله   ُكنَّا ِإف   َلُدنَّا ِمن   اَلتََّخذ 
َمُغوُ  ال َباِطلِ  َعَلى قّْ بِال حَ  نَػق ِذؼُ  َبل  ( 41) فَاِعِلينَ   ِفي َمن   َوَلوُ ( 43) َتِصُفوفَ  ِممَّا ال َوي لُ  َوَلُكمُ  زَاِىقٌ  ُىوَ  فَِإَذا فَػَيد 

َر ضِ  السََّماَواتِ  ِبُروفَ  اَل  ِعن َدهُ  َوَمن   َواأل  َتك  ِسُروفَ  َواَل  ِعَباَدتِوِ  َعن   َيس  َتح   اَل  َوالنػََّهارَ  اللَّي لَ  ُيَسبُّْحوفَ ( 43) َيس 
تُػُروفَ   .[72 -45: األنبياء] يَػف 

، ولم يجعل وتوبيُخو لمن لم يُدِرؾ معنى خلِق اهلل للسماوات واألرض - سبحانو -ومن ىنا؛ جاء إنكاُر الباري 
ُفُروفَ  َأئِنَُّكم   ُقل  دوف ِسواه، فقاؿ عن أمثاؿ ىؤالء:  - سبحانو -عبوديتو ىذا الخلَق وسيلًة لتحقيِق   بِالَِّذي لََتك 

َر ضَ  َخَلقَ  َمي نِ  ِفي األ  َعُلوفَ  يَػو  تَػَوى ثُمَّ إلى أف قاؿ:  [3: فصلت] ال َعاَلِمينَ  َربُّ  َذِلكَ  َأن َداًدا َلوُ  َوَتج   ِإَلى اس 
َر ضِ  َلَها فَػَقاؿَ  ُدَخافٌ  َوِىيَ  السََّماءِ  ًعا ائ ِتَيا َوِلْل  َنا قَالََتا َكر ًىا َأو   َطو   .[44: فصلت] طَائِِعينَ  َأتَػيػ 

واألرُض التي تُِقلُّهم  والسماُء التي ُتِظلُّهم - سبحانو -فيا هلل العَجب! كيف يستكِبُر من في األرِض عن عبوديتو 
 .عن سماواتو وأرِضوِ  - وتعالىسبحانو  -، ىذا ما قالو -جل شأنُو  - للباريطائعتاف 
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رُ وأما الطيُر في السماء؛ فقد قاؿ اهلل عنو:  ِبيَحوُ  َصاَلَتوُ  َعِلمَ  َقد   ُكلّّ  تٍ َصافَّا َوالطَّيػ  ، وما [14: النور] َوَتس 
ءٍ  ِمن   َوِإف  وحجٍر؛ فقد قاؿ اهلل عنو: وشجٍر وجماٍد من دوابٍّ  ذلكعدا  ِدهِ  ُيَسبّْحُ  ِإالَّ  َشي  َقُهوفَ  اَل  َوَلِكن   ِبَحم   تَػف 

ِبيَحُهم    .هلل وتسبيَحهم لوفَقهوف عبوديػََّتهم ؛ أي: أنتم أيها اإلنُس والِجنُّ ال ت[11: اإلسراء] َتس 

 على كثيٍر ممن خلَق تفضياًل؟! ، وأين تفضيُلو لك-أيها اإلنساف  - ، وأين قلُبك-أيها اإلنساف  - فأين عقُلك

ُر غيَره، ، يخُلُقو ربُّو ثم ىو يخَضُع لغيره، ويرزُقُو ربُّو فيشكُ ؛ نعم، قُِتل اإلنساُف ما أكَفَرهأال قُِتل اإلنساُف ما أكَفَره
ثَػرُ  فَأََبى، فضََّلو ربُّو بالعقل والِحكمة واآلدميَّة ثَػرَ  َوَلِكنَّ ، [33: اإلسراء] ُكُفورًا ِإالَّ  النَّاسِ  َأك   اَل  النَّاسِ  َأك 

ُكُروفَ  ثَػرَ  َوَلِكنَّ ، [711: البقرة] َيش  ثَػرَ  َوَلِكنَّ ، [431: األعراؼ] يَػع َلُموفَ  اَل  النَّاسِ  َأك   اَل  لنَّاسِ ا َأك 
ِمُنوفَ   .[41: ىود] يُػؤ 

أقلَّ في  ومن العجِب الذي ال ينَقضي، والدىشِة التي ال تتوقَّف: أف يكوف من يمِلُك الوسيلَة الكاملَة للعبودية
ُجدُ  اللَّوَ  َأفَّ  تَػرَ  َأَلم  ُخضوعو هلل من سائر مخلوقاتِِو دوابِّا وجمادات،  َر ضِ  ِفي َمن  وَ  السََّماَواتِ  ِفي َمن   َلوُ  َيس   األ 

سُ   َلوُ  َفَما اللَّوُ  يُِهنِ  َوَمن   ال َعَذابُ  َعَلي وِ  َحقَّ  وََكِثيرٌ  النَّاسِ  ِمنَ  وََكِثيرٌ  َوالدََّوابُّ  َوالشََّجرُ  َوال ِجَباؿُ  َوالنُُّجوـُ  َوال َقَمرُ  َوالشَّم 
ِرـٍ  ِمن   َعلُ  اللَّوَ  ِإفَّ  ُمك   .[43: الحج] َيَشاءُ  َما يَػف 

ُهم  لم يستثِن مما ذكَر إال البشَر،  - سبحانو -أف اهلل  - يا رعاكم اهلل - لوافتأمَّ  ُهم   آَمنَ  َمن   َفِمنػ   َكَفرَ  َمن   َوِمنػ 
ثَػرُ  َوَما، [761: البقرة] ِمِنينَ  َحَرص تَ  َوَلو   النَّاسِ  َأك   .[421: يوسف] ِبُمؤ 

 عباد اهلل:

، والنظريات الفلسفية، والثورِة التػَّْقِنيَّة، والترسانِة العسكرية حياة الماديةإننا نعيُش في زمٍن بلَغ شأًوا رفيًعا في ال
ل، واهلل ال ُيحبُّ الفساد ، لكنَّ الُمتشبّْعة بروِح األنانية والُعدوانية، وإرادة الُعُلوّْ في األرض وإىالِؾ الحرِث والنَّس 

والحكمِة والعدِؿ واإليثار، وال أدؿَّ على تلكم النَّزعة من ىذه الحضارة لم تستِطع إشباَع الروِح بالرحمِة والطمأنينة 
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نحو التسلُّح على حساِب االحتياجات البشرية لْلخالؽ والطعاـ والشراب إفراِز ىذه الحضارة: السّْباَؽ المحُمـو 
 والمعيشة بأضعاٍؼ ُمضاَعفة.

التاريخيُّ للحقائق، والقهُر وحيُّ، والتزييُف على سياسة العاَلم الثاُلوُث الخاِنق، وىو: الِخواُء الرُّ حتى َجثَا 
ـَ ُحمًقا،  العسكريُّ، ومن ثمَّ ُخِلَقت أسلحُة الدماِر الشامِل، فُدعَّت إلى شعوِب العاَلم دعِّا، والتي صوََّرت السال

ة أو الرحمة، باسم العدال ، وجعَلت مفهوـَ الغباء فيمن ُيحاِوُؿ أف يناَؿ حقَّووالرحمَة عجًزا، والعدَؿ اسِتكانَة
الجاِثي على رُكَبتَػي و الذي يسِبُق مدَمُعو ِمدفَعو؛ بحيُث أصبَح ال يُوَجد  وجعَلت مفهوـَ الِغبَطة في الضعيِف المهزوؿِ 

مفهوـُ العدؿ إال حيث يُوَجد الَجور، وال يُوَجد مفهوـُ السالـ إال حيُث تُوَجد الحرب، حتى تشرََّب العاَلم اليوـَ 
ِتداءات السياسية واالقتصادية والعسكرية؛ بحيث إف األماَف لدى كثيٍر من الُمجتمعات أصبَح  ألوانًا من االع

آُف ماًء.  كسراٍب بِقيعٍة يحسُبو الظَّم 

ـُ والسرُّ الكاِمُن في ذلكم كلّْو: ىو تهميُش السالـ ـُ الذي ىو الطُّمأنينُة والسكينُة واالستقراُر، السال ؛ نعم، السال
ـُ الذي شَرَعو اهلل الملُك الذي يُقرُّْر ال عبوديَة للَحَكم العدؿ، ويُؤِمُن بو ربِّا خالًقا رازِقًا ال معبوَد ِسواه، السال

ـُ من ربّْ القدُّوُس السالـ ـُ الذي ال يأتيو الباطُل من بين يَدي ِو وال من خلِفو تنزيٌل من حكيٍم حميٍد، السال ، السال
ـُ من ربّْ البشر إلى الالسالـ َسنُ  َوَمن  بشر، ، السال َلمَ  ِممَّن   ِديًنا َأح  َهوُ  َأس  ِسنٌ  َوُىوَ  لِلَّوِ  َوج   ِإبػ َراِىيمَ  ِملَّةَ  َواتػََّبعَ  ُمح 

 .[476: النساء] َخِلياًل  ِإبػ َراِىيمَ  اللَّوُ  َواتََّخذَ  َحِنيًفا

إنو مهما عِمَل البشُر من جهود، ومهما بَذلوا من علوـٍ ومعاِرؼ، ومهما استعَملوا فيها من وسائل، فلن يبُلغوا 
 َواَل : -سبحانو  -، ويقوؿ [442: طو] ِعل ًما بِوِ  ُيِحيطُوفَ  َواَل ِمثقاَؿ ذرٍَّة من علِم اهلل؛ ألف اهلل يقوؿ: 

ءٍ  ُيِحيطُوفَ  ، فماؿ البشرية إًذا ال ترُجوا هلل وقارًا، وقد خلَقهم [766: البقرة] َشاءَ  ِبَما ِإالَّ  ِعل ِموِ  ِمن   ِبَشي 
 .لن ُيصِلُح الناَس مثُل السالـ الذي جاء من عند اهلل ؟!أطوارًا
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 أرَأؼ وال أرَحم وال أعَدُؿ من دين اإلسالـ، وال أدؿَّ على ذلكممبدٌأ أو ديٌن أو ِفكٌر  أال إنو ال يُعرُؼ في التاريخ
أنو ال يجوُز في حاؿ الحرِب مع العدوّْ أف يُقتَل شيٌخ كبيٌر، وال طفٌل صغير، وال امرأٌة، وال  من اتفاِؽ أىِل اإلسالـ

 السالـ؟! أف تُقَطَع شجرٌة؛ فأيُّ سالـٍ أعظُم من ىذا

اقة، وفلسفاٍت ما بعُض المسلمين ىذا كلَّو ثم ىم يُهرِولوف نحَو ِشعاراٍت برَّ ولكنَّ األسف كل األسف أف يُدِرَؾ 
ـَ على غير وجِهِو.  أنزَؿ اهللُ بها من ُسلطاف يُفسّْروف بها السال

وإف مما ال شكَّ فيو أنو كلما قلَّت الصحوُة السليمة والنَّظرُة الثاقبة لدى المسلمين ُتجاه المعنى الحقيقية للسالـ  
، نَظروا إلى دمعِة الُمخادِع ولم ونو وتجاَىلوا طعَموكلما ازدادوا وَلًها إلى سراِب السالـ الزاِئف، فالَتفتوا إلى ل

 .، عِلموا أف الحيَّة ال تبتِسُم وىي تلدَغ، وخِفَي عليهم من يلدُغ وىو يبتِسمينظُروا إلى ِمدفِعو

 حينما ضرَب مثاًل عن أحد شيوخو أف صيَّاًدا كاف يصطاُد العصافيرَ  - رحمو اهلل -وقد أحسَن أبو حاتم الُبستيُّ 
يوـِ ريٍح، قاؿ: جعَلت الرياُح تُدِخُل في عينَػي و الغُبار فتذرِفاف، فكلما صاَد عصفورًا كسَر جناَحو وألقاه في في 

، أال ترى دموَع عيني و! قاؿ اآلخر: ال تنظُر إلى دموِع عيني و، ولكن ناموَسة، فقاؿ رجٌل لصاحِبو: ما أرقَّو عليهم
 ُمِبينٌ  َعُدوّّ  َلُكم   ِإنَّوُ  الشَّي طَافِ  ُخطَُواتِ  تَػتَِّبُعوا َواَل  َكافَّةً  السّْل مِ  ِفي اد ُخُلوا آَمُنوا ِذينَ الَّ  َأيػَُّها يَاى عمِل يدي و، انظُر إل

 .[723 ،723: البقرة] َحِكيمٌ  َعزِيزٌ  اللَّوَ  َأفَّ  فَاع َلُموا ال بَػيػَّْناتُ  َجاَءت ُكمُ  َما بَػع دِ  ِمن   زََلل ُتم   فَِإف  ( 723)

؛ ليكوف لِبَنًة السلبيَّة والالُمباالةمسؤولية، وأف يقَطَع قيوَد وأغالَؿ ٍد أف يتحرَّر من األنانية والالبُدَّ لكلّْ فر  إنو ال
ـَ من اتَخَذه دارًا؛ ألف معرفَة اهلل الحقَّة واإليماَف  صالحًة في بناء بُرج السالـ الشاِمخ الذي ما خاَب من بَناه وال نِد

ـَ في  - بحانوس -بما جاء من عنده  ىي السبيُل الوحيد للفرِز بين السالـ الحقّْ والسالـِ الزائِف؛ ألف السال
ـُ بالمفهوـِ الزائف فإنو مبنيّّ على المصلحِة الذاتية  اإلسالـ ىو العدُؿ والصدُؽ واألمانُة والرحمُة، وأما السال

ومن يكن  ذا ذي يجعُل الظلَم من ِشَيم النفوس، ال الجاىليّْ مبدأ الوالقوِة الكاِبحة ومبدأ الهيَمَنة لْلقوى، أو على 
 .ِعفٍَّة فِلعلٍَّة ال يظِلم
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ِلُحوا َوَلن   ِملَِّتِهم   ِفي يُِعيُدوُكم   َأو   يَػر ُجُموُكم   َعَلي ُكم   َيظ َهُروا ِإف   ِإنػَُّهم  : في ُعاله -جل وعال  - ولقد صدَؽ اهلل  تُػف 
 .[72: الكهف] َأبًَدا ِإًذا

، إف م، قد قلُت ما قلتُ ي، ونفعني وإياكم بما فيو من اآليات والذكر الحكالقرآف العظيملي ولكم في بارؾ اهلل 
 صوابًا فمن اهلل، وإف خطًأ فمن نفسي والشيطاف، وأستغفر اهلل إنو كاف غفَّارًا.

  

 الخطبة الثانية

إلو إال اهلل وحده ال شريَك لو تعظيًما ، وأشهُد أف ال على إحسانِو، والشكُر لو على توفيقِو وامِتنانوالحمد هلل 
لشأنو، وأشهُد أف محمًدا عبُد اهلل ورسولُو الداِعي إلى ِرضوانِو، صلواُت اهلل وسالُمو عليو وعلى آلو وأزواِجو 

 .وأصحابِو وإخوانِو

 :، فيا أيها الناسبعدأما 

للبشرية من ظُلمات التّْيو واالنِحراؼ  إننا حينما نتحدَُّث عن السالـ الذي ىو اإلسالـ، ونرى أنو ىو الُمنِقذُ 
ـَ يقتضي الدُّونيَّة أو  ، إننا حينما نتحدَُّث عن ذلكمالعَقدي واألخالقيّْ والِفكريّْ والعسكري فإننا ال نعِني أف السال

مًة ال تعرُؼ إال اهلل ، وإف أال يُمِكُن أف تخَضَع لغيره الَبتَّةالُخنوع أو االسِتكانة، كال؛ فإف أمًة لم ترَكع إال لخالِقها 
ـُ الحقيقيُّ بكلّْ ما تعنيو الكلمُة من معًنى، فاهلل  ـَ ىو السال جل  -فلن يغِلَبها من ال يعرُؼ اهلل، غيَر أف اإلسال

ِمنُ  السَّاَلـُ ىو  - وعال  .[71: الحشر] ال ُمَتَكبػّْرُ  ال َجبَّارُ  ال َعزِيزُ  ال ُمَهي ِمنُ  ال ُمؤ 

أربًعا وأربعين مرًَّة، في حين أف لفَظ الحرب لم يرِد في الكتاب الحكيم في القرآف ُمتصرّْفًا  وقد ورَد ذكُر السالـِ 
صلى اهلل عليو  -، والمسلموف يقولوف كلَّ يوـٍ وليلة لفَظ السالـ عشر مراٍت؛ وذلك اقتداًء بالنبي إال ستَّ مراتٍ 
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ـُ، أستغفُر اهلل. أستغفُر اهلل. أستغفُر اهلل. »إذا انصَرؼ من صالتو؛ حيث كاف يقوؿ:  -وسلم  اللهم أنت السال
ـِ  ـُ، تبارَكَت ذا الجالِؿ واإلكرا  ؛ رواه مسلم.«ومنك السال

ـُ ديُن اهلل في األرض، وتحيَُّة المسلمين فيها السالـ؛ فقد قاؿ أفُشوا »: -صلوات اهلل وسالمو عليو  - فالسال
ـَ بينكم  ؛ رواه مسلم.«السال

ُمتمتػًّْعا بالسالـ؛ عماًل تاِؿ إذا بذَؿ العدوُّ كلمَة السالـ وجَب الكفُّ عنو واعتبارُه ُمسلًما وفي ميداف الحرِب والق
ـَ  ِإلَي ُكمُ  َأل َقى ِلَمن   تَػُقوُلوا َواَل  فَػَتبَػيػَُّنوا اللَّوِ  َسِبيلِ  ِفي َضَربػ ُتم   ِإَذا آَمُنوا الَِّذينَ  َأيػَُّها يَابقولو تعالى:  تَ  السَّاَل مِ  َلس   ًناُمؤ 

نػ َيا ال َحَياةِ  َعَرضَ  تَػب تَػُغوفَ   ِبَما َكافَ  اللَّوَ  ِإفَّ  فَػَتبَػيػَُّنوا َعَلي ُكم   اللَّوُ  َفَمنَّ  قَػب لُ  ِمن   ُكن ُتم   َكَذِلكَ  َكِثيَرةٌ  َمَغانِمُ  اللَّوِ  َفِعن دَ  الدُّ
 .[31: النساء] َخِبيًرا تَػع َمُلوفَ 

ُعو َواللَّوُ الجنَة في الدار اآلخرة ىي السالـ:  وإذا كاف ىذا كلُّو في الحياِة الدنيا فإف ـِ  َدارِ  ِإَلى يَد  ِدي السَّاَل  َويَػه 
َتِقيمٍ  ِصَراطٍ  ِإَلى َيَشاءُ  َمن   ـَ  َتِحيَّتُػُهم  : ، وتحيَّة المؤمنين يـو يلَقوف ربَّهم: سالـٌ [76: يونس] ُمس  نَوُ  يَػو   يَػل َقو 

ـٌ  ًرا َلُهم   َوَأَعدَّ  َساَل ، والمالئكُة حينما يدخلوف على أىل الجنة يُلقوف عليهم السالـ: [11: األحزاب] اَكرِيمً  َأج 
ُخُلوفَ  َوال َماَلِئَكةُ  ـٌ ( 71) بَابٍ  ُكلّْ  ِمن   َعَلي ِهم   يَد  َبى فَِنع مَ  َصبَػر ُتم   ِبَما َعَلي ُكم   َساَل  ،71: الرعد] الدَّارِ  ُعق 

71]. 

َمُعوفَ  اَل ها اهلل بقولو: أما حياُة المؤمنين في الجنة فقد وصفَ   َساَلًما ِقياًل  ِإالَّ ( 76) تَأ ثِيًما َواَل  َلغ ًوا ِفيَها َيس 
 .[75 ،76: الواقعة] َساَلًما

أمركم بأمٍر بدأ فيو بنفسو، وثنَّى بمالئكتو اهلل  أف -اهلل  رحمكم -بارؾ اهلل ولكم في القرآف والسنة، واعلموا 
 َوَسلُّْموا َعَلي وِ  َصلُّوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأيػَُّها يَا: -جل وعال  -، فقاؿ -أيها المؤمنوف  -بكم الُمسبّْحة بُقدِسو، وأيَّو 

ِليًما  .[65:  األحزاب] َتس 
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إلى يـو الدين،  هم بإحسافٍ عَ ، ومن تبِ وعلى آلو وأصحابو التابعين، اللهم صلّْ وسلّْم على عبدؾ ورسولك محمد
 وكرمك يا أرحم الراحمين.وعنَّا معهم بعفوؾ وجودؾ 

اللهم انصر دينك  اللهم أِعزَّ اإلسالـ والمسلمين، اللهم أِعزَّ اإلسالـ والمسلمين، اللهم أِعزَّ اإلسالـ والمسلمين،
 وكتابك وسنة نبيك وعبادؾ المؤمنين.

ين، واشِف مرضانا واقِض الديَن عن الَمدين اللهم فرّْج ىمَّ المهمومين من المسلمين، ونفّْس كرَب المكروبين،
 .ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين

 ، أنت وليُّها وموالىا، برحمتك يا أرحم الراحمين.اللهم آِت نفوَسنا تقواىا، وزكّْها أنت خيُر من زكَّاىا

يا رب  اجعل واليتنا فيمن خافك واتقاؾ، واتبع رضاؾو تنا ووالة أمورنا، ح أئمَّ اللهم آِمنَّا في أوطاننا، وأصلِ 
 العالمين.

، اللهم أصلِ يا قيُّ  و وترضاه من األقواؿ واألعماؿ يا حيُّ اللهم وفّْق وليَّ أمرنا لما تحبُّ  ح لو بطانتو يا ذا الجالؿ ـو
 واإلكراـ.

 اللهم أنت اهلل ال إلو إال أنت، أنت الغنيُّ ونحن الُفقراء، أنِزؿ علينا الغيَث وال تجعلنا من القاِنطين، اللهم أنِزؿ
اللهم ال تحرِمنا خيَر ما  علينا الغيَث وال تجعلنا من القاِنطين، اللهم أنِزؿ علينا الغيَث وال تجعلنا من القاِنطين،

 عندؾ بشرّْ ما عندنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

 اللهم إنا خلٌق من خلقك فال تمَنع عنا بذنوبِنا فضَلك يا ذا الجالؿ واإلكراـ.

نػ َياا ِفي آتَِنا رَبػََّنا ِخَرةِ  َوِفي َحَسَنةً  لدُّ  .[724:  البقرة] النَّارِ  َعَذابَ  َوِقَنا َحَسَنةً  اآل 

ـٌ على المرسلين، وآخر سبحاف ربّْ   دعوانا أف الحمد هلل رب العالمين.نا رب العزة عما يصفوف، وسال


