خطبة الجمعة :الصلح خير

للشيخ :د .سعود الشريم

من المسجد الحرام 2411/1/21 :

الصلح خير
ألقى فضيلة الشيخ سعود الشريم  -حفظه اهلل  -خطبة الجمعة بعنوان" :الصلح خير" ،والتي َّ
تحدث فيها عن
ِ
المسلمين ال سيَّما إذا كانا زوجين.
المتخاصمين من ُ
وجوب الصلح بين ُ

الخطبة األولى
ب َش ِد ِ
اب ِذي الطَّو ِل َال إِلَ َه إَِّال ُهو إِلَْي ِه الْم ِ
يد ال ِْع َق ِ
ب َوقَابِ ِل الت َّْو ِ
الحمد هلل غَافِ ِر َّ
الذنْ ِ
ص ُير [غافر ،]1 :أحمده
ْ
َ
َ
ِ
وأستغف ُره ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،وأشهد أن محم ًدا عب ُده
 -سبحانه  -وأشكره ،وأتوب إليه

المحجة البيضاء
ونصح األمة ،وجعلنا على
ورسوله ،وصفيُّه وخليلُه ،وخيرتُه من خلقه ،بلَّغ الرسالة ،وأدَّى األمانة،
َّ
َ
وسالمه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ،وعلى أصحابه
فصلوات اهلل
ليلُها كنهارها ال يزي ُغ عنها إال هالِك،
ُ
ُ
كثيرا.
الغُر الميامين ،وعلى التابعين ومن تبِعهم بإحسان إلى يوم الدين ،وسلَّم
ً
تسليما ً
أما بعد:
ِ
وشر األمور ُمحدثاتُها،
الحديث
فإن أحسن
هدي محمد  -صلى اهلل عليه وسلم َّ ،-
ُ
وخير الهدي ُ
كتاب اهللَ ،
وكل ُمحدثة بدعة ،وكل بدعة ضاللة.
حيث ال ِ
ويلوح له من كل هم
يحتسب،
اد كل راج،
ووازع كل خائِف ،بها يُرز ُق المرء من ُ
ُ
أال وإن تقوى اهلل ز ُ
ُ
َّ ِ
فرج ،ومن كل ضيق مخرج ،أ ََال إِ َّن أَولِي َّ ِ
آمنُوا َوَكانُوا
ين َ
اء الله َال َخ ْوف َعلَْي ِه ْم َوَال ُه ْم يَ ْح َزنُو َن ( )21الذ َ
ََْ
َ
يَتَّ ُقو َن [يونس.]21 ،21 :
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أيها المسلمون:
اختالف ِ
وتفاوت مدا ِركهم ورغباتهم وطبائعهم لَبعي ُد ُّ
الش َّقة ،مع أنهم من أبَوين اثنين ،وهو في الحقيقة
إن
َ
الناس ُ
مثار امتحان بال ِغ الجدوى ،كما قال  -سبحانه  :-وجعلْنَا ب ع َ ِ
ِ
كبِ
ص ًيرا
ض ُك ْم لبَ ْعض ف ْت نَةً أَتَ ْ
َ َ َ َْ
َ
صبِ ُرو َن َوَكا َن َربُّ َ َ
ُ
[الفرقان.]12 :
ِ
ثم إن في ِ
يسمعه فيُوقِ ُعه في
يحمى من قليل
الناس
المحتف َ
ُ
ظ برجاحة الفك ِر وسماحة ال ُخلُق ،فال َ
المتأني ُ
الحليم ُ
َ

يكرهه.
كثير ُ

ِ
ِ
ِ
وإن في ِ
عجل ،ويكو ُن
الناس
األهوج ،والغ َّر المأفون ،وضي َق َ
َ
فيحم ُق على َ
العطَن الذي تستخ ُّفه التوافه َ
الطائش َ
لسانُه وفعلُه قبل قلبه وعقله.
ِ
والمؤمن الكبير من هؤالء إنما هو م ِ
ِ
فيض من أناته على ذوي
صلح عظيم،
يجمع وال يفرق ،ويصلح وال يُفسد ،ويُ ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
الحسن لكونه ُمصلِ ًحا بين
الن َ
َّزق والشقاق حتى يُلجئَهم إلى الخي ِر إ ً
لجاء ،فيُطل ُق ُ
الناس ألسنتَهم له بالدعاء والثناء َ
ال ُف َرقاء.
والتواد بين ِ
َّ
ضريب ،فهما اللذان
التعارف
ضربان َّ
خاصان من المحبَّة في النفس ليس لهما في األنواع َ
الناس َ
إن ُ
شران يُتم ُم كل منهما اآلخر.
يلتقي بهما ب َ
ِ
ِ
المتَّبعُّ ،
المطاع،
ش
صفاء المودَّة واإلخاء َ
والناظر في واق ِع الناس اليوم سيج ُد ثُلمةً تخد ُ
والشح ُ
تظه ُر في الهوى ُ
َ
ُ
ِ
ِ
باأللفاظ بأطنابِه ليرُكز خيمةَ ال ُخصومة والتدابُر ،فلم يُفرق لسا ُن
االستحكام
فضرب
وإعجاب كل رأي برأيه،
ُ
َ
ِ
والسوقَة.
وقلمه بين العالِم
والجاهل ،وال بين ذي السلطان ُّ
بعضهم ُ
وصار ِ
منط ُق ِ
األهوج األولَ :ما أُ ِري ُك ْم إَِّال َما أ ََرى [غافر ،]12 :فطا َشت
بعض عُ َ
ينحى َ
شاق القلَم َ
َ
منحى َ
ويستعصي على الم ِ
ِ
ِ
اإلمساك بها
صلحين
يستفح ُل رأبُها،
وخا
ُ
ضواب ُ
ط السلوك عندهم ،وكثُرت زالَّتُهم فأح َدثَت ُش ُر ً
ُ
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خليةً من ِ
َّ
يبرز في الساحة
فانهارت أمانةُ الكلمة ،وتال َشت الثقةُ العزيزة،
الخطام والزمام،
وتصد َعت ُ
ّ
َ
األخ َّوة ،فلم ُ
األلسن ُّ
المهنَّد.
أشد من وق ِع ُ
وسوءُ الظن ،وصار ُ
إال ا ِإل َحن ُ
الحسام ُ
وقع ُ

رو  -عباد اهلل :-
وال غَ َ
كالم
وإن
الحرب مبد ُؤها ُ
َ

النار بالعيدان تُذ َكى
فإن َ

ِ
المصلُّون في جزيرة
س أن يعبُده ُ
ولقد ص َد َق رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -حيث قال« :إن الشيطا َن قد أي َ
العرب ،ولكن في التحر ِ
يش بينهم»؛ رواه مسلم.

وجمع الكلمة ،وإذا كان
الصدع،
ورأب
ِ
حم ُد ُّ
ُ
الخالف ًّ
شرا والنزاعُ
الصلحُ ،
ُ
وعند هذه ال ُخصومات والنزاعات يُ َ
وجمع فُرقة ُّ
وسد ثُلْمة.
لح والتصالح رحمة،
والخصومةُ َّ
معرًة؛ فإن ّ
ُ
الص َ
ك لَجعل النَّاس أ َُّمةً و ِ
ِ
اح َد ًة
الخالف سنَّةً من اهلل  -جل وعال  -في
وإذا كان
ُ
اء َربُّ َ َ َ َ َ َ
الخلق ،كما في قولهَ :ولَ ْو َش َ
ِِ
ين [هود ،]221 :فإنه  -سبحانه  -استثنَى من أولئك من أسب َغ عليهم رحمتَه فقال :إَِّال
َوَال يَ َزالُو َن ُم ْختَلف َ
لح والتصالُح ما وقع في أمة إال زانَها ،وال
لح رحمةُّ ،
ك [هود ،]222 :فال ُخصومةُ بالء ُّ
َم ْن َرِح َم َربُّ َ
والص ُ
والص ُ
نزِع من أمة إال شانَها.

الصلح نهج قويم ،ومنار لكل تائه في ِ
مهام ِه ال ُخ ِ
لنزع
لح جائز بين المسلمين في الحقوق ،وواجب ِ
صومةُّ ،
الص ُ
ُّ ُ ُ
فتيل التباغُض والتدابر ،به يقرب البعيد ،ويت ِ
ِ
َّس ُع المضيق.
ُُ
ُ
ِ
ْح َخ ْي ر [النساء،]211 :
هزُم األنانية،
لح ُبرَّمته قال عنه  -سبحانه َ :-و ُّ
وينتص ُر اإليثارُّ ،
ُّ
بالصلح تُ َ
الصل ُ
والص ُ
ِ
ِ
اه ْم إَِّال َم ْن
َص ِل ُحوا َذ َ
ات بَ ْينِ ُك ْم [األنفال ،]2 :وقال عنهَ :ال َخ ْي َر في َكثِير م ْن نَ ْج َو ُ
وقال عنه :فَاتَّ ُقوا اللَّ َه َوأ ْ
َّاس [النساء ،]224 :وقال عنه  -سبحانه  :-وإِ ْن طَائَِفتَ ِ
ص َالح بَ ْي َن الن ِ
ان ِم َن
ص َدقَة أ َْو َم ْع ُروف أ َْو إِ ْ
أ ََم َر بِ َ
َ
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ِ
الْم ْؤِمنِين اقْتت لُوا فَأ ِ
َصلِ ُحوا
ُ َ ََ
َصل ُحوا بَ ْي نَ ُه َما [الحجرات ،]2 :وقال عنه  -جل وعال  :-إِنَّ َما ال ُْم ْؤمنُو َن إِ ْخ َوة فَأ ْ
ْ
َخ َويْ ُك ْم [الحجرات.]22 :
بَ ْي َن أ َ
ِ ِ
ِ
ِ
مثل النبي -
الوجود
عرف في
وإنه ال يُ ُ
البشري ُمصلح عزيز عليه ما عنتنا حريص علينا بالمؤمنين رؤوف رحيم ُ
ِ
ِ
ِ
والمجتمعات ،وهو
المصل ُح بين األفراد ُ
المصل ُح بين القبائل والطوائف ،وهو ُ
صلى اهلل عليه وسلم -؛ فهو ُ
صلح بين المتداينَ ين ،والم ِ
ِ
ِ
صل ُح في األموال والدماء واألعراض؛ كيف ال وهو الذي
ُ ْ
والم ُ
ُ
المصل ُح بين الزوجينُ ،
ُ
بأفضل من ِ
ِ
ِ
صالح ذات البَ ْين؛ فإن
درجة
يقول« :أال أُخبِركم
الصيام والصالة والصدقة؟» .قالوا :بلى ،قالُ « :
الحالِقة»؛ رواه أبو داود ،والترمذي.
فساد ذات البَ ْين هي َ
رسول اهلل  -صلى اهلل
وعن سهل بن سعد  -رضي اهلل عنه  -أن أهل قُباء اقتَتلوا حتى تر َاموا بالحجارة،
فأخبر َ
َ
عليه وسلم  -بذلك ،فقال« :اذهبوا بنا نُ ِ
صلح بينهم»؛ رواه البخاري.
ُ
وبئس ال َخصمان اللذان يستكبِران أن ي ِ
رسول الهدى  -صلوات اهلل وسالمه عليه  ،-واهلل  -جل
صلح بينهما ُ
ُ
َ
ك َال ي ْؤِمنُو َن حتَّى يحكم َ ِ
يما َش َج َر بَ ْي نَ ُه ْم ثُ َّم َال يَ ِج ُدوا فِي أَنْ ُف ِس ِه ْم َح َر ًجا ِم َّما
وعال  -يقول :فَ َال َوَرب َ ُ
وك ف َ
َ َُ ُ
ِ
يما [النساء.]26 :
قَ َ
ض ْي َ
سل ُموا تَ ْسل ً
ت َويُ َ
وبع ُد ،يا رعاكم اهلل:
خيرا من فض ال ُخصومة قضائيًّا؛ لِما يُوِرثُه من
سبب المودة ومحو للقطيعةُّ ،
فإن ُّ
والص ُ
الصلح ُ
لح قد يكون ً
الشحناء من خالل ثُبوت الحكم ألحد الم ِ
تخاص َمين دون اآلخر.
ُ
ُ
عمر بن الخطاب  -رضي اهلل تعالى عنه  -إلى أبي موسى األشعري يقول لهُ " :ر َّد ال ُخصوم حتى
وقد َ
كتب ُ
ِ
ث بينهم الضَّغانة".
فصل القضاء يُوِر ُ
يصطلحوا؛ فإن َ
التماسك االجتماعي المحمود.
الصلح  -عباد اهلل  -إذكاء لخصلة العفو
في ُّ
والتسامح ،وهو عالمةُ
ُ
ُ
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ُّ ِ
ضى على األزمات.
المحا َكمات ،ويُق َ
بالصلح تق ُّل ُ
ِ
ِ
بإحالل ِ
الصحيح.
الفهم
الخاطئ
الفهم
ِ
ُّ
بالصلح يُ ُ
رفع ُ
محى ال ِوزر.
ُّ
األجر ،ويُ َ
وبالصلح يعظُ ُم ُ
بالصلح بين الم ِ
المجتمع ،ثم األمةُ بأس ِرها.
تخاص َمين يصلُح ُ
ُّ
حال األسرة التي يصلُح بسببها ُ
ُ
ولن يتأتَّى ذلك كلُّه إال إذا و ِجد العزم الصاد ُق ،والنيةُ الخالصةُ في اإلصالح من قِبل الم ِ
صلح والم ِ
تخاص َم ْين
ُ
ُ
َ ُ
ُ
بحسن اإلرادة ،كما قال  -سبحانه  :-إِ ْن
ً
جميعا؛ ألن اهلل  -جل وعال  -علَّق تمام التوفيق في اإلصالح ُ
المخالفة في ذلك :أنه إذا لم تكن إرادةُ اإلصالح
ص َال ًحا يُ َوف ِق اللَّهُ بَ ْي نَ ُه َما [النساء،]16 :
يُ ِري َدا إِ ْ
ُ
ومفهوم ُ
حاضرًة لدى المصلِح والم ِ
تخاصمين فشتَّان ما بينهم وبين التوفيق.
ُ
ُ

وقد َّ
ضا في أسنانكما
تقدم للحسن البصري  -رحمه اهلل  -خصمان من ثقيف ،فقال الحسن" :وأنتما أي ً
ِ
َّ
كل واحد منهما
وقرابتكما
تختصمان؟!" .فقاال :يا أبا سعيد! إنما أردنا ُّ
ب ُّ
الصلح .قال" :نعم إذًا ،فتكلما" ،فوثَ َ
الصلح أردتُما؛ ألن اهلل  -جل وعال  -يقول:
على صاحبه بالتكذيب ،فقال الحسن" :كذبتُما ورب الكعبة ،ما ُّ
ص َال ًحا يُ َوف ِق اللَّهُ بَ ْي نَ ُه َما [النساء."]16 :
إِ ْن يُ ِري َدا إِ ْ

وسفسافها ،فَ َم ْن
أال فاتقوا اهلل  -عباد اهلل  ،-وكفى ُخصومات وتدابُ ًرا ،ال سيَّما فيما هو من تفاهات األمور
َ
َجرهُ َعلَى اللَّ ِه إِنَّهُ َال ي ِح ُّ َّ ِ ِ
ين [الشورى.]42 :
َع َفا َوأ ْ
ُ
ب الظالم َ
َصلَ َح فَأ ْ ُ
قلت ،إن
قلت ما ُ
بارك اهلل لي ولكم في القرآن العظيم ،ونفعني وإياكم بما فيه من اآليات والذكر الحكيم ،قد ُ
صوابًا فمن اهلل ،وإن خطأً فمن نفسي والشيطان ،وأستغفر اهلل إنه كان َّ
غف ًارا.
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الخطبة الثانية
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين.
أما بعد:
ِ
ِ
دب في
المجتمع الكلية إنما هي ترجمان لواق ِع األُسرة ،فإذا َّ
المسلم ،وصورة ُ
المجتمع ُ
أصل ُ
فإن األسرة ُ
المسلمة ُ
الخ ِ
األسرة روح ِ
وللمجتمع ما منه بُدَّ ،
األمر في حق الزوجين؛
الف
ُ
ُ
والتنازع وال ُخصومة؛ فإن التشتُّت لها ُ
ويتأكد ُ
ُس األسرة.
ألنهما أ ُّ
المترقب لواق ِع ُمجتمعه ليرى بعين قلبه ورأسه ما تُعانيه الحياةُ الزوجية من ُّ
تفكك لدى كثير من األزواج،
ثم إن ُ
كل ذلك ألتفه األسباب؛ فقد تُطلَّ ُق المرأةُ في نُقصان ِملح أو قفل باب ،فتُطلَّ ُق حينها عدد نجوم السماء؛ حيث
ُّ
أعملَت السلطة ،وأ ِ
ِ
ضا .
ُهملَت الحكمةُ والعاطفة،
والعكس صحيح أي ً
ُ
ِ
وربما كان لتدخُّل األهل واألقارب إذكاء لروح الخالف ِ
تارها،
والخصام ،فتُؤتَى
ُ
البيوت من ظهورها ،ويُ َنزع س ُ
ك حجابُها.
ويهتَ ُ
يعيش في
ومن المعلوم بداهة :أن اهلل  -سبحانه وتعالى  -لم يخلُق الزوجين بطباع واحدة ،ومن ُّ
يظن ذلك فهو ُ
س ِ
أوهام؛ ألنه ال يمكن البتَّة أن يُفكر أح ُدهما ِ
بقلب اآلخر ،فكل له عقل يُفك ُر به ،وقلب
بعقل اآلخر أو يُ ِح َّ
س به.
يُ ِح ُّ
ِ
رحم اهلل ،لذا كان من ِ
توطين
العقل
ثم إن ارتقاب الراحة التامة ُ
ُ
المطلَقة بين الزوجين إنما هو نوعُ وهم إال من َ
ِ
النفس على ِ
ِ
جانب
ترعى
المضايقات،
ُ
المسلمة أي ً
ضا أن َ
المجتمعات ُ
فالكمال هلل وحده ،وكان لز ًاما على ُ
بعض ُ
َ
ِ
للخالف وال ُخصومة؛ كيف ال ،والنبي  -صلى اهلل عليه وسلم
األسري مرتع خصب
الوضع
األسرة ،وأن تُد ِرك أن
َ
ّ
أعظمهم فتنةً ،يجيءُ أح ُدهم
يبع ُ
يضع عر َشه على الماء ،ثم َ
 يقول« :إن إبليس ُث سراياه ،فأدناهم منه منزلةً ُ
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قت بينه وبين امرأته،
فعلت كذا وكذا ،فيقول :ما
صنعت شيئًا ،ثم يجيءُ أح ُدهم فيقول :ما تركتُه حتى َّ
فر ُ
َ
فيقولُ :
ِ
فيلتزمه»؛ رواه مسلم.
نعم أنت،
ُ
فيُدنيه منه ويقولَ :

البيت الم ِ
صدع ِ
المجتمع
الحنيف على
وقد حثَّنا دينُنا
سلم حتى ال ينهار ف َّ
اإلصالح بين األزواج ورأب ِ
ِ
ُ
يهتز كيا ُن ُ
ُ
ُبرَّمته ،ولذا قال اهلل  -سبحانه َ :-وإِ ْن ِخ ْفتُ ْم ِش َقا َق بَ ْينِ ِه َما فَابْ َعثُوا َح َك ًما ِم ْن أ َْه ِل ِه َو َح َك ًما ِم ْن أ َْهلِ َها إِ ْن يُ ِري َدا
ِ
ت ِم ْن
يما َخبِ ًيرا [النساء ،]16 :وقال  -سبحانه َ :-وإِ ِن ْام َرأَة َخافَ ْ
إِ ْ
ص َال ًحا يُ َوف ِق اللَّهُ بَ ْي نَ ُه َما إِ َّن اللَّ َه َكا َن َعل ً
اضا فَ َال جنَاح َعلَي ِهما أَ ْن ي ِ
ْح َخ ْي ر [النساء.]211 :
ْحا َو ُّ
بَ ْعلِ َها نُ ُ
وزا أ َْو إِ ْع َر ً
شً
ُ َ ْ َ ُْ
صل َحا بَ ْي نَ ُه َما ُ
صل ً
الصل ُ
ِ
ِ
ِ
الكذب في ِ
الصلح ونزع فَ ِ
سبيل
أباح شيئًا من
الشارع
حرص
ولقد كان من
الحكيم على ُّ
ِ
تيل ال ُخصومة أن َ
اإلصالح وجم ِع الكلمة؛ فقد قال  -صلى اهلل عليه وسلم « :-ليس َّ
الكذاب الذي يُصلِ ُح بين الناس ،ويقول
ِ
خيرا»؛ متفق عليه.
خيرا أو ينمي ً
ً
ِ
ِ
الكذب في اإلصالح ،وهلل!
أجمل
ذكر ما يكو ُن سببًا لالجتماع وتألي ًفا للقلوب ،فلله! ما
ُ
والمقصود بالكذب هناُ :
َ

الصبِر ،قال اهلل عنه
أمر من َّ
الجنان قلبُه ُّ
أقبح الرجل حلو اللسان خر َ
اب َ
أقبح الصد َق في اإلفساد ،وهلل! ما َ
ما َ
ِ
ِ
ِ
ِ
وعن أمثالهَ :وِم َن الن ِ
ْحيَاةِ ُّ
ص ِام
َّاس َم ْن يُ ْع ِجبُ َ
الدنْيَا َويُ ْش ِه ُد اللَّهَ َعلَى َما في قَ ْلبِه َو ُه َو أَلَ ُّد الْخ َ
ك قَ ْولُهُ في ال َ
ِ ِ
(َ )124وإِذَا تَ َولَّى َس َعى فِي ْاأل َْر ِ
يل
َّس َل َواللَّهُ َال يُ ِح ُّ
ْح ْر َ
ض لِيُ ْف ِس َد ِف َيها َويُ ْهلِ َ
سَ
ك ال َ
ث َوالن ْ
ب الْ َف َ
اد (َ )126وإذَا ق َ
اإلثْ ِم فَ َحسبُهُ َج َهن ِ
َخ َذتْهُ ال ِْع َّزةُ بِ ِْ
اد [البقرة.]122 -124 :
لَهُ اتَّ ِق اللَّهَ أ َ
س ال ِْم َه ُ
ْ
ُ
َّم َولَب ْئ َ
ِ
صاحب
المطلب،
هذا وصلُّوا  -رحمكم اهلل  -على خي ِر البرية ،وأزكى البشرية :محمد بن عبد اهلل بن عبد ُ
الحوض والشفاعة؛ فقد أمركم اهلل بأمر بدأ فيه بنفسه ،وثنَّى بمالئكته المسبحة ب ُق ِ
دسه ،وأيَّه بكم  -أيها المؤمنون
ُ
ِ
ِ
َّ ِ
يما [األحزاب .]62 :
آمنُوا َ
ين َ
صلُّوا َعلَْيه َو َسل ُموا تَ ْسل ً
 ،-فقال  -جل وعال  :-يَا أَيُّ َها الذ َ
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ِ
وارض اللهم عن خلفائه
صاحب الوجه األنور والجبين األزهر،
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد
َ

األربعة :أبي بكر ،وعمر ،وعثمان ،وعلي ،وعن سائر صحابة نبيك محمد  -صلى اهلل عليه وسلم  ،-وعن
التابعين ،ومن تبِ َعهم بإحسان إلى يوم الدين ،وعنَّا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.
أع َّز اإلسالم والمسلمين ،اللهم ِ
أع َّز اإلسالم والمسلمين ،اللهم ِ
اللهم ِ
أع َّز اإلسالم والمسلمين ،واخ ُذل الشرك
هم المهمومين من المسلمين،
والمشركين ،اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين .اللهم فرج َّ
ُ
ِ
ِ
واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم
المدينين،
واقض
كرب المكروبين،
ونفس
َ
الدين عن َ
َ
الراحمين.
ك منه عب ُدك ورسولُك محمد  -صلى اهلل عليه وسلم  ،-ونعوذُ بك من شر ما
اللهم إنا نسألُك من خي ِر ما سألَ َ
استعاذك منه عب ُدك ورسولُك محمد  -صلى اهلل عليه وسلم  ،-اللهم إنا نسألك من الخير كله ،عاجلِه ِ
وآجله،

ما ِ
علمنا منه وما لم نعلم ،ونعوذ بك من الشر كله ،عاجلِه وآجلِه ،ما علِمنا منه وما لم نعلم.

اللهم ِ
أئمتنا ووالة أمورنا ،واجعل واليتنا فيمن خافك واتقاك ،واتبع رضاك يا رب
آمنَّا في أوطاننا ،وأصلِح َّ
العالمين.
حي يا قيُّوم ،اللهم أصلِح له بطانته يا ذا الجالل
ولي أمرنا لما تحبُّه وترضاه من األقوال واألعمال يا ُّ
اللهم وفق َّ
واإلكرام.
الغيث وال تجعلنا من القانِطين ،اللهم أنت اهلل
الغني ونحن ال ُفقراء ،أن ِزل علينا
َ
اللهم أنت اهلل ال إله إال أنت ،أنت ُّ

الغيث وال
الغيث وال تجعلنا من القانِطين ،اللهم أن ِزل علينا
الغني ونحن ال ُفقراء ،أن ِزل علينا
َ
َ
ال إله إال أنت ،أنت ُّ

ِ
خير ما عندك بشر ما عندنا يا ذا الجالل واإلكرام ،اللهم اجعل ما أنزلتَه
تجعلنا من القانطين ،اللهم ال تح ِرمنا َ
ومتاعا إلى حين ،برحمتك يا أرحم الراحمين.
علينا بالغًا لنا ً
سبحان ربنا رب العزة عما يصفون ،وسالم على المرسلين ،وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.
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