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 الفهم واإلدراك

"، والتي الفهم واإلدراكخطبة الجمعة بعنوان: " -حفظه اهلل  -ألقى فضيلة الشيخ عبد الرحمن السديس 
 ، وضرورة االهتمام بُفهوم الشبابوالحياتية يح لألمور الشرعيةالفهم ووجوب اإلدراك الصح تحدَّث فيها عن

والتنبُّه إلى إدخال المفاهيم الصحيحة دون غيرها، وفي الخطبة الثانية وجَّه العديد من النصائح المهمة إلى 
 .الُحجَّاج

 

 الخطبة األولى

حمًدا نُوالِيه إعالنًا وإسرارًا،  - سبحانه -نحمُده نحمده ونستعيُنه ونستغفره ونتوُب إليه،  الحمد هللإن 
 ففضُله لم يَزل هتَّانًا وِمدرارًا، إلَهنا

 وما بَزَغت شمٌس على كل ساِربِ  لك الحمُد ما مدَّ الضياُء ِشراَعه

 لكرب  تُرجَّى أو لَنيِل الرَّغاِئبِ  وإنك محموٌد على كل حالة  

 وتُنيُر منا أفهاًما وأفكارًا، ،ق لنا آمااًل وتحطُّ أوزارًاُتحق  شهادًة أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له و 
وسَما بالعقول  ،خيُر من زكَّى البريَّة فجَرى الحقُّ والرُّشُد أنهارًاعبُد اهلل ورسولُه َدنا محمًدا وأشهد أن نبيَّنا وسي  

األَُلى  وصحِبه  ،الُمشرِقين آثارًا الطيبين نفوًسا وعلى آله فصل  وباِرك عليه، اللهم ،عن الظُّنون فضاَءت أنوارًا
في الِجنان  المنَّان نعيًمايرُجو من  بإحسان  والتابعين ومن تِبعهم  ،كانوا في الِحَجى واإلدراك ُشموًسا وأقمارًا

 .ُمبارًَكا ِمعطارًا، ُمتراِدفًا عشيًّا وإبكارًا  كثيًرام تسليًما  ، وسل  قرارًاو 
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 :، فيا عباد اهللأما بعد

 - اهللفتقوى  ى الكريم الخالَّق؛تقو يَّة  تُنَحُل للعالمين وُتساق، وتشرِئبُّ لها الُمَهُج واألحداُق: أعظُم وص
يا  - فالَزموها .، وخيُر الزاد لمن راَم في الفتن اسِتنصارًاالنوُر لمن رَجا في الدُُّجنَّات اسِتبصارًا - سبحانه

رَ  فَِإنَّ  َوتَ َزوَُّدواا واسِتبشارًا، تحقًُّقا واسِتشعارًا، تنالوا فوزً  - رعاكم اهلل  .[491: البقرة] الت َّْقَوى الزَّادِ  َخي ْ

 وفاُزوا بالُوصول والَح مجدُ  سَرى أهُل الت َُّقى لياًل وَجدُّوا

 ومن لك باألماِن وأنت عبُد؟ ولم تلَحْق بهم أو تستِعدُّ 

 أيها المسلمون:

واألقوال، فأومَضت شواِهَدها، وأذَكتها الت قاناُت وأن ََّقت  في عصرِنا الراِهن الذي احتَدَمت فيه الفهومُ 
موارَِدها، وانحَسَرت المداِرُك الومَّاضة فخَبت مراِشُدها، في هذا األوان تلتِمُع قضيٌَّة بين األنظار تستوِجُب 

 التأصيَل والتعزيَز دون إمهال  أو إنظار.

ازِها نفوُس الث قات الُعدول، وتغيَّتها الُمجتمعاُت في أفرادها كي قضيٌَّة أيَّدها المنقوُل والمعقوُل، وسَمت إلحر 
العقلي  الدرَّاك، وهل قاَمت الفهم واإلدراك"، والنُّضج  قضيةُ " :-يا رعاكم اهلل  - ال تنهاَر أو تُدول. تلكم

واإلدراِك الذي أُنيَطت به إال بِقيمة الَفهِم  يالحضاراُت واألمجاد، واأُلمم ذاُت السُّؤَدد في الحواِضر والبوادِ 
 ؟األحكاُم والتشريعات، وتفت ََّقت عنه العبقريَّات، وبه ُأزِجَيت الِحَكُم األعالق، وساَدت الُمُثل واألخالق
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 أيها المؤمنون:

، ما أسفَر ولئن أجْلنا النظَر في واقِع الُفهوم لدى بعِض أبناء أمَّتنا اإلنسانيَّة أللَفْيناه يُعاِني الضُُّموَر واالهِتراء
 عن ُشروخ  َنجالء، وتصدُّعات  َشوهاء في شاِمخ البناء.

وما ِمعَوُلها إال الفهُم الُمسطَُّح المأزوم الُمتذم ُر الموهوم، الُمتشظ ي المذموُم بل المزعوم إال مباَءًة النِتشار 
ثَ ْلب الذََّوات، وَرْشق الرُّموز الشائِعات واألقاويل، واسِتشراء األكاِذيب واألباطيل، والطَّعن في النيَّات، و 

 الِكرام من الربَّانيين األعالم ُأوِلي الفضاِئل المأثورة، والمناِقب الغاِمرة المنثورة.

هل الفهُم اإلسالميُّ العميق، الراِسُخ الوثيق في إدراك ُكْنه النصوص الُمحقَّقة، أو التأصيالت الُمصدَّقة أن 
ن، وآراُء الُمتحي رين، وعقوُل الُمتخر صين الُمتهو كين ممن تقاَصروا عن مرتَ َبة الوعِي تتلقََّفها تأويالُت الُمتأو لي

 واإلنصاف المتين.الُمبين، 

وأصاُخوا لُجشاَءات الشََّبكات العنكبوتيَّة، ونزيِف المواِقع التواُصليَّة؛ لينَقِلبوا جرَّاء َضَحاَلة وعِيهم، ونَ َزاَقة 
ى نقير  من ى َغميزة  ُتكاِفُئها، ويشَفعوا كلَّ فضيلة  بنقيَضة  تُعاِدُلها؛ ألنه ليس لها َشرو فهِمهم عن كل  حسنة  إل

أثير الحقاِئق، بل هي البواِطُن الزَّواِرق، لَيريُشوا ويبُروا ما في ِكنانِتهم من ِسهام التشف ي واالنِتقاص، ُمعتِقدين 
 أال بُدَّ من ذلك وال مناص.

صاص أن كل كالم  تُُدب  َر وتُؤم ل اسُتفيَد منه على حَسِب التدبُّر والكالم، وليس كالُم أهل وقد أصَّل أهُل االختِ 
 العلم كسائِِر كالِم الناس، وعلى هذا يجِري القياس، فأين الُفطَناُء األكياس؟!
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 مشحونٌة بالص دِق واإليحاءِ  لغُة الحياِة وإن فِهمنا لفَظها

 في غفلة  عنها ذوو الُخَيالءِ  لْ لغٌة وعاها الصاِدقون ولم يزَ 

بل المنهُج الربَّانيُّ الحكيُم الذي يحَفُظ وعَي الُمجتمعات ويُزك يها، وفي معارِج الحب  والِوداد يُبق يها ويُرق يها، 
ًرا بِأَنْ ُفِسِهمْ  َواْلُمْؤِمَناتُ  اْلُمْؤِمُنونَ  َظنَّ  َسِمْعُتُموهُ  ِإذْ  َلْواَل : -جلَّ وعزَّ  - قولُه  ُمِبينٌ  ِإْفكٌ  َهَذا َوَقالُوا َخي ْ

 .[41: النور]

 بَ ْعضَ  ِإنَّ  الظَّن   ِمنَ  َكِثيًرا اْجَتِنُبوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَا: -سبحانه  -وتغليُب ُحسن الظن  بالُمسلمين؛ لقوِله 
 .[41: الحجرات] ِإْثمٌ  الظَّن  

، والِحرص على حقِن الدماء، ودرِء الُعنف والفتن والتأكيُد على جمع الكلمة، وِحفُظ اللُّحم ة، ووحدة الصف 
الشَّوهاء، وِحفظ اللسان، وتطهير الَجنان من األحقاد واألدرَان، والتثبُّت من َفهم األقوال، وفهِمها وحمِلها 

 على أحسِن المحاِمل دون تعسُّف  أو تحاُمل.

 آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَاص، والتجرُّد، واإلنصاف والعدل، واإلكسيُر األعظُم في ذلك: ُلزوُم الصدِق واإلخال
 َوات َُّقوا ِللت َّْقَوى َأقْ َربُ  ُهوَ  اْعِدُلوا تَ ْعِدُلوا َأالَّ  َعَلى قَ ْوم   َشَنآنُ  َيْجرَِمنَُّكمْ  َواَل  بِاْلِقْسطِ  ُشَهَداءَ  ِللَّهِ  قَ وَّاِمينَ  ُكونُوا

 .[8: المائدة] تَ ْعَمُلونَ  ِبَما َخِبيرٌ  اللَّهَ  ِإنَّ  اللَّهَ 

 تِشفُّ كالنُّوِر كاإلرواِء كالسُُّحبِ  حتى ترى النفَس كاألنداِء طاهرةً 

 منه المطيَُّة إرقاالً إلى الث ََّلبِ  ذاُكم لعمِرَي إهداٌء لمن جَنَحت
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 إخوة اإليمان:

نشأُ أرساُل الوعي الَحصيف من إن الُمسلم الحقَّ األريب هو الذي تفيُض ينابيُع الفضِل من ُسويداء نفِسه، وت
أركان ِحس ه، فال يرُِد من أَسالت اللسان إال نميَر الوعي واإلفهام، قد تجلَّت شخصيَُّته في أبدَع مظاِهرها 

 تحريًرا، وفي أرَفع آرائِها الُمخِلَصة تصوُّرًا وتذكيًرا، وفي أروَع مواِقِفها بذالً للحق  وتنظيًرا.

ُعقول واألذهان، ولُدَن القول الَفْينان، وَرطيَب األقالم عن النَُّبالء األعالم، الذين آَسوا يمَتُح إال صفَو الوال 
أجواَء األهواء الفاِضحة، ونَهجوا لألمة طراِئَق االعِتدال الواِضحة. ومن ثمَّ فإن صناعَة الفهم الراِشد ال تتمُّ إال 

 اع، والتميُّز األنيق النفَّاع.في ِمهاِد األمل الُمدِرك للتحضُّر والرُّقي  واإلبد

واإلدراك الذي يحمُل نَفَحات الحق  في التغيير، ونسائِم الُهدى في التطوير، ويمتِشُق مشاِعل التُّقضى 
واإلصالح الفيَّاح سعًيا للفهم الشرعي  والحضاري  الذي يترقَّى باألمة الُمصِعدة والُمجتمعات الُمسِعدة في 

ِه المقاِصد والُموازنات، واعِتبار المآالت، وتفتيِق األذهان وتشقيق التصوُّرات، في درَجات األولويات، وفق
 اعِتزاز  باألصاَلة الدينيَّة، والثواِبت الشرعيَّة.

وبَقدِر الظََّفر بأوَفر األنِصباِء من الفهم، واالسِتواِء على ُمتونِه، وإدراِجه في المناِهج والُعُقول بقدر ما ُتطَوى 
التقهُقر والتواِني، وتنتِصُر الُمجتمعاُت اإلسالميَُّة المجيدُة على أزمة الَفهم، وِمحنة قلَّة اإلدراك صحاِئُف 

والَبصيرة التي أوبَقت األمَم في أوهاِق االنِحراف والتنازُع والُجُمود والتبعيَّة والُهمود، والُفرَقة والتشرُذِم 
 الَكُنود.
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 معاشر األحبَّة:

ا ذلك، وحقَّق اهلل ذاك فُتؤصَُّل أجياُل األمة وكواِكب شباِبها على الوعِي النضَّاِب إن يُكن ذلك، ونِعمَّ 
الَفِسيح، والنََّظر الثاِقِب الصَّحيح، والنقد والِحوار اللمَّاح النَِّصيح، الُمرتِكز على المصاِلح والمفاِسد 

اتِه، ووقائِِعه ومُ  ِلمَّاتِه، فيدكُّ المفاِهيَم السَّْحماء، ويُقو ُم التصوُّرات والترِجيح، ِحيال ُمتغي رات العصِر وُمستِجدَّ
 الجرداء، ويُهذ ُب المباِدَئ الُملتاَكة الضَّْلعاء.

نعم، إنه اإلدراُك الُمكتِنُز بالنُّبوغ والَعطاء، والفهم الُمنسِرِب في َسم  األحداث وُمغيَّباتها، والفتن وُمخبَّآتها، 
مغاِلَقها، ولكن  - بإذن اهلل - اتها، فُيدِرُك حقائَقها، ويكِشُف لألمة دقائَِقا، ويفتحُ وعويصات األمور وُمحجَّب

ثاُر:  بمَلَكة  ذهنيَّة  أصيلة، وُدربَة  علميَّة  طويلة ، وُمكنة  عقليَّة  جليلة، والش عاُر في ذلك والد 

 عن كل  ما هو ُقربٌة ال يعِدلُ  بالفهِم باإليثاِر بالحب  الذي

 ورقيبُنا فيما نقوُل ونفعلُ  واهللُ يعلُم ما ُتِكنُّ صدورُنا

تلك دعوُة الحب  والُود   من ال يُقاِبُل من عَصى اهلَل فيه بأكثَر من أن يُطيَع اهلَل فيه. - يا عباد اهلل - والُموفَّقُ 
 .والعفِو والتصاُفِح والتساُمِح واإلرفاقاِق، واإلشف

، وسَلك سبيَل الهَوى، وجانَب الحقَّ وأصرَّ على اإلضرار بالخلق، فتلك ِهج يرا أما من حاَد عن طريق الُهدى
من ساَر في رِكاِب الُمحاوالت الياِئَسة في النَّيل من الحق  وُشداتِه، وإسقاِط رُموزِه وُهداتِه. وهذا ال يزيُد 

نجاَة أن يلزَم الجماعَة، ويحذَر طريَق أهل صاحَب الحق  إال ثباتًا وثقًة وُشموًخا مما يتطلَُّب من كل من أراَد ال
 الفتنِة واإلضاَعة.
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بُدعاء التوحيد والَوحدة واالت حاد، وموِطن األمن واإليمان حينئذ  ال عزاَء للحاِقدين الحاِسدين، الشارِقين 
أفِئدة األجيال ِقرُّ في غاياتها وُمناها، وستست - بإذن اهلل - واإلسعاد. وعندئذ  سَتحَمُد أمَّتُنا ُسراها، وُتحق قُ 

 فَ َيْذَهبُ  الزَّبَدُ  فََأمَّاالذي يُمي ز بين الزَّبَد واألصيل،  ومساِمع التأريخ مثاًل َشُروًدا مضروبًا لإلدراك الُملَهم
َفعُ  َما َوَأمَّا ُجَفاءً   .[41: الرعد] اأْلَْرضِ  ِفي فَ َيْمُكثُ  النَّاسَ  يَ ن ْ

ذي المنَهل الرِوي  العذب الدفَّاق، والِفكر الَخصيِب الجليل، والِحس  الصادق و بين الزَّبَد واألصيل، والغُثاء 
 الغَيداق.

 َواْلُمْؤِمُنونَ  َوَرُسولُهُ  َعَمَلُكمْ  اللَّهُ  َفَسيَ َرى اْعَمُلوا َوُقلِ ذاك في اهلل أمُلنا ورجاُؤنا، وإليه ابِتهالُنا ودعاُؤنا، 
 .[401: التوبة] تَ ْعَمُلونَ  ُكْنُتمْ  ِبَما فَ يُ َنب ُئُكمْ  َوالشََّهاَدةِ  اْلَغْيبِ  َعاِلمِ  ِإَلى َوَستُ َردُّونَ 

ُر اهلل أقول قولي هذا، وأستغفاهلل لي ولكم في السنَّة والقرآن، ونفَعنا بما فيهما من الِحكمة والبَ َيان، بارَك 
؛ فاستغِفرُ  كافَّةول العظيَم الجليَل لي ولكم كان لألوَّابين  هوا إليه، إنوه وتوبُ الُمسلمين من كل خطيئة  وإثم 

 .غفورًا

 

 الخطبة الثانية

القدُّوس السالم، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له خصَّ بيَته الحرام  ،الملك العالَّم حمد هللال
ى اهلل وسلَّم وباَرك صلَّ  بالتشريف ومزيد اإلعظام، وأشهُد أن نبيَّنا محمًدا عبُد اهلل ورسولُه خاتُم الرُُّسل الِكرام،

 .الُهداة األعالم، والتابعين ومن تِبَعهم بإحسان  إلى يوم الِقيام وعلى آله وصحِبه ،عليه

 :، فيا عباد اهللأما بعد
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 .عظ موا مشاِعره، واحَذروا اقِتراَف الُمحدثَات في شعائِرِه، و - وجل زع - اتقوا اهلل

 :مة اإلسالمأ

تتَِّجُه األنظار، وتشرِئبُّ األعناُق إلى هذه المشاِعر الُمعظَّمة في هذه األيام  بعد هذه الحقاِئق الُمسلَّمةو 
المعُلومات، والمواِطن الُمبارَكات؛ حيث تتواَفُد ُجموُع الَحجيج الَعتيدة على الديَاِر الطاِهرة بما يقتِضي منهم 

 ها.الفهَم الَحصيف، واإلدراَك الرَّهيف بتوقيرها وأمِنها ونظامها وتقديسِ 

 فيا ُحجَّاج بيت اهلل الحرام:

حَللُتم أهاًل، ووِطئُتم سهاًل، ِطبُتم وطاَب ممشاُكم، تشُرُف بكم بالُد الحرمين الشريفين رُعاتُها ورعاياها، 
 وتزداُن ِبكم ِفجاُجها وِبطاُحها ورُباها.

 وبها المسجُد الحراُم ُيضاءُ  مرحًبا بالُوفود َجذالً 

 كالمصابِيِح كلُّها ألالءُ  ِبشًرامرحًبا بالقلوِب تنَضُح 

 يا معاشر األِحبَّة:

 تَ ْقَوى ِمنْ  فَِإن ََّها اللَّهِ  َشَعائِرَ  يُ َعظ مْ  َوَمنْ  َذِلكَ أمَنه وقداَسَته، وعظمَته ونفاَسَته،  اقُدُروا لهذا الحَرم الُمباَرك
 .[41: الحج] اْلُقُلوبِ 

، وقول  سديد  سار ، وتحلَّوا بالِقَيم اإلسالميَّة العالية، واآلداب كلَّ فعل  حميد  بار   - وفقكم اهلل - والتزِموا
 واألخالق الفاِضلة الساِمَية.
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على عدِم الُجُلوِس في الممرَّاِت والمسارات، واجِتناِب التزاُحم في المطاِف  - يا رعاكم اهلل - احِرُصوا
وُسُلوٌك شرعيٌّ  فالحجُّ عبادةٌ ين وأسَنى اآلداب؛ والنظام، والل  والمسَعى وعند األبواب، ُمتحق قين بالر فق 

 ة للفوز بِرضا الرحمن والجنَّة.وحضاريٌّ وُجنَّة، وإنه لدليُل وعِيكم ومِئنَّ 

وفقهم  - ُمتحل ين بالتعاُون الهاِدف البنَّاء مع الجهات المسؤولة والعاِملة في خدمة الَحجيج، ورجال األمن
 .-اهلل وأعانهم 

 ن:إخوة اإليما

ُر لألمة اإلسالميَّة وعَيها وتفهَُّمها وتجاُوبَها الكريم ِحياَل التخفيِف من ِنَسب الَحجيج هذا العام،  وإننا لُنقد 
 وتأجيل المِجيِء إلى المسِجد الحرام إبَّان هذه المشُروعات الِعظام.

ن تلك المشاريع التوسُّعيَّة الغرَّاء، والتطويريَّة وما ذلك إال للمصَلحة الراِجَحة العامَّة، والمنَفَعة الُمبارَكة التامَّة م
 الفذَّة الشمَّاء، التي يقوُم بها ُوالُة األمر الميامين خدمًة للحرمين الشريفين وقاِصِديهما.

أال جعل اهلل ذلك في موازين حسناتِهم، وأداَم توفيَقهم وِحفَظهم، وأجزَل من المثوبِة واإلنعاِم حظَّهم، إن رب ي 
 كريٌم.  جوادٌ 

كم بذلك أمرَ  ، كماالمشاِعر الِكرام، و خير من عظَّم البلَد الحرامعلى  - اهلل رحمكم - وسل موا والُّ صو  هذا
 ُيَصلُّونَ  َوَماَلِئَكَتهُ  اللَّهَ  ِإنَّ : بديَع الن ظام يًمار تعالى قواًل ك، فقال الموَلى القدُّوس السالم في أحَكم الكالم

صلى اهلل عليه وسلم  -، وقال [15 :األحزاب] َتْسِليًما َوَسل ُموا َعَلْيهِ  َصلُّوا آَمُنوا الَِّذينَ  ي َُّهاأَ  يَا النَِّبي   َعَلى
 .«من صلَّى عليَّ صالًة صلَّى اهلل عليه بها عشًرا»: -
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 وأزَكى سالم  نورُه يتألَّقُ  عليه صالٌة بحُرها يتدفَّقُ 

 أزهارُهم تتفتَّقُ بين الوَرى  وآل  وأصحاب  كرام  أِجلَّة  

: نبي نا وحبيِبنا وُقدوتِنا محمِد بن عبد اهلل للعالمين د األولين واآلخرين، ورحمةِ على سي  وباِرك  اللهم صل  وسل م
إلى يوم الدين، وعنَّا ومن تِبعهم بإحسان   التابعينو  وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابِته الُغر  الميامين، ،اهلل

 .رمينكم األكر يا أوكرِمك  معهم برحمتك

ك شر وأِذلَّ ال اللهم أِعزَّ اإلسالم والمسلمين، اللهم أِعزَّ اإلسالم والمسلمين، اللهم أِعزَّ اإلسالم والمسلمين،
وسل م الُحجَّاج والُمعتِمرين، وسل م الُحجَّاج والُمعتِمرين، وسل م الُحجَّاج والُمعتِمرين، واجعل هذا  ين،كمشر وال

 .آمًنا ُمطمئنًّا، سخاًء رخاًء وسائر بالد الُمسلمينالبلد 

اجعل ، و ُهداكل اللهم وف قه ،ووليَّ أمرنا أي د بالحق إماَمناو أئمََّتنا وُوالَة أمورنا،  أصِلحو  اللهم آِمنَّا في أوطاننا،
وإخوانَه  هنائِبَ يْ و  للهم وف قه، وهي ئ له الِبطانَة الصالحَة التي تُدلُّه على الخير وتُعيُنه عليه، اعمَله في ِرضاك

ويُقد مون للحرمين الشريفين  ما قدَّموا على، واجزِهم خيَر الجزاء البالد والعبادصالُح  وأعوانَه إلى ما فيه
 .ذا الجالل واإلكراميا  وقاِصِديهما

م أصِلح اللهأصِلح أحوال الُمسلمين في كل مكان، اللهم أصِلح أحوال الُمسلمين في كل مكان، اللهم 
أحوال الُمسلمين في كل مكان، اللهم احِقن دماَءهم، اللهم احِقن دماَءهم، اللهم احِقن دماَءهم، ووح د 

 ُصفوَفهم، واجَمع كلمَتهم على الحق  والُهدى يا رب العالمين.

ُصرهم، اللهم مظلومون فاناللهم ُكن إلخواننا في بالد الشام، اللهم ُكن إلخواننا في بالد الشام، اللهم إنهم 
 .، ويا ُمنِجي المؤمنينيا ناصر الُمستضعفينإنهم مظلومون فانُصرهم، اللهم إنهم مظلومون فانُصرهم، 
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، وابُسط -صلى اهلل عليه وسلم  -اللهم ُكن إلخواننا في مصر، واجَمع قلوبَهم على كتاِبك وُسنَّة نبي ك 
 ام.أمَنهم وأمانَهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجالل واإلكر 

اللهم ُكن إلخواننا في فلسطين، اللهم أنِقذ المسجَد األقصى، اللهم أنِقذ المسجَد األقصى، اللهم أنِقذ 
المسجَد األقصى من ُعدوان الُمعتدين، اللهم عليك بالصهايِنة الُمعتدين الُمحتل ين فإنهم ال يُعِجزونك، اللهم 

 عتِبرين، وغنيمًة للُمسلمين يا رب العالمين.فرِذق جمَعهم، وشت ت شمَلهم، واجَعلهم ِعبرًة للمُ 

 اللهم ُكن إلخواننا في أراكان، وفي كل مكان يا ذا الجالل واإلكرام.

اللهم اغفر للُمسلمين والُمسلمات، وأل ف بين قلوِبهم، وأصِلح ذاَت بينهم، واهِدهم ُسُبل السالم، وجن ْبهم 
 الفواِحش والفتَن ما ظهر منها وما بَطن.

 م احَفظ بالدنا عزيزًة بعز  اإلسالم، آمنًة ُمطمئنًَّة يا ذا الجالل واإلكرام، وسائر بالد الُمسلمين.الله

اللهم رُدَّ عنَّا كيَد الكائدين، وِحقد الحاِقدين، وحَسد الحاِسدين، وشماتَة الشاِمتين، وُعدواَن الُمعَتدين يا رب 
 العالمين.

 الُفجَّار، وشر  طواِرق الليل والنهار.نا من شر  األشرار، وكيد اللهم احفظ

نْ َيا ِفي آتَِنا رَب ََّنا  .[104: البقرة] النَّارِ  َعَذابَ  َوِقَنا َحَسَنةً  اآْلِخَرةِ  َوِفي َحَسَنةً  الدُّ

ربَّنا تقبَّل منا إنك أنت السميُع العليم، وُتب علينا إنك أنت التواُب الرحيم، واغِفر لنا ولوالِدينا وواِلديهم 
 وجميع الُمسلمين والُمسلمات، األحياء منهم واألموات، إنك سميٌع قريٌب ُمجيُب الدعوات.

 .آخُر دعوانا أن الحمُد هلل رب العالمينو 


