أخالقنا في الحروب

للشيخ :د .صالح بن حميد

المسجد الحرام 1141/11/28 :

أخالقنا في الحروب
ألقى فضيلة الشيخ صالح بن عبد اهلل بن حميد  -حفظه اهلل  -خطبة الجمعة بعنوان" :أخالقنا في الحروب" ،والتي
يمر بها العالم وما يكتنِفها من قسوةٍ ِ
َّ
عرج على أخالق النبي  -صلى اهلل
وغلظَ ٍة ،ثم َّ
تحدث فيها عن األحداث التي ُّ

عليه وسلم  -والمسلمين بعده في الحروب والمعا ِرك ،وأن دينَنا ال يت َّ
بالجثث.
شفى بالقتل؛ بل نهى عن التمثيل ُ

الخطبة األولى
ِ
تبارك ربُّنا وتعالى ،ال إله إال هو َّ
إدبارا وإقباالً ،وانتقاالً وارتِحاالً ،أحمده -
قدر
الحمد هلل َ
المقادير على الخالئق ً
َ
ودا وإفضاالً ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له
وج ً
كرما منه ُ
أشكره على ما والَى ً
سبحانه  -على ما أنعم ،و ُ
ِِ
فتح به أعيُ نًا
خرا لقائلها عاجالً وآجالً ،وحاالً ومآالً ،وأشهد أن سي َدنا ونبيَّنا محم ًدا عب ُد اهلل ورسولُه َ
شهاد ًة خالصةً ذُ ً
وبارك عليه ،وعلى آله الطيبين الطاهرين ،وأزواجه
ص ًّما ،وه َدى به ُ
عُميًا ،وقلوبًا غُل ًفا ،وآذانًا ُ
ضالَّالً ،صلَّى اهلل وسلَّم َ
ٍ
بإحسان إلى يوم
أمهات المؤمنين ،وأصحابِه الغُر الميامين الصالحين أعماالً ،والصادقين أقواالً ،والتابعين ومن تبِ َعهم

كثيرا مزي ًدا يتوالَى.
الدين وسلَّم
ً
تسليما ً
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أما بعد:
فأُوصيكم  -أيها الناس  -ونفسي بتقوى اهلل ،فاتقوا اهلل  -رحمكم اهلل .-
ٍ
أرديَاه ،ومن ُوكل به
يحزن فيها على بالء ،ومن
من َ
لنهار َ
يفرح فيها برخاء ،ولم َ
الليل وا ُ
َ
عرف الدنيا لم َ
تعاقب عليه ُ
الموت أفناه.
ُ
المصائب ِ
ض لها اآلفات ،والعب ُد ال يستقبل يوما إال ِبفر ِ
ِ
وأعظم
اق آخر،
تنقصه
ُ
انقطاعُ
الساعات والصحةُ تع ِر ُ
العمر ُ
ُ ً
ُ
ُ

الرجاء.
َّ

فاستعدوا  -رحمكم اهلل ٍ -
ليوم تُرجعون فيه إلى اهلل؛ فإنه ال ملجأَ من اهلل إال إليه ،فلله ُّ ٍ
ُّ
ذرفَت بعد ما
َ
َ
در عيون َ
ِ
ِ ِ
ْحيَاةُ ُّ
الدنْيَا إَِّال َمتَاعُ
ْجنَّ َة فَ َق ْد فَ َاز َوَما ال َ
ِح َع ِن النَّا ِر َوأُ ْدخ َل ال َ
عرفَتَ ،وإِنَّ َما تُ َوفَّ ْو َن أ ُ
ورُك ْم يَ ْو َم الْقيَ َامة فَ َم ْن ُز ْحز َ
ُج َ
الْغُ ُروِر [آل عمران.]181 :

أيها المسلمونُ ،ح َّجاج بيت اهلل:
وشعوب ِتع َسة رغم ما بين ي َديها من تَِقنيَّات الدالالتٌ ،
ودول
الراحة،
بشريَّةٌ ُم َنهكة رغم ما توفَّر لها من وسائل َّ
ٌ
تملك من ِ
م ِ
تناحرة رغم ما ِ
عوامل االلتِقاء وأسباب االجتِماع.
ُ
ٍ
ٍ
والتسامح .إن عالَ َم
احم
بإلحاح
حاجة ُم ِل َّحة،
البشريَّةُ اليوم في
ٍ
ومدعوةٌ
َّ
وإشفاق إلى أن تسلُك طر َ
ُ
يق المحبَّة والتر ُ
مات ظاهرةٌ من ِسمات
تعامالته ومسالِ ِكه وسياساته.
العنف والقسوةُ
اليوم يُعانِي من فُقدان َّ
والظلم ِس ٌ
ُ
الرحمة في ُمعظم ُ
ُ

الحياة الم ِ
عاصرة.
ُ
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أيها اإلخوة في اهلل:
عضل ًة حقيقيَّةً ،ومشكل ًة ظاهرًة عند كثي ٍر من ِ
ولئن كانت م ِ
الحروب
أساطين
السياسة ،ورجاالت االقتِصادَ ،
وقادة ُ
َ
ُ
ُ
ِ
تعامالتهم بأُطُ ٍر أخالقيَّة ،وضوابِط
تشعبات الحياة
وغيرهم في ُّ
ومساراتها ،لئن كان ُمعضلةً عند هؤالء أن يضبِطوا ُ
َ
ِ
عضلةً في دينِنا ،وال م ِ
ٍ
شاهد  -لم ي ُكن م ِ
جوهر دينِنا
إسالمنا؛ بل إن
شكلةً في
خير
إنسانيَّةَّ ،
لكن ذلك  -والتار ُ
ُ
ُ
َ
يخ ُ
ِ ِ
وأصلَه وغايتَهَ :وَما أ َْر َسلْنَ َ ِ
ت لَ ُه ْم [آل عمران:
ين [األنبياء ،]101 :فَبِ َما َر ْح َم ٍة ِم َن اللَّ ِه لِْن َ
اك إ َّال َر ْح َمةً لل َْعالَم َ
ت ُك َّل َش ْي ٍء [األعراف.]111 :
َ ،]111وَر ْح َمتِي َو ِس َع ْ
ٍ
لقد تعامل دينُنا مع كل األحداث التي واجه ْته عبر التاريخ بطر ٍ
يقة َّ
وسيرة حسنَة ،ومسيرةٍ طاهرةٍ،
فذة ،وقُدوةٍ ُمشرفة،
َ َ
َ
أخرجت ً ِ
موقف وال
العدو قبل الصديق ،حتى ال يخلُو
التعامل وآداب العالقات،
َ
اعترف بها ُّ
ٌ
كنوزا هائلة من فُنون ُ
َ
رد ٍ
فعل وال ُّ
والتعامل مع
الراقِية ،حتى في أمور الحرب والسياسة،
ٌ
فعل من بُ ُروز هذه ال ُفنون العالِية واآلداب َّ
ُ
حدث وال ٌ
والفاسقين والمحا ِربينِ ،
ِ
بالتعامل مع النساء وال ِولدان وسائ ِر المدنيين.
ناهيكم
الظالمين
ُ
ُ
يوف الرحمن:
ض َ
إخوتي في اهللُ ،
ب وذو ُشج ٍ
ِ
والحديث ذو ُش َع ٍ
وتعاملنا في أحوال
ف عند الرحمة والعفو
ون ،ولكن هذا توقُّ ٌ
ُ
ُ
والتسامح في دينناُ ،
ُ
المسلَّح.
ُ
المتوترة والصراع ُ
الحروب ،والعالقات ُ
الرحمةُ  -رحمكم اهلل -
أساس سعادة األمم ،واستِقرار النُّفوس ،وأمان الدنيا .والرحمةُ في دينِنا ليست محدودةً
ُ
بمكان أو ٍ
ٍ
ِ
زمان ،وال بدي ٍن أو ٍ
اك إَِّال
المحمديَّة إلى يوم الدينَ ،وَما أ َْر َسلْنَ َ
جنس؛ بل هي لكل العالمين منذ البعثة ُ
ِ ِ
ين .
َر ْح َم ًة لل َْعالَم َ
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الحجيج:
معاشر اإلخوة ،معاشر َ
الرحمة ما يقتَ ِ
ِ
ِ
إيصال منافِع
ضي
بالحديث عن
يم ُّر
دعا أن يكون
َ
الحرب؛ ألن من َّ
الحديث عن َّ
ُ
ليس بِ ً
الرحمة ُ
ِ
ِ
نفوسهمَّ ،
كرحمة األب بابنِه
الرحمة؛
صور َّ
وشقت عليها طباعُهم ،فهذه من أعظم ُ
والمصالح إلى الخلق وإن ك ِرَهتها ُ
ِ
ِ
ِ
َّ
المشقة.
االبن
حين يحملُه على محامل العلم واألدب ولو لح َق َ
ِ
ٍ
األسباب إلى ٍ
كالرحمة بالمر ِ
تستبط ُن
محبوبة ،فهي
حرب غير
الحال حين تدعُو
يض حين يُس َقى ُم َّر الدواء ،وكذلك
ُ
و َّ
ُ
ِ
الرحمةَ من ِ
أحكامها وآدابِها وأخالقيَّتها.
خالل
َّ
ِ
ِ
وجرحى،
الحرب والمعا ِرك،
الرحمةُ في دينِنا في ظروف
نعم ،لقد تجلَّت َّ
ُ
فويالت الحروب ال تخ َفى ،ونتائ ُجها هل َكى َ

ِ
يدفع ذلك ويدرُؤه ما استطاع ،فهو ال يدعُو إلى
المسلَّح؛ بل إنه ُ
ودينُنا ليس حفيًّا بالحروب ،وال ُمرحبًا بالصراع ُ
ِ
وسلُوا اهللَ العافية».
الم َ
الحرب ،وليس حر ً
لقاء العدوَ ،
يصا على ُ
باد َرة بها؛ بل قال« :ال تتمنَّوا َ
ست مر ٍ
ِ
ظ الس ِ
ظ الحرب جاء في كتاب اهلل َّ
مرة ،وعلى ال ُمتفكر
لم
ات؛ فإن لف َ
وإذا كان لف ُ
جاء مائةً وأربعين َّ
والسالم َ
اجنَ ْح لَ َها َوتَ َوَّك ْل َعلَى اللَّ ِه إِنَّهُ ُه َو
ُّ
المقاتِلةَ ،وإِ ْن َجنَ ُحوا لِ َّ
تأمل النسبَ ِة بين َّ
لسل ِْم فَ ْ
الرقمين ،وال يُقاتَ ُل في اإلسالم إال ُ
ِ
ك اللَّهُ ُهو الَّ ِذي أَيَّ َد َك بِنَ ْ ِ ِ ِ ِ
َّ ِ
ين [األنفال،11 :
يم (َ )11وإِ ْن يُ ِري ُدوا أَ ْن يَ ْخ َدعُ َ
وك فَِإ َّن َح ْسبَ َ
السم ُ
ص ِره َوبال ُْم ْؤمن َ
َ
يع ال َْعل ُ

.]12

ٍ
ِ
غزوات وسرايا لم ت ُكن طلبًا لدنيا ،وال
وجهادهم
المسلمين وحروبَهم
َ
والمنصفون أن غزوات ُ
ويعلم اهلل والمؤمنون ُ
ُ
العباد من عبادةِ
ِ
ِ
زعامة ،وال ِ
ٍ
جمعا ٍ
العباد
توس َع ًة في ممالِك؛ بل ذلك كلُّه لهداية الناس وتحري ِر
لمال ،وال رغب ًة في
ً
واستِ ِ
الرحمة
عبادهم إلى عبادةِ اهلل رب العباد وح َده ،ورف ِع الظُّلم ،واالنتِصار للمظلومين ،مقرونًا ذلك بأعلى أساليب َّ

ٍِ
ِ
نات مع اآلخرين أعظم ب ٍ
والع َّفة والنُّبل َّ
رهان.
قار ُ
والشرف ،والتأر ُ
ُُ
والم َ
خير شاهدُ ،
يخ ُ
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معاشر ا ِ
ألحبَّةُ ،ح َّجاج بيت اهلل:
األزمنة مصطلح "القوة ِ
وإذا كان قد شاع في هذه ِ
ثقة وقوةٍ
نقول بكل ٍ
ٍ
الرب في اإلسالم
الناعمة" ،فإننا ُ
َ
وإعجاب :إن َ
ُ
ُ
وآدابها وأحكامها هي القوةُ ِ
الناعمة.
َ
َ
ٍ
سنوات فقط من ٍ
ٍ
ثالث وعشرين سنة،
خمس
الم َّدة اإلجماليَّة للحروب هي
وفي إحصاء سري ٍع في عهد النبُ َّوة يتبيَّ ُن أن ُ
ُ
مدني واح ٌد؛ بل إن
ومجموعُ القتلَى في كل هذه السنوات والغَ َزوات لم
يتجاوز أل ًفا وثمانيةً وأربعين قتيالً ليس فيهم ٌّ
َ
بعض ِ
الباحثين يقول :إنهم لم يتجاوُزوا ِ
المئات.
َ
َ

عسكري
عدد القتلَى سبعة عشر مليونًا ما بين
ٍّ
قا ِرنوا ذلك بإحصائيَّات الحربين العالميَّتين األخيرتين؛ ففي األولى :كان ُ
ومدني ،وفي الثانِية :ستين مليونًا ،والمجموع سبعةٌ وسبعون مليونًا في حربين فقط ،أما ما بعد ذلك فقد ال ي ِ
حصيه
ٍّ
ُ
العادُّون.
ضطرا ،وألن له فيها آدابًا
حب
لماذا هذا الفرق؟! ألن دينَنا ال يُ ُّ
قدر اإلمكان ،وال يدخلُها إال ُم ًّ
َ
الحرب؛ بل يتجنَّبُها َ
وشروطًا وأخالقًا ،أ ُِذ َن لِلَّ ِذين ي َقاتَلُو َن بِأَنَّهم ظُِلموا [الحج ،]41 :وقَاتِلُوا فِي سبِ ِ َّ ِ َّ ِ
ين يُ َقاتِلُونَ ُك ْم
َ
َ ُ
َ
ُْ ُ
يل الله الذ َ
َن غَْي ر َذ ِ
ات َّ
الش ْوَك ِة تَ ُكو ُن لَ ُك ْم [األنفال.]1 :
[البقرةَ ،]110 :وتَ َودُّو َن أ َّ َ

ِ
المقاتِلة ،وال يُج ِهزون على ُمدبِ ٍر.
ال يُقاتلون إال ُ
جهاد المسلمين فيه قوةٌ ،ولكن فيه رحمةٌ وعفو ِ
المعركة
وع َّفةٌ
ُ
ٌ
ٌ
وصفح ،وعند قيام َ
ِ ِ َّ ِ
على عدم إطالَة م َدى المعركة وإنهاء الصراع ُ َّ
ين
المسلح سر ًيعا ،فَإذَا لَقيتُ ُم الذ َ
ِ ِ
ِ
ب أ َْوَز َارَها [محمد.]1 :
وه ْم فَ ُ
اء َحتَّى تَ َ
أَثْ َخ ْنتُ ُم ُ
ْح ْر ُ
ض َع ال َ
ش ُّدوا ال َْوثَا َق فَإ َّما َمنًّا بَ ْع ُد َوإ َّما ف َد ً

ص اإلسالم
َ
الوطيس يح ِر ُ
وح ْم ِي َ
ب الرقَ ِ
اب َحتَّى إِذَا
َك َف ُروا فَ َ
ض ْر َ
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بالمثْ ِل ،تعليماتُنا :ال ِ
وفازوا بعدم المعاملَة ِ
تغدروا ،وال تغُلُّوا ،وال
بالرحمة،
المسلمون َّ
وانتصروا بالعفوُ ،
َ
ُ
قاتل ُ
لقد َ
ِ
الصوامع ،وال تقطَعوا شجرةً.
وأصحاب
الشيوخ وال ِولدان
تُمثلوا ،وال تقتُ لُوا
َ
َ
الح َّجاج ،معاشر المسلمين:
معاشر ُ
ٍ
وتسام َحه ،وهم قدوتُنا
وعفوه
َ
وليزداد منكم َ
ُ
العجب فانظُروا رحمةَ نبينا محمد  -صلى اهلل عليه وآله وسلم َ -
وظلمه.
عفوه
ُ
وتسامحه فيمن آذاه واعت َدى عليه َ
وأُسوتُناُ ،
نائم
ابي على رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم َّ -
انظُروها فيما جاء في خبر "الصحيحين" :قام أعر ٌّ
بالسيف وهم ٌ
يف من ِ
رسول
يده .فأخ َذه ُ
الشجرة ،فقال :من يمنَ ُعك مني يا محمد؟ قال« :اهلل  -عز وجل  .»-فس َق َ
ط َّ
الس ُ
تحت َ
اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -فقال« :من يمن عك مني؟» .فقال األعرابيُ :كن خير ِ
آخ ٍذ .فقال« :أت ْش َه ُد أن ال إله إال
ُّ
َُ
َ
ُعاهدك أال أقاتِلَك وال أكون مع ٍ
فذهب إلى أصحابِه فقال:
قوم يُقاتِلُونَك .فخلَّى سبيلَه،
َ
اهلل؟» ،قال :ال ،ولكني أ ِ ُ
َ
ِجئتُكم من عند خي ِر الناس.
ِ
ثت رحم ًة».
ُبع ْ
ث َّلعانًا ،وإنما بُِع ُ
المشركين .قال« :إني لم أ َ
ولما قيل له  -عليه الصالة والسالم  :-ادعُ على ُ
قيف ،فقال« :اللهم ِ
ادع على ثَ ٍ
اهد ثَقي ًفا» ،فدعا لهم ولم يدعُ لهم .رواه الترمذي.
وقيل لهُ :
والعفو درجةٌ أعظم.
ُ
العدل درجةٌ عظيمةٌَّ ،
ولكن الرحمةَ
َ
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وبعد ،عباد اهلل:
ِ
أسماء
ضح
الرحمة والعف ِو
واألدب َّ
فإن من أعظم مظاهر َّ
الراقِي :أن نبيَّنا محم ًدا  -صلى اهلل عليه وآله وسلم  -لم يف َ
َ
ومنهجه« :ما با ُل ٍ
والرحمة
المنافِقين ،فضالً عن أن يقتُ لَهم أو يُعاقِبَهم،
أقوام» ،وأُسست دولةُ اإلسالم على المحبَّة َّ
ُ
ُ

والمؤاخاة والنُّصرة.
ُ

َّ ِ
ِ َّ ِ
اه ُدوا فِي َسبِ ِ
ت اللَّ ِه
يل اللَّ ِه أُولَئِ َ
ك يَ ْر ُجو َن َر ْح َم َ
اج ُروا َو َج َ
ين َه َ
ين َ
آمنُوا َوالذ َ
أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم :إ َّن الذ َ
واللَّه غَ ُف ِ
يم [البقرة.]218 :
َ ُ ٌ
ور َرح ٌ
ٍ
محمد  -صلى اهلل عليه وسلم  ،-وأقول قولي هذا ،وأستغفر اهلل لي ولكم
نفعني اهلل وإياكم بالقرآن العظيم ،وبهدي

ٍ
ولسائر المسلمين من كل ٍ
وخطيئة؛ فاستغفروه ،إنه هو الغفور الرحيم.
ذنب

الخطبة الثانية
كل ٍ
شيء على
الرا ِزق ،أحم ُده  -سبحانه -
الحمد هلل الكريم َّ
وأشكره ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ُّ
ُ
دالئل وحدانيَّته ِ
وبارك عليه،
ناط ٌق ،وأشهد أن سي َدنا ونبيَّنا محم ًدا عب ُد اهلل ورسولُه
األمين الصاد ُق ،صلَّى اهلل وسلَّم َ
ُ
ٍ
وعلى آلِ ِه وأصحابِ ِه آمنُوا بربهمَّ ،
بإحسان وسلَّم
برسولِه ،وقطَعوا عن األهواء العالئِق ،والتابعين ومن تبِ َعهم
وصدقُوا ُ
تسليما كثيرا إلى ٍ
تجتمع فيه الخالئِق.
يوم
ُ
ً ً
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أما بعد ،أيها المسلمونُ ،ح َّجاج بيت اهلل:
األسف فإن ثقافةَ العصر
نبي َّ
دين َّ
الرحمة ،ونبيُّنا محم ٌد  -صلى اهلل عليه وسلم  -هو ُّ
الرحمة ،ولكن مع َ
دينُنا ُ
ِ
ش
التواصل
وسلبيَّات وسائل اإلعالم واالتصال ،ومواقع
ُ
صدر المؤمن حين َيرى َ
بعض المشاهد التي تُشو ُ
ُ
يضيق معها ُ
ِ
ِ
تصرفات ِ
ٍ
أحكام َّ
بعض من ال
أخالق أهل اإلسالم وال من
تشويش ،وهي ليست من
على ذلك أيَّما
الشرع ،حين َترى ُّ
ضرون مواقِع القتال وساحات الحروب ثم ترى فيهم من ِ
مظاهر ال َقسوة ِ
والغلظَة التي ليست من
فِ َ
ُ
َ
َ
َ
قه عنده حين يح ُ ُ
توج ِ
دينِنا ،وال من ِ
يهات نبينا في المعا ِرك.
ِ
ِ
ب ذلك في ِ
صوُر ذلك
تكبير وقسوةٌ ،ثم يُ َّ
وقطعا ُّ
لجثَثً ،
ترى تمثيالً ُ
بعض المشاهد ٌ
للرؤوس بعد ال َقطع ،ويُصاح ُ
وفرح.
شر في وسائل
هاج ٍ
التواصل االجتماعي مقرونًا بابتِ ٍ
ويُن َ
ُ
يستحقون القتل ،لكن ليس في دينِنا التمثِيل ،وال إظهار التشفي .فهذه مظاهر قسوةٍ
ُّ
بعض هؤالء القتلَى
ولئن كان ُ
ُ
ُ
ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
غار
كاسها على التربية ُّ
آثارها وانع ُ
والسلوك والمواقف ،واستقبال األجيال لها ،والسيَّما األحداث وص ُ
وغلظَة لها ُ
قه عنده.
األحالم ومن ال ِف َ
معاشر ِ
األحبَّة:
َّ
ِ
ِ
القلب عالمةُ
أهل العلم" :وِرقَّةُ
شقيَّ ،
َّ
الرحمةُ في دينِنا ال تُ َنز ُ
ع إال من ٍّ
والرحمةُ في ال َخلق رقةٌ في القلب ،كما قال ُ

اإليمان".

حسن إلى عباد اهلل؛ فإن رحمةَ اهلل قريب من الم ِ
الرحمةَ فليرفُق بالناس ،ولي ِ
حسنين ،وفي الحديث:
اد َّ
فمن أر َ
ُ
ٌ
ُ
« َّ ِ
الرحمن»؛ أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي.
يرحمهم
الراحمون ُ
ُ

 -8www.alharamain.sa

أخالقنا في الحروب

للشيخ :د .صالح بن حميد

المسجد الحرام 1141/11/28 :

ِ
رطبي  -رحمه اهلل  -معل ًقا على ذلك ،قال" :أتَى ِ
ِ
البر
أصناف
جميع
ليشمل
بصيغة العُموم
الخلق وغيرهمَّ ،
يقول ال ُق ُّ
َ
ُ
َ
ِ
والوحوش والطَّ َير".
هيم،
َ
والفاجر ،والناط َق والبَ َ
َ
ِ
التواصي
المؤمنين
أال فاتقوا اهلل  -رحمكم اهلل -؛ فشأ ُن ُ
ِ َّ ِ
ين
المرحمة ِم َ
َ
الك صالح العباد والبالد ،ثُ َّم َكا َن م َن الذ َ

اب ال َْم ْي َمنَ ِة [البلد.]18 ،11 :
أْ
َص َح ُ

الك ِ
كبحها والنفوس ،فإن
رحمة ،فإذا كان
الصبر ِم َ
بالم َ
َ
ُ
ك
اص ْوا بِ َّ
اص ْوا بِال َْم ْر َح َم ِة ( )11أُولَئِ َ
الص ْب ِر َوتَ َو َ
آمنُوا َوتَ َو َ
َ

ٍ
محمد رسول اهلل؛ فقد أمركم بذلك ربُّكم في
المسداة :نبيكم
المهداة ،والنعمة ُ
هذا ،وصلُّوا وسلموا على الرحمة ُ
َّ ِ
ِ
ِ
يما :إِ َّن اللَّهَ َوَم َالئِ َكتَهُ يُ َ ُّ
آمنُوا
ين َ
ُمحكم تنزيله ،فقال  -وهو الصاد ُق في قيله  -قوالً كر ً
صلو َن َعلَى النَّبي يَا أَيُّ َها الذ َ
ِ
ِ
يما [األحزاب.]11 :
َ
صلُّوا َعلَْيه َو َسل ُموا تَ ْسل ً
ٍ
المجتبى ،وعلى آله
المصطفى ،والنبي ُ
اللهم صل وسلم وبا ِرك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد الحبيب ُ
وعمر،
الطيبين الطاهرين ،وعلى أزواجه أمهات المؤمنين،
وارض اللهم عن الخلفاء األربعة الراشدين :أبي بكرُ ،
َ

ٍ
وجودك يا
وعُثمانٍّ ،
وعلي ،وعن الصحابة أجمعين ،والتابعين ومن تبِ َعهم بإحسان إلى يوم الدين ،وعنَّا معهم بعفوك ُ
أكرم األكرمين.

أع َّز اإلسالم والمسلمين ،اللهم ِ
اللهم ِ
أع َّز اإلسالم والمسلمينِ ،
وأذ َّل الشرك والمشركين ،واخ ُذل الطغاة والمالحدة

وسائر أعداء الملَّة والدين.

اللهم ِ
أئمتنا ووال َة أمورنا ،واجعل اللهم واليتَنا فيمن خافَك واتَّقاك ،واتبع رضاك يا رب
آمنَّا في أوطاننا ،وأصلِح َّ
العالمين.
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اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقكِ ،
وأع َّزه بطاعتك ،وأع ِل به كلمتَك ،واجعله نُصرًة لإلسالم والمسلمين ،وألبِسه
َّ
ِ
ِ
وخذ ِ
بنواصيهم
الصحة
لباس
والعافية ،وُم َّد في عُمره على طاعتك ،ووفقه ونائِبَ ْيه وإخوانَه وأعوانَه لما تُ ُّ
حب وترضىُ ،
َ
للبر والتقوى.
ٍ
محمد  -صلى اهلل عليه وسلم  ،-واجعلهم رحمةً لعبادك
اللهم وفق وال َة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنَّة نبيك
والهدى والسنَّة يا رب العالمين.
المؤمنين ،واجمع كلمتَهم على الحق ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
والسنة
والهدى
دماءهم ،واجمع على الحق ُ
اللهم أصلح أحوال المسلمين ،اللهم أصلح أحوال المسلمين ،واحقن َ

وانصرهم على عدوك وعدوهم.
كلمتَهمُ ،

اد
ووالةَ أمرنا
وديارنا َّ
وأهل الفضل والصالح واالحتِساب منَّا ،وأر َ
ادنا وأر َ
اللهم من أر َ
وأمتَنا وأمنَنا ُ
اد دينَنا َ
َ
وعلماءنا َ
ٍ
ِ
ِ
قوي يا عزيز.
وح َدتنا
تدميرا عليه يا ُّ
َ
واجعل كي َده في نح ِرهَ ،
واجتماعنا بسوء اللهم فأشغله بنفسهَ ،
تدبيره ً
واجعل َ
مة اإلسالم أمر ر ٍ
اللهم وأب ِرم أل ِ
ؤم ُر فيه بالمعروف ،ويُ َنهى فيه
شد يُ ُّ
أهل المعصية ،ويُ َ
َ ُ
أهل الطاعة ،ويُه َدى فيه ُ
عز فيه ُ
ٍ
قدير.
عن المنكر ،إنك على كل شيء ٌ
ِ
ياث الم ِ
جير الضُّعفاء ،اللهم
ستغيثين ،يا
اللهم يا َّ
الم َ
ستضعفين ،ويا غ َ ُ
ولي المؤمنين ،ويا ناصر ُ
عظيم الرجاء ،ويا ُم َ
َ
ِ
ِ
ِ
فر َجهم ،وألف بين قلوبهم ،اللهم
أغث أهلَنا في سوريا ،اللهم أغث أهلَنا في سوريا ،اللهم اكشف كربَهم ،وعجل َ

وفر ًجا ورحم ًة وثباتًا ،اللهم سدد
بجندكُ ،
ُم َّدهم بم َددك ،وأيدهم ُ
نصرا ُمؤزًَّراَ ،
وانصرهم بنصرك ،اللهم إنا نسألُك لهم ً

واجمع كلمتَهم.
ائمهمَ ،
رأيَهم ،وصوب رميَهم ،وقو عز َ
الرَّكع.
الرضَّع،
ارحم األطفال ُّ
والشيوخ ُّ
َ
اللهم َ
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مز ٍق،
كل ُم َّ
جمعهم ،وشتت شملَهم ،ومزقهم َّ
شايعهم ومن أعانَهم ،اللهم فرق َ
اللهم عليك بطغاة سوريا الظالمين ومن َ

تدميرهم في تدبي ِرهم.
واجعل َ

ِ
ِ
ِ
بأسك
المحتلين ،فإنهم ال يُعجزونك ،اللهم وأن ِزل بهم َ
اللهم عليك باليهود الغاصبين ،اللهم عليك باليهود الغاصبين ُ
رد عن ِ
القوم الم ِ
الذي ال يُ ُّ
جرمين ،اللهم إنا ندرأُ بك في نُحوِرهم ،ونعوذُ بك من ُشرورهم.
ُ
ودعاءنا ،وأصلِح أعمالَنا ،وكفر عنا
أبواب القبول واإلجابة ،اللهم تقبَّل طاعاتنا،
اللهم وفقنا للتوبة واإلنابة ،وافتح لنا
َ
َ

ِ
وارحمنا ،يا أرحم الراحمين.
سيئاتنا ،وتُب علينا ،واغفر لنا َ

ِ
ِ
ِ
ِ
ين [األعراف.]24 :
َربَّنَا ظَلَ ْمنَا أَنْ ُف َسنَا َوإ ْن لَ ْم تَغْف ْر لَنَا َوتَ ْر َح ْمنَا لَنَ ُكونَ َّن م َن الْ َخاس ِر َ
سبحان ربك رب العزة عما ِ
رسلين ،والحم ُد هلل رب العالمين.
يصفون،
ٌ
الم َ
وسالم على ُ
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