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عنوان اخلطبة
عناصر اخلطبة

السمعة الطيبة

ِ
اسب
ٔ/على ادلسلم أن حياسب نفسو قبل أن ُحي َ
ٕ/السمعة الطيبة رأس مال اإلنسان ٖ/األنبياء
والصاحلون أكثر الناس حرصا على السّبة الطيبة
ٗ/أمثلة حلرص النيب صلى اهلل عليو وسلم على السمعة
احلسنة ٘/مناذج من أصحاب السمعة الطيبة /ٙادلؤمن
زلسن سللص هلل يف عملو /ٚاختالف أخالق الناس
وطباعهم

الشيخ
عدد الصفحات

د .صاحل بن عبد اهلل بن محيد
ٔٙ

الخطبة األولى:
وقهر ،ال ملجأ وال ُملجتا منو إال
احلمد هلل ،احلمد هلل عز و َ
اقتدر ،وعال َ
إليو ،وال زليد وال مفر ،أمحده -سبحانو -وأشكره ،وقد تأذن بالزيادة دلن
ش َكر ،وأتوب إليو وأستغفره ،وقد قَبِ َل َم ْن أناب إليو واستغ َفر ،وأشهد أال
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وحده ال شريك لو ،شهاد ًة تُ ِ
نجي يوم العرض األكرب ،وأشهد أن
إلوَ إال اهللُ َ
َ
زلمدا عبد اهلل ورسولو ،سيد البشر ،الشافع ادلشفع يف احملشر،
سيدنا ونبينا ً
وبارك عليو ،وعلى
صاحب الوجو األنور ،واجلبْب األزىر ،صلى اهلل وسلم َ
وم ْن تَبِ َعهم
آلو األخيار األطهار ،وأصحابو السادة الغَُرر ،و َ
التابعْب َ
ثّبا ،ما اتصلت عْب بنظر ،وأُذُن خبرب.
بإحسان ،وسلم ً
تسليما ك ً
أما بعد :فأوصيكم -أيها الناس -ونفسي بتقوى اهلل؛ فاتقوا هلل -رمحكم
اهلل ،-واعلموا أن األمس ال يعود ،واليوم ال يدوم ،والغد غّب معلوم،
فتعلموا من ادلاضي ،واعملوا يف احلاضر ،واستعِدوا للقادم ،فاجلميع
راحلونِ ،
وذباوُزوا عمن اعتدى ،وال تشتكوا األيام؛ فليس
أساء،
ن
م
ا
و
سازل
ُ
ْ
َ
َ
الرحيل ،واالحَبام خّب ما يتهاداه
ذلا بديل ،وال تبكوا على الدنيا ،فنهايتُها
ُ
احلمد فليُحسن السّبة ،والود بْب اإلخوان نعمةٌ،
اإلخوان ،ومن ابتغى
َ
والتواصل بينهم رمحةٌ؛ (إِمنَا الْمؤِمنو َن إِخوةٌ فَأ ِ
َخ َويْ ُك ْم َوات ُقوا
ُ َ
َصل ُحوا بَ ْ َ
ُْ ُ َْ ْ
ْب أ َ
احلجر ِ
ات.]ٔٓ :
اللوَ لَ َعل ُك ْم تُ ْر َمحُو َن)[ ُْ ُ َ
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أيها المسلمون :لقد قضى احلُجاج مناس َكهم بيُسر وسهولة ،وطمأنينة،
مربورا ،وسعيهم
وجعل حجهم
وخدمات جليلة ،فللو احلمد وادلنةَ ،
ً
مغفورا ،وأنتم يف توديع عام ،واستقبال آخر ،حي ُسن
مشكورا ،وذنبهم
ً
ً
ِ
ِ
ضْيتُ ْم َمنَاس َك ُك ْم فَاذْ ُك ُروا اللوَ َكذ ْك ِرُك ْم آبَاءَ ُك ْم أ َْو
الوقوف
للمحاسبة؛ (فَِإذَا قَ َ
َ
َشد ِذ ْكًرا فَ ِم َن الن ِ
ول َرب نَا آتِنَا ِيف الدنْيَا َوَما لَوُ ِيف ْاْل ِخَرةِ ِم ْن
اس َم ْن يَ ُق ُ
أَ
ول َرب نَا آتِنَا ِيف الدنْيَا َح َسنَةً َوِيف ْاْل ِخَرةِ َح َسنَةً َوقِنَا
َخ َال ٍق * َوِمْن ُه ْم َم ْن يَ ُق ُ
ِ
احلِس ِ
يب ِشلا َكسبُوا َواللوُ َس ِ
اب)[الْبَ َقَرةِ:
يع
ر
ْ
اب النا ِر * أُولَئِ َ
َع َذ َ
ُ
ك َذلُ ْم نَص ٌ
َ
َ
احملاسبة تظهر ِعبَ ُر احلوادث ،ونوازل الدىر ،ىذه
ٕٓٓ ،]ٕٕٓ-ويف ديوان َ
الدار للفناء ،وأىلها للموت والبال ،خداعة غرارة ،والنفوس بالسوء أمارة،
والشيطان يأمر بالسوء والفحشاء ،ويعد بالفقر واخلسارة ،ومن مل يكن
يومو خّبا من أمسو فهو مغبون ،ومن مل يكن يف زيادة فهو يف نقصان،
غّب أن األعمال اجلليلة ،واْلثار اجلميلة ،و ِ
الف َعال احلميدة ىي الٍب زبلٍّد
ِ
ومحدا
ذكرا وثناءًً ،
ذكر صاحبها ،وتُورثو حيا ًة بعد ادلمات ،وتبقي لو ً
َ
ودعاءً ،كم من الرجال حلت آجا ُذلم ،وطُويت أيامهم ،مث بقيت آثارىم،
وحفظت مآثرىم ،وال زالت مفاخرىم تبعث يف اَّالس ِطيبًا ،وتنشر يف
اْلفاق َعرفًا وأريًا ،عاشوا يف الناس أحياء ،وأجسادىم يف األجداث رميم.
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معاشر المسلمين :السمعة احلسنة و ٍّ
الذ ْكر الطيب ىي رأس مال ادلرء،
ادلديد ،لسان
عمره
َ
وىي عُمره الثاين ،يبنيو يف حياتو القصّبة؛ ليكون َ
اْلخرين نعمة من اهلل عظيمةِ ،
الصدق يف ِ
ومنة من ادلوىل كبّبةٌ ،خيتص ُّا
وصدقوا ،وأخلَصوا ،وب َذلوا ،ون َفعُوا اخللق،
َم ْن يشاء من عباده ،شلن َآمنواَ ،
مْب.
ونشروا اإلحسا َن يف العالَ َ
وي ِريها على ألسنة
السمعة احلسنة نعمة يضعها اهلل للعبد يف نفوس الناسُ ،
ِ
ِ
اخلَْلق ،و ٍّ
الناس،
الذ ْك ُر
الطيب ٌ
ُ
معيار من معايّب القيَم واألخالق ،يَرجع إليو ُ
أقدار الرجال.
ويَِزنُو َن ُّا َ
أيها اإلخوة :احلمد يبقى لِ َم ْن عم نفعُو ،والثناء يدوم دلن انتشر عطاؤه،
اصل بره ،و ٍّ
الذ ْكر يعلو دلن تر َادف إحسانو،
والسمعة احلسنة ُرب َفظ دلن تو َ

فَبى ىؤالء األخيار يُقدٍّمون من األعمال ،وال ُقَرب ،والطاعات ،ما ال
أجر" ،أحب ِ
الناس إىل اهلل أنفعُهم للناس".
عمل ،وال يقف معو ٌ
ينقطع بو ٌ
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لسان الصدق يف اْلخرين ىو بعد فضل اهلل من مثرة عمل ادلرء ،وحسن
تصرفاتو ،وكرمي سلوكو ،والناس شهداء اهلل يف أرضو ،عن عمرو اخلزاعي -
رضي اهلل عنو -قال" :قال رسول اهلل -صلى اهلل عليو وآلو وصحبو وسلم-
خّبا عسلَو .قيل :يا رسول اهلل ،وما عسلو؟ قال :فتح
 :إذا أراد اهلل بعبده ً

عمال صاحلًا بْب يدي موتو ،حٌب يرضى عنو َم ْن حولَو"(أخرجو أمحد
لو ً
وابن حبان والطرباين يف ادلعجم الكبّب ،وإسناده صحيح) ،ومعُب "عسلو"،
مأخوذ من العسل؛ فكأنو شبو العمل الصاحل الذي يفتح للعبد حٌب يرضى
الناس عنو ،ويطيب ذكره فيهم ،ويكثر ثناؤىم عليو شبهو بالعسل؛ حلالوتو
وحسن مذاقو وزلبة الناس لو.
عباد اهلل :ولقد حرص على السمعة الطيبة والسّبة احلسنة ،وال ٍّذ ْكر الكرمي،

أكرم اخللق ،أنبياءُ اهلل ورسلُو -عليهم مجيعا صلوات اهلل
أفضل البشر ،و ُ
ُ
احلسن ،ولسا َن الصدق يف
الذكر
َ
وسالمو-؛ فقد سألوا رُّم أن يهبهم َ
ِ
َحلِْق ِِب
ْما َوأ ْ
(ر ٍّ
ب َى ْ
اْلخرين ،فقال اخلليل -عليو السالمَ :-
ب ِِل ُحك ً
ِ
ِ ٍ ِ ِ
ِِ
ين)[الش َعَر ِاء،]ٛٗ-ٖٛ :
بِالصاحل َ
ْب * َو ْ
اج َع ْل ِِل ل َسا َن ص ْدق يف ْاْلخ ِر َ
وىو اإلمام الذي سأل اإلمامة لذريتو من بعده؛ (قَ َال إِ ٍّين ج ِ
ك لِلن ِ
اس
اعلُ َ
َ
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إِ َم ًاما قَ َال َوِم ْن ذٍُّري ٍِب)[الْبَ َقَرِة ،]ٕٔٗ :وحلقت دعوتو ادلباركة ذريتو من
بعده ،فكانوا ألسن صدق ،وأئمة ىدى ،يتتابعون عرب القرون ،من إمساعيل
بعد
مجيعا صلوات اهلل وسالمو ،-مجوعٌ َ
وإسحاق إىل نبينا زلمد -عليهم ً
الصدٍّيقْب ،والصاحلْب إىل آخر لسان صدق من ىذه
ٍ
مجوع من األنبياء ،و ٍّ
ث فِي ِه ْم َر ُس ًوال ِمْن ُه ْم يَْت لُو َعلَْي ِه ْم
(رب نَا َوابْ َع ْ
األمة ادلباركة ،األمة احملمديةَ ،
ك أَنْت الْع ِزيز ْ ِ
ك وي علٍّمهم الْ ِكتَاب و ِْ
ِ
يم)[الْبَ َقَرةِ:
ْمةَ َويَُزٍّكي ِه ْم إِن َ َ َ ُ
احلك َ
َ َ
احلَك ُ
آيَات َ َ ُ َ ُ ُ ُ
 ،]ٕٜٔىذه األمة خّب أمة أُخ ِرجت للناس ،من ذريتو ،وفيهم ما ال ُحيصى
التابعْب ،وتابعيهم بإحسان إىل يوم الدين؛
من ألسن الصدق من الصحابة و َ
اث لسان صدق حبسب إدياهنم ،وطاعتهم ،وخدمتهم
فأتباع الرسل ذلم مّب ُ
لدين اهلل ،وين ُقص حظهم بقد ِر تقص ِّبىم ،وب ِ
ِ
اخلليل
عدىم عن نَ ْه ِج
ُ
ِ
هنج ِ
احلنيفية".
ادللة
وذريتوِ ،
نعم عباد اهلل :لقد أجاب اهلل دعاء اخلليل -عليو السالم -فجعل اإلمامة
(وَوَىْب نَا َذلُ ْم ِم ْن َر ْمحَتِنَا َو َج َع ْلنَا َذلُ ْم لِ َسا َن ِص ْد ٍق َعلِيًّا)[ َم ْرَميَ:
فيو ويف ذريتو؛ َ
ِ ِ
ِ
وب أ ِ
ُوِل
يم َوإِ ْس َح َ
اق َويَ ْع ُق َ
ٓ٘] ،وقال سبحانوَ :
(واذْ ُك ْر عبَ َادنَا إبْ َراى َ
اْألَي ِدي و ْاألَبصا ِر * إِنا أَخلَصن ِ ِ
ص ٍة ِذ ْكَرى الدا ِر * َوإِن ُه ْم ِعْن َدنَا لَ ِم َن
ْ َْ ُ
اى ْم خبَال َ
ْ َ َْ

 7من 16

ِ ِ
ْب ْاأل ْ ِ
يل َوالْيَ َس َع َو َذا الْ ِك ْف ِل َوُكلٌّ ِم َن
صطََف ْ َ
الْ ُم ْ
َخيَار * َواذْ ُك ْر إ ْمسَاع َ
َخيَا ِر)[ص.]ٗٛ-ٗ٘ :
ْاأل ْ
قدرا ،وأرفعهم
أيها المسلمون :ويأيت يف الذروة وأعلى ادلقام أرفع الناس ً
نفعا ،سيدنا ونبينا زلمد -صلى اهلل
ذكرا ،وأعظمهم شرفًا ،وأكثرىم َ
للخلق ً
ً
ك ِذ ْكَرَك)[الش ْرِح ،]ٗ :إنو
(وَرفَ ْعنَا لَ َ
عليو وسلم ،-والذي قال فيو ربوَ :
ويصدق
أبدا ،يصل الرحم،
ُ
زلمد -صلى اهلل عليو وسلم -ال خيزيو اهلل ً
احلديث ،وحيمل الكل ،ويُقري الضيف ،ويُعْب على نوائب الدىر ،ال خيزيو
أبدا ،وىو الصادق األمْب ،يف اجلاىلية واإلسالم.
اهلل ً
معاشر األحبة :وىذه وقفة مع حرص نبينا زلمد -صلى اهلل عليو وسلم-
على تربية أصحابو على احلفاظ على السمعة احلسنة ،والبُعد عن كل ما
بعضهم
خيدشها يف حق اإلسالم ،وأىل اإلسالم ،فقال ذلم حْب أشار ُ
زلمدا يقتل
بقتل أحد ادلنافقْب ،قال" :ال ،حٌب ال يتحدث الناس أن ً
حرصا منو -عليو الصالة والسالم -على مسعة
أصحابو"(متفق عليو)؛ ً
الدعوة ومسعة الدين ،الذي أشرقت بنوره مشارق األرض ومغارُّا ،ويف قصة

 8من 16

زوجو أم ادلؤمنْب صفية -رضي اهلل عنها -قال لرجلْب" :على رسلكما؛ إهنا
صفية بنت حيي ،فقاال :سبحان اهلل! يا رسول اهلل ،قال :إن الشيطان
يري من ابن آدم رلرى الدم ،وإين خشيت أن يقذف يف قلوبكما شرا أو
قال :شيئًا"(متفق عليو) ،قال أىل العلم" :وفيو التحرز من التعرض لسوء
الظن ،واالحتفاظ من كيد الشيطان واالعتذار" ،قال أىل العلم" :وىذا
متأكد يف حق كل من يُقتدى بو من أىل العلم والفضل واجلاه ،فال ينبغي
أن يفعلوا شيئًا يدعو إىل سوء الظن ُّم ،وإن كان ذلم فيو سللص؛ ألن
ذلك سبب إلبطال االنتفاع ُّم".
أيها اإلخوة :ويأيت من بعد األنبياء من رموز الناس ورؤوسهم شلن يعم
نفعهم ويعظم أثرىم ،من أىل ٍّ
الذ ْكر والشرف وحسن السمعة وطيب
ٍّ
الذكر ،فهذا حاكم يبسط العدل ،ويقيم القسط ،ويقاوم الفساد ،وحيمي
النزاىة ،ودينع الظلم واجلور ،وحيفظ حقوق الرعية ،وحيوطهم برعايتو
وحفظو ،حيمي البالد ،وينتصر لدين اهلل ،فَباه يف الناس معظ ًما ،ويف
جليالِ ،
وس ِجلو يف
كبّبا ،وعند أىل اإلسالم ً
اَّالس مهيبًا ،ويف أعْب الناس ً
ِ
وخلقو
التاريخ ً
تقي ،متواضع ،ينفع الناس بعلموُ ،
حافال زلفوًًا ،وىذا عامل ّ
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ِ
قدره ،ويبقى يف اخلَلق
كره ،ويرتفع يف الناس ُ
وإحسانو ،يعلو يف الناس ذ ُ
أثره ،وىذا غِب جواد ،سخي معطاءُ ،حي ِسن للفقراء ،ويكفل األيتام،
ُ
ويشفق على ادلساكْب ،ينفق يف ميادين اخلّب والرب ،يدعم ادلشروعات
ويفرج الكربات ،ويبذل مالو يف سبيل اهلل؛ إلعالء كلمة اهلل ،فيكتب اهلل لو
ٍّ

القبول التام ،واجلاه العريض ،وحسن الذكر ،وىذا وجيو ذو جاه ،يشفع
ويصلح ويمع الكلمة ،وينشر اخلّب والرب وادلعروف ،وآخرون كثّب ال
حيصيهم عد ،وال يقعون ربت حصر ،شلن يبذل الندى ،ويكف األذى،
ويتحمل ادلشاق ،يف سالمة دين ورجاحة عقل ،وعفة نفس ،وسالمة
قلب ،شلن يقرئون القرآن ،وينشرون السنة ،ويعمرون ادلساجد وادلدارس
وادلعاىد وادلشايف ،وحيفرون اْلبار ،ويكثرون الصدقات ،ويسددون الديون،
ويقضون احلوائج ،ويأمرون بادلعروف ،وينهون عن ادلنكر ،ويدعون إىل اهلل
باحلكمة وادلوعظة احلسنة ،والنصح ألئمة ادلسلمْب وعامتهم ،واإلصالح
بْب الناس ،ومجع الكلمة على اخلّب واذلدى والتقى والصالح ،كل ىؤالء
تقدرىم الرجال ،ويبقى ذكرىم يف األجيال ،يغيب ادلوت أجسادىم،
وحيفظ اهلل ذلم أعماذلم وآثارىم ،ويبقى ذكرىم وديتد الدعاء ذلم.
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طمعا
اخلّب للمدح ،وال رغبةً يف الثناء ،وال ً
وبعد عباد اهلل :ادلؤمن ال يبذل َ
ٍ
ٍ
يف السمعة ،ولكن يبذلُو ٍ
ومقصد حس ٍن ،فيَقبَل اهللُ سعيَو،
خالصة،
بنية

احلسن والثناءَ والدعاءَ ،روى
الذكر
ويضع لو
َ
َ
القبول يف العباد ،فينشر لو َ
اج َع ْل ِِل
(و ْ
أشهب عن مالك رمحهما اهلل قال يف قول اهلل -عز وجلَ :-
ِ
ِ ٍ ِ ِ
ين)[الش َعَر ِاء ،]ٛٗ :قال" :ال بأس أن حيب الرجل
ل َسا َن ص ْدق يف ْاْلخ ِر َ
أن يثُب عليو صاحلا ،ويرى يف عمل الصاحلْب ،إذا قصد وجو اهلل ،وقد قال
ِ
ِ ِ
احل ِ
ِ
ات َسيَ ْج َع ُل َذلُ ُم الر ْمحَ ُن ُوًّدا)[ َم ْرَميَ:
ين َآمنُوا َو َعملُوا الص َ
سبحانو( :إن الذ َ
]ٜٙ؛ أي :حبا يف قلوب عباده ،وثناء حسنا ،اهلل أكرب ،شرفاء معظمون،
إن غابوا اشتاقت ذلم النفوس ،وإن فقدوا بكتهم األعْب والقلوب.
نفعِب اهلل وإياكم بالقرآن العظيم ،وُّدي زلمد -صلى اهلل عليو وسلم،-
وأقول قوِل ىذا وأستغفر اهلل ِل ولكم ،ولسائر ادلسلمْب ،من كل ذنب
ِ
فاستغفروه ،إنو ىو الغفور الرحيم.
وخطيئة،
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الخطبة الثانية:
احلمد هلل ،احلمد هلل على عظيم آالئو ،والشكر لو على تعاقُب نعمائو،
وحد يف كربيائو ،وأشهد أن
يك لو ،ادلت ٍّ
وأشهد أال إلوَ إال اهللُ َ
وحده ال شر َ
زلمدا عبد اهلل وسولو ،أفضل الرسل وخامت أنبيائو ،صلى اهلل
سيدنا ونبينا ً
وسلم وبارك عليو ،وعلى آلو وأصحابو وعشّبتو وأصفيائو ،والتابعْب ومن
كثّبا ،إىل يوم لقائو.
تبعهم بإحسان ،وسلم ً
تسليما ً
باعد بينَهم كما
فاوت بْب الناس ،و َ
أما بعد ،أيها المسلمون :سبحان َم ْن َ

ت
قلوُّمَ ،
طهرت ُ
مهمهم ،وعلَ ْ
ومسَ ْ
َ
باعد بْب السماء واألرض ،أقو ٌام ُ
ت ُ
وآخرون
مسعتُهم؛ فهم كالنحل ال يأكل إال طيبًا ،وال ُخيرِج إال طيبًاَ ،
نفوسهم،
أًلمت ُ
مهمهم ،وانتكست إرادا ُُتم ،وصغرت ُ
قلوُّم ،فضعُفت ُ
ِ
ت
كرىم ،بل فيهم من ساءت مسعتهم؛ (فَ َما بَ َك ْ
فضع ُفت أعما ُذلم ،وخبَا ذ ُ
علَي ِهم السماء و ْاألَرض)[الدخ ِ
ان.]ٕٜ :
َ
َْ ُ َ َُ ْ ُ
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آثار
أناس فال يُؤسى لفراقهم ،وال يُ َ
شعر بفقدىم ،فليس ذلم ٌ
نعم ديوت ٌ
شاكر ،وال
صاحلةٌ ،وال
ٌ
أعمال نافعةٌ ،وال إحسا ٌن إىل اخلَْلق ،ال يُرى ذلم ٌ
الناس
يَذ ُك ُرىم باخلّب ذاكٌر ،وكأهنم ال كانوا وال ُ
وجدوا ،ناىيكم دبن يفرح ُ
ٍ
دلوُتم ،ويتنفسون الصعداء عند فقدىمِ ،من ٍ
وع منوٍع،
حقود
حسود ،ومجُ ٍ
ْ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ىوى ،معاملتُو غلظةٌ ،وخلطتُو
وفاحش سليط اللسان ،متكرب صاحب ً
ثقيل.
شدةٌ ،وحديثُو ٌ
معاشر المسلمين :ومن عجيب ما قرره دينُنا أن ربنا -سبحانو -وىو
عمال صاحلًا ينفع
غّب ادلسلم ادلخلِص الصادق إذا َع ِم َل ً
احلكم العدل ،أن َ
البالد؛ من إغاثة ملهوف ،ونصرة مظلوم ،ونفع البشرية ،بأي وجوه
العباد و َ
َ
ذكرا يف الدنيا ،وصيتًا عرب القرون ،كما ذ َكر نبينا زلمد
النفع ،فإنو يُبقي لو ً
صلى اهلل عليو وسلم -عن حامت الطائي ،وعبد اهلل بن ُجدعان ،وكذلكِِ
ِ
ْب ،واألطباء،
ْب وادلكتشف َ
يف سائر األعصار واألمصار من ادلخ َِبع َ
ِ
ِِ
اخلدمات للبشرية ،يبقى
ادلظلومْب ،ومن يُقدٍّمون
ْب عن حقوق
َ
وادلدافع َ
ورب َفظ سّبُىم احلسنةُ ،وأفعا ُذلم الطيبة جزاءَ ما قدموا ونفعوا ،أما
ذكرىمُ ،
ُ
اْلخرة فليس ذلم فيها من نصيب وال خالق.
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َأال فاتقوا اهلل -رمحكم اهلل ،-فعلى اإلنسان أن حيتاط لنفسو ،وحيَبز
لسمعتو ،وحيفظ كرامتو ،ويكرم امسو واسم أىلو وعشّبتو ودينو وبلده
ٍ
ووطنو؛ (يا أُخت ىارو َن ما َكا َن أَب ِ
ت أُم ِ
ك بَغِيًّا)[ َم ْرَميَ:
وك ْامَرأَ َس ْوء َوَما َكانَ ْ
ُ
َ ْ َ َُ َ

 ،]ٕٛومن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينو وعرضو.

ىذا وصلوا وسلٍّموا على الرمحة ادلهداة ،والنعمة ادلسداة ،نبيكم زلمد رسول
اهلل- ،صلى اهلل عليو وسلم ،-فقد أمركم بذلك ربكم فقد أمركم بذلك
ربكم يف زلكم تنزيلو فقال وىو الصادق يف قيلو قوال كرديا( :إِن اللوَ
ِ
ِ
صلوا َعلَْي ِو َو َسلٍّ ُموا
صلو َن َعلَى النِ ٍّ
ين َآمنُوا َ
َوَم َالئ َكتَوُ يُ َ
يب يَا أَي َها الذ َ
ِ
َحز ِ
اب ،]٘ٙ :اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك،
يما)[ ْاأل ْ َ
تَ ْسل ً
نبينا زلمد ،احلبيب ادلصطفى ،والنيب اَّتىب ،وعلى آلو الطيبْب الطاىرين،
وعلى أزواجو أمهات ادلؤمنْب ،وارض اللهم عن اخللفاء األربعة الراشدين؛
أيب بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أمجعْب ،والتابعْب ومن تبعهم
بإحسان إىل يوم الدين ،وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك ،يا أكرم
األكرمْب.

 14من 16

اللهم أعز اإلسالم وادلسلمْب ،وأذل الشرك وادلشركْب ،واخذل الطغاة
وادلالحدة وسائر أعداء ادللة والدين ،اللهم آمنا يف أوطاننا ،وأصلح أئمتنا
ووالة أمورنا ،واجعل اللهم واليتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب
العادلْب.
اللهم وفٍّق إمامنا ووِل أمرنا خادم احلرمْب الشريفْب ،اللهم وفقو بتوفيقك،
وأعزه بطاعتك ،وأعل بو كلمتك ،واجعلو نصرة لإلسالم وادلسلمْب ،ووفقو
ووِل عهده وإخوانو وأعوانو دلا ربب وترضى ،وخذ بنواصيهم للرب والتقوى.
اللهم وفٍّق والة أمور ادلسلمْب للعمل بكتابك ،وبسنة نبيك زلمد -صلى
اهلل عليو وسلم -واجعلهم رمحة لعبادك ادلؤمنْب ،وامجع كلمتهم على احلق
واذلدى والسنة يا رب العادلْب.
اللهم أصلح أحوال ادلسلمْب يف كل مكان ،اللهم احقن دماءىم ،وامجع
على احلق واذلدى كلمتهم وول عليهم خيارىم واكفهم أشرارىم وابسط
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األمن والعدل والرخاء يف ديارىم وأعذىم من الشرور والفًب ما ًهر منها
وما بطن.
اللهم وفٍّق جنودنا ،اللهم انصر جنودنا ادلرابطْب على حدودنا ،اللهم سدد
رأيهم وصوب رأيهم ،واشدد أزرىم ،وقو عزائمهم ،وثبت أقدامهم ،واربط
على قلوُّم ،وانصرىم على من بغى عليهم ،اللهم أيدىم بتأييدك،
وانصرىم بنصرك ،اللهم احفظهم من بْب أيديهم ومن خلفهم وعن أدياهنم
وعن مشائلهم ومن فوقهم ونعوذ بك اللهم أن يغتالوا من ربتهم ،اللهم
ارحم شهداءىم ،واشف جرحاىم ،واحفظهم يف أىلهم وذرياُتم إنك مسيع
الدعاء.
اللهم عليك باليهود والغاصبْب احملتلْب؛ فإهنم ال يعجزونك ،اللهم أنزل ُّم
بأسك الذي ال يرد عن القوم اَّرمْب ،اللهم إنا ندرأ بك يف حنورىم ،ونعوذ
بك من شرورىم ،اللهم اغفر ذنوبنا ،واسَب عيوبنا ،ونفس كروبنا ،وعاف
مبتالنا ،وارحم موتانا.
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(رب نَا ًَلَ ْمنَا أَنْ ُف َسنَا َوإِ ْن َملْ تَ ْغ ِف ْر لَنَا َوتَ ْرمحَْنَا
َ
ِ
ْ ِ
(رب نَا آتِنَا ِيف الدنْيَا َح َسنَةً َوِيف
ين)[ ْاأل َْعَرافَ ،]ٕٖ :
اخلَاس ِر َ
ِ
اب النا ِر)[الْبَ َقَرةِ.]ٕٓٔ :
َوقنَا َع َذ َ

لَنَ ُكونَن ِم َن
ْاْل ِخَرةِ َح َسنَةً

اإلحس ِ
ِ
ِ ِ ِ
ان َوإِيتَ ِاء ِذي الْ ُق ْرََب َويَْن َهى َع ِن
عباد اهلل( :إن اللوَ يَأْ ُم ُر بالْ َع ْدل َو ْ ْ َ
الْ َف ْح َش ِاء َوالْ ُمْن َك ِر َوالْبَ ْغ ِي يَعِظُ ُك ْم لَ َعل ُك ْم تَ َذك ُرو َن)[الن ْح ِل ،]ٜٓ :فاذكروا
(ولَ ِذ ْك ُر الل ِو أَ ْكبَ ُر َواللوُ يَ ْعلَ ُم َما
اهلل يذكركم ،واشكروه على نعمو يزدكم؛ َ
تَصنَ عو َن)[الْعْن َكب ِ
وت.]ٗ٘ :
ُْ
َ ُ

