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 المسلمينبين وحدة ال أهمية

بين وحدة ال أهميةخطبة الجمعة بعنوان: " -حفظه اهلل  -ألقى فضيلة الشيخ عبد الرحمن السديس 
ُفرقة التي دبَّت في صفوف المسلمين، وأن اجتماع الكلمة ووحدة ال "، والتي تحدَّث فيها عنالمسلمين

داعًيا العالم اإلسالمي واإلنساني إلى تداُرك ما يُحلُّ الصف هي أوجب واجٍب في هذه اآلونة العصيبة، 
 .للعبور إلى برِّ األمان ، والوقوف إلى جانبهم صفًّا واحًدابالمسلمين في سوريا وغيرها من بالد المسلمين

 

 الخطبة األولى

 نحمده ونستعيُنه ونستغفره ونتوُب إليه، اللهم لك الحمُد حمًدا يُواِفي جالَلك ثناًء وإعظاًما. الحمد هللإن 

 لربِّ العالمين بال َتواِني حمًدا ثم حمًدا ثم حمًداف

 له في كل أوقاٍت وآنِ  وُشكًرا ثم ُشكًرا ثم ُشكًرا

وأشهد أن نبيَّنا  ،شهادًة نروُم بها اسِتبصارًا في الحقِّ واعِتصاًمايك له أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شر و 
 اللهم فتعطَّر الكوُن برسالته ُحبًّا وِوئاًما، ،من بُِعث للعالمين رحمًة وسالًماعبُد اهلل ورسولُه وسيَدنا محمًدا 

داُموا دون الذين الميامين وصحِبه  ا،األَُلى كانوا في اتباع الحقِّ أُباًة أعالمً  وعلى آله فصلِّ وباِرك عليه،
م يرُجو من الرحمن مكانًا عليًّا في الِجنان وُمقاًما، وسلِّ  بإحسانٍ والتابعين ومن تِبعهم  ،الضالل ُكماًة وآطاًما

 .طاَب ابتداًء وِختاًما إلى يوم الدين كثيًراتسليًما  
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 أما بعد:

 ،ى ومزاياها، فكانت مثابًة لُغفران زالَّت النفس وخطاياهافقد جلَّت خصائُص التقو  ؛- عباد اهلل - اتقوا اهللف
 َسيَِّئاتِهِ  َعن هُ  ُيَكفِّر   اللَّهَ  يَ تَّقِ  َوَمن  وصالحها في دينها وُدنياها، وعزِّ األمة الذي زاحَم فرقَد السماء وثُريَّاها، 

ًرا َلهُ  َويُ ع ِظم    .[5: الطالق] َأج 

 وقلَبك طهِّره من الرِّجس والدََّرن   عليك بتقوى اهلل في السرِّ والعَلن

 وناٌر لمن لم يتَِّق اهلَل فاسمَعن   فما الداُر إال جنٌَّة لمن ات ََّقى

 أيها المسلمون:

ليس يخَفى على ُأولي النُّهى واأللباب، وما شِهَدت به الحضاراُت عريقُة األسباب: أن شريعتنا اإلسالمية 
، فطَمَست جوَرها ومظالِمها، وانتَزعت دون شحنائِها وبغضائِها ها قاتَِم معالِمهاالغرَّاء غي ََّرت بنور عدِلها ورحمت

 ُمرهَف صوارشِمها، وغرَست في البريَّة رحماتها ومكارَمها.

ومن َثمَّ أبَحرت باإلنسانية الُمعنَّى في أنداء حياة التعاُيش والتساُمح األجمل، والُمستقَبل اآلِمل الواِرف 
رَست في هذا األوان في مراِفئ األمواج الُمتالِطمة، ذات الفتن الُمدمِّرة والقاِصمة؛ فتٌن األمَثل، إلى أن 

طرائَق  - واأسفاه - المحجَّة البيضاء الُحلوم، فاعتَسَفتاحتَدمت فيها الطوائُف والُفهوم، وجنَحت عن 
 الباطل الصُّراح، ونهَلت من مشاِرب البطش الَقراح.

، كال ثم كال؛ فقد أراُقوا الدماء، ونَثروا األشالء، ودمَّروا شاِهَق لك البناَء واإلصالحَ وهؤالء الِفئام زعموا بذ
 البناء، وشوَّهوا ِقَيم الدين الَفي حاء.
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 إخوة اإليمان:

وتلك الكواِرُث األليمة التي أسَّست لشرخها العميق في خاِصرة اإلسالم هي نتيجٌة حتميٌَّة للذين اختَزلوا 
الِعظام، ومعانِيه الساِمية الِفخام، وِقَيمه التي بلَغت من العدل والحكمة والرُّشد التَّمام.  حقائَق اإلسالم

اختَزلوها في أسماء ُمستعارة، وُمصطلحات ُمستحَدثة غرَّارة، وألقاٍب وِشعارات واِفدٍة ختَّارة، تمتَرَست خلف 
 والوسطيَّة، واتخُذوهما وراَءهم ظهريًّا. التطرُّف الفكرّي والشُّذوذ العلمّي، الذي تنصَّل من االعتدال

العديد، فنجَم عن ذلك اإلرهاُب الُمسلَُّح واإلقصاء، والرَّزايا الشَّعواء، والتنطُّع في تلقِّي الحق الرَّحيب 
 وحجُره على فكٍر وحيٍد ليس عنه َمحيد.

التفريق وأَسالت التمزيق، وبدََّدت وحدَة وإن هي إال أفكاٌر إرهابيٌَّة دخيلة، تلقََّفت ِكنانَتها المسمومة نِباُل 
 ِفي تُ ف ِسُدوا اَل  َلُهم   ِقيلَ  َوِإَذاضاب، وفَرت أديَمها بألِسنة اإلفساد والكيد الِغضاب، األمة بالسَّمهريَّات والع

َر ضِ  نُ  ِإنََّما قَاُلوا األ  ِلُحونَ  َنح  ُعُرونَ  اَل  َوَلِكن   ال ُمف ِسُدونَ  ُهمُ  ِإن َُّهم   َأاَل ( 66) ُمص   .[61 ،66: البقرة] َيش 

 تزيَّت بزّي الدين في الدين تنَحرُ  فماذا جَنيَنا من حماقات ثُ لَّةٍ 

 ودرُب الُهدى منها كئيٌب ُمعث َّرُ  أفاعيُل طيٍش تحَتِسي األرُض ُسمَّها

 أمة اإلسالم:

ج في غايِهب التأويل الباطل قد وإن الغُُير من أهل اإليمان لَيعَجبون من هؤالء وأشباههم من كل دِعيٍّ ُمؤدلَ 
، وفَق نَعراٍت عصبيَّة، وأهواء ِحزبيَّة، ومصاِلح ذات أجنَدٍة وتَبِعيَّة - عز وجل - أدَلج؛ حيث ُيحرِّفون كالَم اهلل

 ، أو حمِله على غير محَمِله.فيعَمدون إلى تخصيص عامِّه وُمجَمله
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أويالته وتحرُّكاته بعباَءة الدين، في ُجرأٍة على تفسير وهذا التطفيُف في نصوص الشَّرع الحنيف يتوشَُّح في ت
النصوص وفَق ُمراد أصحاب اإلرهاب الِفكرّي في إباحة َسفك الدماء، وقتل األبرياء، وترويع اآلِمنين، وهت ك 
الُحُرمات، وتدمير الُممتلكات، وتخريب الُمكتَسَبات، وعدم الُمباالة بإزهاق األنُفس المؤمنة والمعُصومة، 

ُتل   َوَمن   ِمًنا يَ ق   َعِظيًما َعَذابًا َلهُ  َوَأَعدَّ  َوَلَعَنهُ  َعَلي هِ  اللَّهُ  َوَغِضبَ  ِفيَها َخاِلًدا َجَهنَّمُ  َفَجَزاُؤهُ  ُمتَ َعمًِّدا ُمؤ 
 .[34: النساء]

 .«من قتَل ُمعاَهًدا لم يَرح  رائحَة الجنة»: -رحمه اهلل  -وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري 

ولكّن ديَن اهلل من ذلك براء؛ ألنه افِتئاٌت عليه واجِتراء، وانِتحاٌل وافِتراء. أما تبطََّنت تلك الدعاَوى الجوفاء 
، وسَعت بأغَلظ األكباد بين البالد والعباد، فأَتوا الجعظريَّة والُعنَف واإلرهاب، والُعنُجهيَّة والظلَم واإلفساد

عد أن أظَهروا بزعِمهم صفاًء وُودًّا، غيَر ُمتَّقين اهلل في أقوالهم وِشعاراتهم، وال تِبعات أمًرا ُكبَّارًا، وشيًئا إدًّا، ب
 أفعالهم ومآالتهم.

فال يكترِثون بالِفتن كُثرت أو قلَّت، وال بالنواِزل حُقَرت أو جلَّت، وال بالُخطوب تواَلت أو تولَّت، وال 
 بالُجفون انهَمَلت بالدموع أو تخلَّت.

 فمن هوِلها أكباُدنا تتفطَّرُ  األحداث ما يبعُث األَسى رأينا من

 وزيٌغ وفهٌم كاِلُح الوجه أظهرُ  ضالٌل وإرجاٌف وطيٌش وفتنةٌ 

 إخوة اإليمان:

وهؤالء الشَّراِذم الذين انتَحلوا اإلصالح فكَذبوا، واستخفُّوا عقوَل السُّذَّج فضلُّوا وأضلُّوا، ويدَّعون أنهم 
ون ويِفدُّون، ولحقِّ أحكاِمه يُؤدُّون، ال تزاُل أفعالُهم الباطلُة الرديئة، وأقواُلهم الُمنمَّقُة للدين الَحنيف يخَضع
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الوبيئة تفضُح مكنوَن ضمائِرهم، وتكِشف مضمون سرائِرهم؛ ألنهم اتَخذوا الدين لَرخيِص مآرِبهم مطيًَّة 
َقَلبٍ  َأيَّ  ظََلُموا الَِّذينَ  َوَسيَ ع َلمُ ديعة، وذريعًة، ومسَلًكا ألهوائِهم الطاِمعة الشَّنيعة، والتضليل والخَ   ُمن  

َقِلُبونَ   .[112: الشعراء] يَ ن  

 فتاُهوا وغرَّروامن المنَهج األسَمى  فماذا يكوُن الُعذُر يا من تفلَُّتوا

 وفي ُلَجج اإلرهاب في الكون أبَحروا وكانوا شقاًء للبَرايا ونقمةً 

 ألنام، عباد اهلل في كل مكان:سيد امعاشر أهل اإلسالم، أتباع 

وإزاَء اإلرهاب الماِكر الذي اصطََلى به عدٌد كبيٌر من أصقاع المعمورة، وِحياَل ما تُزِكيه ُقوى الحقِد والتطرُّف 
واإلجرام أعداُء الرَّحمة واإلنسانية، والمبادئ السِّلمية الرِضيَّة، سواٌء من األفراد أم من الُمجتمعات في عدٍد 

 ان.من األوط

ومن أشَنعها وأقضِّها للمضاِجع بأَخرة: تلك المجزرَُة البَشعة التي ارتَكَبها الطُّغاُة الظلَمة في سوريا، ضّد 
إخواننا في الُغوطة الشرقيَّة، من بالد الشام العزيزة، والتي اسُتخِدَمت فيها األسلحُة الكيماويَّة، والغازات 

ما أتبَع ذلك من قصٍف بالصواريخ والطائرات، مما تسبَّب في ُحصول كارثٍة السامَّة الُمحرَّمة شرعيًّا ودوليًّا، و 
إنسانيٍَّة خطيرة، وفاِجعة بشريَّة أليمة، راَح ضحيََّتها أكثُر من ألٍف وأربعمائة قتيٍل، وأكثُر من ستَّة آالف 

 ُمصاب، مما لم يشَهد التاريُخ الُمعاِصُر له مثياًل.

، واللهم سلِّم وأنَكى أسالِيبه. فُرحماك ربَّنا رُحماك، رُحماك ربَّنا بإخواننا رُحماك إنه اإلرهاُب في أبَشع ُصوره،
 سلِّم.

 .لم يرَحموا الشيوَخ الرُّكع، واألطفاَل الرُّضَّع، والنساَء الثُّكاَلى، واألياَمى واليتاَمى، واألبرياء الُحز ن
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المواقف ك الجادِّ السريع لَردع هذا النظام الظاِلم واتخاذ إننا لنُناِشُد الضميَر اإلسالميَّ واإلنسانيَّ في التحرُّ 
 الحازِمة ِتجاَهه، وكّف بطِشه وإرهابِه ضّد إخواننا األبرياء هناك.

وقد باَدَرت المملكُة العربيُة السعوديُة مشكورًة مأجورًة حكومًة وشعًبا في التنديد بهذه المجَزرة، انطالًقا من 
بِتها األصيلة، ومواِقِفها التأريخية، ودعوة الهيئات والُمنظَّمات العالمية لتحمُّل عقيدتها الرَّاِسخة، وثوا

 مسؤولياتها في ذلك.

وجَب تضافُ ُر الجهود، والوفاُء بصادق المواثِيق والُعهود الجِتثاث جحاِفل القالِقل  - عباد اهلل - ومن هنا
اب وِعَللهم، وسّد مواِقع خَللهم، ودحر كل سوٍء الِحٍق والطُّغيان والزَّعازِع، وحسُم أدواء رُعاة الظلم واإلره

من ِقَبلهم؛ ليستأِنَف العالُم اإلسالميُّ خصوًصا واإلنسانيُّ عموًما حياتَه رخيَّ البال، ُمطمئنَّ الحال، في أمٍن 
 ، وتآُلٍف في الحق والعدالة مبُسوط.مبسوط، وِحًمى محوط، وتعاُيٍش بالِوئام والتراُحم مُنوط

يُهبَّ أهُل اإلسالم للذبِّ عن ِحياض ِشرعة المِلك العالَّم، وحقيقة االهِتداء وااللِتزام، وذلك بمواِضي وأن 
الحق وُمحكَماته وقواِطعه، وجماليَّات اإلسالم وروائِعه، انطالقًا من إصالح الذاِت واألسرة، وتوارًُدا واتفاقًا 

 األمجاُد والمعالي، وتُفرُع لها الذَُّرى واألعالي.على كلمٍة سواء؛ كلمٍة تُناُل بها 

مع الدعوة في ذات األوان للُمجتمع الدولي إلى عدم التخاُذل في تبنِّي هذه القضية، وأال يُقدِّم حساباته 
التي  السياسيَّة على مبادئِه األخالقيَّة والِقَيمية، وأهمية التعاُون والتنسيق اإلسالمي واإلنساني لُمواجهة الِفتن

 ظهَرت في بعض البالد والُمجتمعات.
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 أيها المؤمنون:

سهَرهم ودأبَهم في القضاء  - حفظهم اهلل وأيَّدهم بنصره - وإن العاَلم أجمع ليشُكُر ويُباِرك جهوَد ُوالة أمرنا
على ظاهرة الُعنف واإلرهاب، ووأد الِفتن وُدعاتها، ومن ذلك: سعُيهم الجليل ودعُمهم السِخّي الجزيل 
للمركز الدولي لُمكافحة اإلرهاب، والذي يهِدُف السِتئصال شأَفة الُعنف والظلم والطُّغيان، ُنشدانًا ألمن 

 العالم وسالمه، وتراُحمه والِتئاِمه.

وما ذلك إال انطالًقا من المسؤولية الدينية الَجسيمة تلقاَء قضايا أمتنا اإلسالمية، والُمجتمعات اإلنسانية، 
وٍن أو ِعرٍق، وُمواجهة التحديَات والفتن والمآِسي التي تُعاِني منها األمة، ودفع الدَّخيل الِفكرّي دون َميٍز بين ل

عن األمة، وِعالج أسبابِه الُمؤدِّية إلى تشويِه ِقَيم اإلسالم ومبادئِه، وأصوله الساِمية الدالَّة على التساُمح 
،  والتعاُيش في ظلِّ الحق والعدل والسالم، مع التصدِّي بكل حزٍم لُدعاة الفتنة والضالل واالنحراِف الِفكريِّ

الذين يسَعون إلى تشويه ُسمعة اإلسالم، والعمل على اسِتلهام حضارة اإلسالم الُمشرقة التي كانت أهّم رواِفد 
 البشرّي، واإلبداع اإلنسانّي.التحضُّر 

ئ ُمشتركة، لوضع خاِرطة طريٍق إلنقاذ األمة من واإلهابة بقادة األمة وعلمائِها وُمفّكريها، باالتفاق على مبادِ 
الفتن وعالِج ُمشكالتها، ووقِف نَزيِف دماء أبنائِها، باسِتئصال أسباب الصِّراع في بعض أرجائِها؛ كالِحزبيَّة 

 فتٍن واضِطراب، ونزاٍع واحتراب.المقيتة، والطائفيَّة الَبغيضة، وما خلََّفت من 

 َلَعلَُّكم   ِبهِ  َوصَّاُكم   َذِلُكم   َسِبيِلهِ  َعن   ِبُكم   فَ تَ َفرَّقَ  السُُّبلَ  تَ تَِّبُعوا َواَل  فَاتَِّبُعوهُ  َتِقيًماُمس   ِصَراِطي َهَذا َوَأنَّ 
 .[654: األنعام] تَ ت َُّقونَ 
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حِفظ اهلل أمَّتنا اإلسالمية في كل مكان من كيد األعداء الُمتربِّصين عزيزًة صاِمدة، مجيدًة رائِدة، في الحق 
 ائِدًة سائِدة، إن ربي سميٌع ُمجيب.ق

 هذا الرجاُء وذاك األمل، ومن الموَلى نستلِهُم صادَق القول وخاِلَص العمل.

الُمسلمين من كل خطيئٍة وإثٍم؛ فاستغِفروه  ئراسول ُر اهلل العظيَم الجليَل لي ولكمأقول قولي هذا، وأستغف
 .رحيمال ابو تال هو هوتوبوا إليه، إن

 

 يةالخطبة الثان

 .وعلى آله وصحِبه ،الصالُة والسالم على من ال نبّي بعدهو  ،وحده حمد هللال

 أما بعد:

اجتِنبوا ُمنكَر القول وُمضالَّت الفتن، واستنِصروا اهلَل بِفعاِلكم وأقواِلكم ساعَة ، و -عباد اهلل  - اتقوا اهللف
 .الِمَحن، تبلُغوا من العزِّ غايَة الِمَكن

 :مة اإلسالمأ

ن السَّحماء التي أرَخت ُسدوَلها على ُقطٍر عزيٍز علينا، فأرََّقت باألسى الُفؤاد، وبعَثت على اللَّوعة ومن الفت
والسُّهاد: ما شِهَدته وتشَهُده مصُر الِكنانة، مصُر األزهر والمكانة، من فتٍن عاِصفٍة حاِمية، وأحداٍث ُمتالِحقٍة 

فَضت بالشعب الواِحد إلى التنازُع والشَّتات، وبعَثت على احِتيال داِمية، هزَّت رواِسَخ الطُّمأنينة والثبات، وأ
 الكائِدين والُمزاِيدين، ووَلغ الحاِسدين والُمتربِّصين، لتفريق الصّف الجميع، والتآُلف الَمنيع.
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ِكيان وفي هذه اآلونة وهذا الُمنعَطف الخطير وجَب توارُد أبناء الوطن الواحد، واألمل الُمشِرق الواِعد حول ال
الوِاحد، بنيَّاٍت ُمخِلصٍة واثِقة، وجهوٍد دؤوبٍة ُمبارَكة ذات بصيرٍة وِحنكة، وحصاَفٍة وِحكمة؛ إلخماد شراَرة 
الفوَضى والفتنة، وأن يُوَقف فورًا نزيُف القتل والدماء، وأن تُراَعى ُحُرمات المساِجد وأماكن العبادة واألبرياء، 

 وُتصاَن الُممتلكات والُمنشآت.

ا ُشرفاء مصر ال ِسواهم، ويا ُحكماء مصر ال غيرهم! هُلمُّوا ِخفافًا وثِقااًل الحتواء هذه الفتنة الَعمياء، في
 والِمحنة الصمَّاء.

تفكَّروا في ِقسطاس األمن وِنصابِه، وأِعيدوا سيَف القالِقل إلى ِقرابِه، ُمراِعين المصاِلَح الُعليا وحقَن الدماء، 
وصوَت العقل والحكمة، ُمحاِذرين كيد الغرباء الخارجين، الُمتربِّصين بنسف وحَدتكم ُمغلِّبين ضبَط النفس 

 واسِتقراركم.

على الوصول إلى برِّ األمان والسالم، وشاِطئ الِوفاق  - بإذن اهلل - ومصُر اإلسالم والتأريخ المجيد قادرةٌ 
 ختالف.والِوئام. عِصيٌَّة أبيَّة على التنازُع والشِّقاق والفوَضى واال

 أجياَلكم وتذكَّروا وتبصَّروا فاستمِسكوا بَخالِقكم واستحِفظوا

 منها البصائُر تنَجلي وتَ نَ وَّرُ  وادُعوا إلى الحقِّ الُمبين بحكمةٍ 

 إخوة اإليمان:

، -حرَسها اهلل  - وها هي ُدرَُّة األوطان وِقبلُة المسلمين، ومأِرُز قضاياهم أجمعين، بالُد الحرمين الشريفين
نَبري على دأبها وِهجِّيراها في ُنصرة قضايا الُمسلمين، لُنصرة مصر الحبيبة في أزمتها الَعصيبة، لُتعيَد لها ت
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جداِول تراُحمها وأنهارها، وهيبتها واسِتقرارها، في هيبٍة وحكمٍة وإباء، وحدٍب رفيٍق كُحنُ ّو اآلباء، شعارُها: 
 وِعزَّتُها واجتماُع أبنائِها وكلمتها. أمُن مصر، ورِفعُة مصر، وأمُنها واسِتقرارُها،

ولقد تأكَّد ذلك بجالٍء في ثنايا الكلمات الحانِية ذات المقاِصد والمعاِني الساِمية التي أطلَقها خادُم الحرمين 
 ، فلقد جاَءت نِبراًسا يرُسم الطريَق لساِلكيه، وموقًفا تأريخيًّا يُبيِّن الحقَّ -أيّده اهلل بتوفيِقه  - الشريفين

ُد الِجراح، ويُواِسي أهَل الَكل م واألت راح، وُيجدِّد اآلمال والتفاُؤل واألفراح.  لطالِِبيه، وبلسًما ناِجًعا ُيضمِّ

 فجزاه اهلل خيَر ما جزى عباَده الصالحين، ُووالة األمر الصادقين الناِصحين.

 هنا الرِّفُق والنهُج الزكيُّ األطهرُ  هنا دعوُة اإلحسان في ثوِب حكمةٍ 

 وإن طريَق الحلِم والعلِم ني ِّرُ  هذا حصاُد المنهج الحقِّ يانًِعا

جل  - كمكم بذلك ربُّ أمرَ  ، كماالنبي الُمصطفى، والرسول الُمجتَبىعلى  - اهلل رحمكم - وسلِّموا والُّ صو  أال
 َعَلي هِ  َصلُّوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَا ِبيِّ النَّ  َعَلى ُيَصلُّونَ  َوَماَلِئَكَتهُ  اللَّهَ  ِإنَّ كيًما: حتعالى قواًل ، فقال -وعال 

ِليًما َوَسلُِّموا من صلَّى عليَّ صالًة صلَّى اهلل عليه »: -صلى اهلل عليه وسلم  -، وقال [51 :األحزاب] َتس 
 .«بها عشًرا

 حاٍد وحنَّت بالَفال وجناءُ  صلَّى عليك اهللُ ما صحُب الدَُّجى

 بِجنان عدٍن آَلَك السَُّمحاءُ  ُغرفاتهم واستقبَل الّرضواُن في
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، الراشدين الُخلفاءعن  اللهم ارضَ على سيد األولين واآلخرين، ورحمة اهلل للعالمين، و  اللهم صلِّ وسلِّم
إلى ومن تِبعهم بإحساٍن  ،التابعينو  صحابةال، وعن سائر ثمان، وعليٍّ مر، وعُ أبي بكر، وعُ  :واألئمة المهديين

 .رمينكم األكر يا أوكرِمك ا معهم برحمتك يوم الدين، وعنَّ 

وأِذلَّ  المسلمين،انصر اللهم أِعزَّ اإلسالم و  اللهم أِعزَّ اإلسالم والمسلمين، اللهم أِعزَّ اإلسالم والمسلمين،
 .يا رب العالمين دين وسائَر أعداء الدينواخُذل الطُّغاة والُملحِ  ين،كمشر ك والشر ال

َتنا وُوالَة أمورنا،  وفِّقو  اللهم آِمنَّا في أوطاننا، وأِدم األمَن واالستقراَر في ديارِنا، اللهم آِمنَّا في أوطاننا، أئمَّ
لما تحبُّ وترضى، وُخذ بناِصيِته للبرِّ والتقوى، وهيِّئ له  اللهم وفِّقه ،ووليَّ أمرنا أيِّد بالحق إماَمنااللهم 

 عزُّ اإلسالم وإخوانَه وأعوانَه إلى ما فيه هنائِبَ ي  و  ه عليه، اللهم وفِّقهالِبطانَة الصالحَة التي تُدلُّه على الخير وتُعينُ 
 .المسلمين، واجزِهم خيَر الجزاء جزاَء ما قدَّموا في ُنصرة قضايا الُمسلمين يا رب العالمينصالُح و 

، اللهم -لم صلى اهلل عليه وس -ك ُسنَّة نبيِّ واتباع  لتحكيم شرِعك،اللهم وفِّق جميَع ُوالة الُمسلمين 
 اجعلهم رحمًة على عبادك المؤمنين.

إلَهنا وخاِلَقنا وموالنا، عزَّ جاُرك، وجلَّ ثناُؤك، وتقدََّست أسماُؤك، وال إله غيُرك، يا َمن ال يُهزم جنُدك، وال 
 ُيخَلُف وعُدك، نسأُلك نصرَك الُمؤزَّر إلخواننا الُمسلمين في كل مكان.

 ليك بطاغية الشام وأعوانه؛ فإنهم ال يُعِجزونك.اللهم عليك بأعدائِهم، اللهم ع

 ُمنِزل الكتاب، ُمجِري السحاب، هازِم األحزاب، اهزِمهم وزلزِلهم يا رب العالمين.اللهم 

اللهم ُكن إلخواننا الُمستضعفين في بالد الشام، اللهم إنهم ُضعفاُء فقوِّهم، اللهم إنهم ُضعفاُء فقوِّهم، ِجياٌع 
 فاحِملهم، مظلومون فانُصرهم، مظلومون فانُصرهم، يا ناصر الُمستضعفين.فأطِعمهم، ُحفاٌة 
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اللهم ارحم موتاهم، واشِف مرضاهم، وعاِف جرحاهم يا رب العالمين، اللهم احِقن دماَءهم بكرمك وقوَّتك 
 يا قوي يا عزيز.

الُهدى يا رب العالمين، اللهم احفظ مصر اإلسالم والِكنانة، اللهم احَفظ أمَنها، واجمع كلمتها على الحق و 
 اللهم ابُسط أمَنها واسِتقراَرها ورخاَءها يا ذا الجالل واإلكرام، يا ذا الطَّول واإلنعام.

 .اللهم ُكن إلخواننا في فلسطين، وفي أراكان، وفي العراق، وفي كل مكان يا رب العالمين

ن  َيا ِفي آتَِنا رَب ََّنا ِخَرةِ  َوِفي َحَسَنةً  الدُّ َنا رَب ََّنا، [116: البقرة] النَّارِ  َعَذابَ  َوِقَنا ةً َحَسنَ  اآل   َوِإن   َأن  ُفَسَنا ظََلم 
َنا لََنا تَ غ ِفر   َلم    .[14: األعراف] ال َخاِسرِينَ  ِمنَ  لََنُكوَننَّ  َوتَ ر َحم 

 عباد اهلل:

لِ  يَأ ُمرُ  اللَّهَ  ِإنَّ  َسانِ  بِال َعد  ح  َهىوَ  ال ُقر َبى ِذي َوِإيَتاءِ  َواإل ِ َشاءِ  َعنِ  يَ ن    َلَعلَُّكم   يَِعُظُكم   َوال بَ غ يِ  َوال ُمن َكرِ  ال َفح 
 .[31: النحل] َتذَكَُّرونَ 

 .فاذكروا اهلل العظيَم الجليَل يذُكركم، واشكُروه على نَعمه يزِدكم، ولذِكُر اهلل أكبُر، واهلل يعلُم ما تصَنعون

 


