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 بسم هللا الحمن الرحيم

 ة عيد الفطر بمصلى عين هللابخط

 :الخطبة األولى

 ..هللا أكبر، هللا أكبر، هللا أكبر، هللا أكبر وهلل الحمد 

دِّ  هللا أكبر كبيرا والحمد هلل كثيرا وسبحان هللا بكرة وأصيال،  الحمد هلل المتفر ِّ

ر النهار على الليل،  ِّ ر الليل على النهار، ويكو  ِّ بالعظمة والبقاء والدوام، يكو 

ف الشهور واألعوام، ال إله إال هو، الخلُق خلقه، األمر أمُره، فتبارك  ويصر 

أستغفره، والى وذو الجالل واإلكرام، أحمده سبحانه وأشكره، وأتوب إليه 

 .علينا آالءه، وبالشكر يزيد اإلنعامعلينا نعََمه، وتابع 

وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، قّدر األمور بإحكام، وأجراها على  

أحسن نظام، وأشهد أن سيّدنا ونبيَّنا محّمًدا عبد هللا ورسوله، أفضل الرسل 

األطهار وأصحابه  وسيّد األنام، صلى هللا وسلم وبارك عليه، وعلى آله

     .الكرام، والتابعين ومن تبعهم بإحسان، وسلم تسليمـــا كثـيرا على الدوام

 :أما بعــد

هنيئا لنا أمة اإلسالم بهذا العيد العظيم واليوم المبارك  :سلمونأيها الم

، عيٌد منَّ هللا جل وعال علينا به د اإلفطار، عيد الفرح واالستبشارعي ،الكريم

ً بضياء اإليمانأمة  ً مضيئا ، فهو الواحد الديانوالطاعة هلل  ،اإلسالم متأللئا

كارعباد هللا عيد فرح واستبشار و ، وهو عيد عيد عبودية هلل جل وعال واّدِّ

تتحقق به اللُحمة اإليمانية واألخوة الدينية والرابطة بأبهى صورها وأجمل 

ً لنا أمة اإلسالم  ً لنا ثم هنيئا بعيدنا السعيد ويومنا المبارك ُحللها ؛ فهنيئا

 .الكريم 
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 هللا أكبرهللا أكبر هللا أكبر

ل إن: عباد هللا ح الُمتكامِّ مات الُمجتمع الناجِّ  أن يكون في بُنيانِّه: من أهم سِّ

ه وبَنِّيه، ال ًكا، تجمعُه لبِّناٌت مرصوصة تُمثُِّّل حقيقةَ أفرادِّ تختلُِّف فيه  ُمتماسِّ

البِّناءِّ أو أعاله؛ ألن  بين ما يكوُن منها أسفلَ  لبِّنَةٌ عن أخرى، وال فرَق فيها

يًا يسنُُد بعُضه بعًضا إال بهذا المجموع، ومتى كان  البِّناَء لن يكون راسِّ

التفكُُّك واالنفِّطار ما منه بُدٌّ،  التصدُّع أو اإلهمال ألي لبِّنٍَة من لبِّنَاته فإنه

 .كل ُمجتمع وواقعُه وهذه حالُ . فشيئًا فضالً عن أن هذا بدايةُ تساقُطه شيئًا

هم  ولذا فإن الُمجتمع إذا لم يكن دة في ترابُطه وتعاُهدِّ بعضِّ كاألسرة الواحِّ

، والغنيُّ للفقير، والكبيُر للصغير، وأال الرئيس للمرؤوسبعًضا، وأن يسمَع 

نعم، إنه إذا . غريبا منفردا الُمجتمع أنه إنما يعيُش وحَده يشعُر أيُّ فرٍد بين

ه بالبهذه الصورة فإنه ي معُ لم يكن الُمجت   .تفرقة والتشرذمأذَن لنفسِّ

والثَّروات والتقدُّم االقتصادّي فلن يكون  إنه مهما بلَغَت الدول من العََظمة

ها، وتحقُّق جميع تطلُّعاتهم  ذلكم وحده كافِّيًا في تلبِّيَة جميع رغباتِّ أفرادِّ

 .تحقيقها على الدَّوام لحظةَ االحتِّياج، فضالً عن

ك، وهنا حينما تُذَكى بين َجنَبَاته روُح  يأتي دوُر الُمجتمع الُمترابِّط الُمتماسِّ

عي الذي يُعدُّ ُركنًا  .األمم والشعوبأساًسا من أركان  العمل التطوُّ

ُض نفَسه ُشعوًرا إنه عيُّ جنَبَات الُمجتمع، ويفرِّ ساميًّا  حينما يعُمُّ العمُل التطوُّ

يَنَّ  يه وبنِّي ُمجتمعه ليقضِّ واالحتِّكار والَمْسَكنة،  على األثََرة والشُّحِّّ  لذَوِّ

زبيَّةٌ أو  مصلحيَّةٌ أو شخصية غراضٌ شريطةَ أال تغتاَل صفاَءه أ ، تعصبيةحِّ

؛ فالنبي  له أن يستفيَد من العمل وليس هناك حدٌّ لمن يحقّ  عيِّّ صلى  -التطوُّ

 .ومسلم؛ رواه البخاري «أجر في كل كبٍد رطبةٍ »: يقول –هللا عليه وسلم 

عيُّ  ّه  ال –عباد هللا  –العمُل التطوُّ ي بزمٍن، وامتِّداُد حدِّ يُحدُّ بحٍدّ، وال ينتهِّ

نٍَّة، وإنما احتِّسابًافبامتِّدادِّ طبيعتِّه؛  لما  بذُل المعروف للناس دون أُجرٍة أو مِّ
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ِّ اَل نُ  :يعد عمال تطوعيا قال تعالى عند هللا، ُمُكْم لَِّوْجهِّ َّللاَّ يدُ إِّنََّما نُْطعِّ ْنُكْم  رِّ مِّ

 .9: اإلنسان َجَزاًء َواَل ُشُكوًرا

ها من  إن كل عاقلٍ  فاظ على نفسِّ ها والحِّ ُك أن قيمةَ الُمجتمعات في نُهوضِّ يُدرِّ

عيَّ مطلٌب منشوٌد في جميعِّ  التهالُك ُك أن العمَل التطوُّ والتصدُّع، ويُدرِّ

 .والوضعيَّة، في اإلسالم وقبل اإلسالم السماوية الشرائع

زةٌ على وهو ؛ ألن هذه صفاُت وعلو مكانتهصفاء معدن صاحبِّه  عالمةٌ بارِّ

 .ُحنفاء ولم تجتْلُهم شياطيُن األنانية وحّب الذات من خلقَهم هللا

 –رضي هللا تعالى عنها  -خديَجة أم المؤمنين ذلكم من قولِّ  وال أدلَّ على

ُف حاَل النبي  وهي قبَل البِّعثة حينما جاَءها من  –عليه وسلم  صلى هللا -تصِّ

راء، بعد أن رأى جبريلَ غ لقد خشيُت على »: ، فقال لها-عليه السالم  - ار حِّ

ُل  فو كال، أبشر؛: "فقالت له. «نفسي هللا ال يُخزيَك هللا أبًدا، وهللا إنك لتصِّ

َم، وتصدقُ  حِّ ي الضيَف،  الرَّ ُب المعدوَم، وتقرِّ ُل الكلَّ، وتكسِّ الحديَث، وتحمِّ

 .؛ رواه البخاري ومسلم"نوائِّبِّ الحقِّّ  عيُن علىوتُ 

ُّد أن العملَ  يَّةٌ في اإلسالم وقبل اإلسالم وإن مما يُؤكِّ عيَّ فطرةٌ سوِّ ما : التطوُّ

زاٍم  ذكَره حكيُم بن  ؛ حيث قال-ملسو هيلع هللا ىلص  -لرسول هللا  –رضي هللا تعالى عنه  -حِّ

ليَّة؛ منأرأيَت أموًرا كنُت أتح! يا رسول هللا: له صدقٍة، أو  نَُّث بها في الجاهِّ

لَة رحِّ  أسلَمَت على ما »: ملسو هيلع هللا ىلص ٍم، أفيها أجٌر؟ فقال رسول هللاعتاقٍة، أو صِّ

 .؛ رواه مسلم«أسلَفَت من خيرٍ 

ّ والتعاُون  هذه هي َسعَةُ اإلسالم وسَماحتُه ورحمتُه؛ إنه الحثُّ على البرِّ

 .الناسعليه، وتلمُّس احتِّياجات 

دة الخالِّدة والعملُ  اشِّ عيُّ إنما هو ترجماٌن لصورٍة من ُصور اإلسالم الرَّ  التطوُّ

، لتشملَ  عيِّّ ع مجاالت العمل التطوُّ ُف بالشُّموليَّة وتنوُّ األهداَف  التي تتَّصِّ
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،  أوالمجالِّ االقتصاديِّّ سواء تعلق األمر ب التنمويَّة؛  وأالمجال الفِّكريِّّ

 ، ، وما شابَه وأاالجتماعيِّّ تابَة  ، شريطةَ أن يخرَج عنذلك الدعويِّّ إطار الرَّ

واستِّقطاب الكفاءات، وإنشاء  والبُرود إلى دائرة الُمواَكبة، وُمسابَقة الزمن،

الُمجتمع وُحلولها، وتطرُح  مكاتب الدراسات والبُحوث التي تُعنَى بحاجات

قائيَّة من خالل يَّة والوِّ ية المُ  الدراسات العالجِّ جتمع بقيَمة العمل توعِّ

، وأثره في التقاُرب االجتماعيِّّ  عيِّّ ، واإلحساس الدينيِّّ  التطوُّ  .المعيشيِّّ

 هللا أكبرهللا أكبر هللا أكبر

يقتصر على الجانب المالي كما يفهمه  أيها المسلمون إن العمل التطوعي ال

البعض فقط، بل التطوع يجب أن يكون حاضرا في كل مجال أو تخصص، 

تزاوله إذا قمت فيه بالواجب الذي تتقاضى عليه راتبك الشهري فأي عمل 

وأضفت إليه شيئا من وقتك ومجهودك فقد أسهمت في العمل التطوعي، 

ا وهي ليست من مَّ  فاإلداري داخل إدارته عندما يقدم مساعدة لشخٍص 

واألستاذ  ،وهكذا الطبيب مع المرضى ،فقد تطوع ،التخصص الذي يعمل فيه

فبالعمل التطوعي الزائد  خصص،وهكذا في كل عمل وتلتالميذ، مع الطلبة وا

على الفرض سواء في العبادات أو المعامالت يصير اإلنسان محبوبا عند هللا 

تعالى، فقد جاء في الحديث القدسي الذي رواه النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن رب العزة هلالج لج أنه 

وما تقرب إلي عبدي بشيء  ،من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب: " قال

أحي إلي مما افترضته عليه، واليزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، 

فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي 

ألعطينه ولئن استعاذني  لنيبها ورجله التي يمشي بها ولئن سأ يبطش

 ".ألعيذنه

فةً إلى  ، وهو مجالٍ ولو نظرنا نظرةً خاطِّ عيِّّ : واحٍد من مجاالت العمل التطوُّ

ُرون  ، وإكساباءالفقرحاجة سدُّ  الَمعدومين؛ لَوَجدنا أن الذي يُنفِّقُه الُموسِّ

 .بأكلمه حي سكنيُربَّما سدَّ حاجات فُقراء  والتحسينات على الترفُّه
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األغنياء ألدَركنا أن نِّصفَها لو  مصاريف عرس من أعراس  ولو نَظرنا إلى

سكيٍن ذي متَربٍَة لكان في ذلك من البركةِّ  كان إلطعام يتيٍم ذي مقَربٍة، أو مِّ

العقوبة على النجاة من كسرِّ قلوبِّ الفقراء، و ، وَجْبرالشيء الكثير للزوَجين

يَن َواْبنَ َوآتِّ ذَا اْلقُْربَى َحقَّهُ   :قال هللا تعالى والبَْذخ، السََّرف ْسكِّ  َواْلمِّ

يًرا السَّبِّيلِّ  ّْر تَْبذِّ يَن َكانُوا َواَل تُبَذِّ ّرِّ ينِّ َوَكاَن الشَّْيَطاُن  إِّنَّ اْلُمبَذِّ إِّْخَواَن الشَّيَاطِّ

َربِّّهِّ َكفُوًرا  .62، 62: اإلسراء لِّ

 ، إنه يُريُد منا جميعًا-هللا عليه وسلم  صلى -هذا هو دينُنا، وهكذا علََّمنا نبيُّنا 

َي خيٍر وبناءٍ  ونشعُر باآلخر ال نُصمُّ  وسداٍد، نعمُل وال نقعُُد، أن نكوَن أيادِّ

أرأيَت : قيل. «على كل ُمسلٍم صدقةٌ »: -ملسو هيلع هللا ىلص  -رسوُل هللا  عنه ونعَمى؛ فقد قال

د؟ قال إن  أرأيَت إن لم: قيل. «يعمُل بيَدْيه، فينفُع نفَسه ويتصدَّق»: لم يجِّ

ع؟ قال ع؟: قيل له. «يُعيُن ذا الحاَجة الملُهوف»: يستطِّ  أرأيَت إن لم يستطِّ

كُ »: أرأيَت إن لم يفعَل؟ قال: قال. «يأُمُر بالمعروف أو الخير»: قال عن  يُمسِّ

؛ فإنها صدقةٌ  ّ  .؛ رواه البخاري ومسلم«الشرِّ

ه! قليلِّ الخير إذًا؟ فما قيَمةُ ُمجتمعٍ  ه طغَى على خيرِّ ! ؟وما ظنُّكم بُمجتمعٍ شرُّ

ُم هذه! عقَبٍَة كئُوٍد أعظُم من ذلكم؟ وأيُّ   ومن هو التقيُّ النقيُّ الذي سيقتحِّ

ي فَكُّ َرقَبَةٍ اْلعَقَبَةُ  َوَما أَْدَراَك َما فاََل اْقتََحَم اْلعَقَبَةَ  !العقَبَة؟  أَْو إِّْطعَاٌم فِّي يَْوٍم ذِّ

ينًا ذَا َمْسغَبٍَة يَتِّيًما ذَا َمْقَربَةٍ  ْسكِّ يَن آَمنُوا َوتََواَصْوا َربَةٍ َمتْ  أَْو مِّ َن الَّذِّ  ثُمَّ َكاَن مِّ

بْ   .11 -11: البلداْلَمْيَمنَةِّ  أُولَئَِّك أَْصَحابُ  رِّ َوتََواَصْوا بِّاْلَمْرَحَمةِّ بِّالصَّ

عباد هللا وسارعوا إلى العمل التطوعي فإنه باب من أبواب  فاتقوا هللا يا

الخير يفتحه هللا تعالى أمام من وفقه من عباده، فاللهم وفقنا لما تحبه 

أرحم الراحمين ويا رب  وترضاه، واجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر يا

اآلياتِّ  العظيم، ونفعَني وإياكم بما فيه من بارَك هللا ولكم في القرآن، العالمين

 .وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمينوالذكرِّ الحكيم، 
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 :الخطبة الثانية                                 

 هللا أكبرهللا أكبر هللا أكبر 

هللا أكبر ما تعالت األصوات  ..هللا أكبر ما أشرقت وجوه الصائمين بشرا 

  ،هللا أكبر ما توالت األعياد عمراً ودهراً ... تكبيراً وذكراً 

لك المحامد ..  عشيا وفجرالك المحامد ربَّنا .. د ربَّنا سراً وجهراً حملك ال

 ..ربَّنا شعراً ونثرا 

ك له، الحمد هلل كثيرا، وهللا أكبر كبيرا، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شري

عبد هللا ورسوله مسك ختام  ادمحمسيدنا جلت نعُمه عن اإلحصاء، وأشهد أن 

       . األنبياء ، صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه ما بقيت األرض والسماء

 :أما بعد

ته لتستوقِّفُه ظاهرةكلَّ ُمؤمٍن َغيُ  إن: عباد هللا عي   وٍر على أمَّ العمل التطوُّ

نة؛ حيث  في بلغَت  باتَت من أبَرز الظواهِّر اإلنسانيَّة العالميَّة، فقدهذه اآلوِّ

والتفانِّي،  في ديار غير المسلمين مبلغًا عظيًما، ُمحاًطا بالدقَّة واإلتقان،

نُه بين  في حين أنه ليستوقُِّف الُمسلِّمَ . وُروح الرُجل الواحد الُمراقَِّب ما يُقارِّ

عيِّ  في الغرب وما وصَل إليه، عيِّ  في بالد العمل التطوُّ ، ناوبين العمل التطوُّ

الحقيقيِّ  له، واإلعداد الُمتقَن، ونسبة  وما يُعانِّيه من نقٍص في المفهوم

ر والتراُجع عما هو عليه  .المفهوُم عند اآلخرين التأخُّ

لنرجع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا كي نرى مكانة العمل : أيها المسلمون

 .التطوعي في شريعتنا الغراء

ال خير في كثير من نجواهم إال من   :ل هللا تعالىوقي الكريم :قرآنفي الف

أمر بصدقة أو معروف أو إصالح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات 

 .111سورة النساء آية " هللا فسوف نؤتيه أجراً عظيماً 
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 .عمل تطوعي بدني سواء كان أمراً بصدقة أو أمراً بمعروف: فاألمر هنا

  .عمل تطوعي بدني: والسعي باإلصالح بين الناس

أال أخبركم بأفضل : قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :قال رضي هللا عنه عن أبي الدرداء

إصالح : بلى يا رسول هللا، قال: من درجة الصيام والصالة والصدقة قالوا

 رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح" ذات البين

 أكبرهللا أكبر هللا أكبرهللا 

في حق نبيه  ىتعال هللا لوقمما ورد في العمل التطوعي : أيها المسلمون

ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون "موسى عليه السالم 

ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا ال نسقي حتى يصدر 

تولى إلى الظل فقال رب إني لما  فسقى لهما ثم. الرعاء وأبونا شيخ كبير

  61القصص آية " أنزلت إلى من خير فقير 

 إليه، وهو الماء الذي يستقون منهأي وصل " ولما ورد ماء مدين  "أي

أي وجد على الماء جماعة كثيرة من " وجد عليه أمة من الناس يسقون "

" دونهم ووجد من "، الناس يسقون مواشيهم، ومدين اسم للقبيلة ال للقرية

 بينهم وبين الجهة التي جاء منها  أي من دون الناس الذين يسقون ما

أي تحبسان أغنامهما عن الماء حتى يفرغ الناس " امرأتين تذودان  "

ما : أي قال موسى للمرأتين" قال ما خطبكما " .ويخلو بينهما وبين الماء

" ر الرعاء قالتا ال نسقي حتى يصد" ؟أنكما ال تسقيان غنمكما مع الناسش

منه حذراً من أي أن عادتنا التأني حتى يصدر الناس عن الماء وينصرفوا 

وأبونا شيخ " جمع راعٍ : والرعاء ،عن السقي معهم مخالطتهم، أو عجزاً 

فلذلك احتجنا ونحن  ،ماشيته من الكبر يعالي السن ال يقدر أن يسق" كبير 

فلما سمع . امرأتان ضعيفتان أن نسقي الغنم لعدم وجود رجل يقوم لنا بذلك

موسى كالمها رحمهما وسقى لهما أغنامهما، فلما فرغ من السقي لهما 
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قال رب إني لما " تولى إلى الظل أي انصرف إليه فجلس فيه ونادى ربه 

 حتاج إلى ذلك،أي م" فقير " أي خير كان  "أنزلت إلى من خير 

وال شك أن العمل التطوعي الذي فيه نفع الناس واإلحسان إليهم بما هو 

ويدخل في عموم العمل الصالح المثاب  ،جائز في شرعنا من العمل الصالح

. وطور سنين. والتين والزيتون" :عليه والممدوح في مثل قول هللا تعالى

قويم ثم رددناه أسفل لقد خلقنا اإلنسان في أحسن ت. وهذا البلد األمين

فما يكذبك . إال الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. سافلين

إن . والعصر: " ىوفي مثل قوله تعال.  بعد بالدين أليس هللا بأحكم الحاكمين

إال الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق  اإلنسان لفي خسر

ذلك العمل فإنه مثاب عليه إذا كان خالصاً  َصغر ومهما" وتواصوا بالصبر

 ".فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره: " قال تعالى ،صوابا

لقد اكتسبتم في شهر رمضان خيرات كثيرة، ونعما جليلة، : أيها المسلمون 

فحافظوا عليها وذلك برعايتها والمداومة عليها، عن طريق فعل الطاعات 

 :ئلوترك المنكرات، وفي ذلك يقول القا

 فإن المعاصي تزيل النعم*** إذا كنت في نعمة فارعها 

 فرب العباد سريع النقم*** وحطها بطاعة رب العباد 

 هللا أكبرهللا أكبر هللا أكبر 

ينبغي علينا في هذا العيد أن ندخل الفرح والسرور على أهلينا  -: عبـاد هللا 

وما أجمل أن نمد  ،وأوالدنا وأرحامنا بالزيارة والهدية وتفقد األحوال

اآلخرين من حولنا بهذه الفرحة فهناك األيتام واألرامل والمساكين 

ً إلى هللا  والمحتاجين والمرضى فندخل عليهم السرور بما نستطيع تقربا

ً بهدي رسوله ملسو هيلع هللا ىلص القائل و أحب  ،أحب الناس إلى هللا أنفعهم: " والتزاما
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تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو  األعمال إلى هللا عز و جل سرور

تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا و ألن أمشي مع أخي المسلم في حاجة 

 ،أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا

 عباد هللا واحرصوا على فعل الخيرات باإلكثار من التطوعات فاتقوا هللا يا

نختم  هذا وخير ما. اةنيا وبعد الممدتفوزوا بالمبرات وتعمكم الرحمات في ال

على النبي  ،به الكالم ونجعله مسك الختام أفضل الصالة وأزكى السالم

فاللهم صل على سيدنا دمحم وعلى آل سيدنا دمحم كما صليت على الهمام، 

سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا دمحم وعلى آل 

لى آل سيدنا إبراهيم في سيدنا دمحم كما باركت على سيدنا إبراهيم وع

عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وارض اللهم . مين إنك حميد مجيدالعال

وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة الباقين من العشرة، وعن الصحابة 

أجمعين خصوصا األنصار منهم والمهاجرين وعن التابعين وتابعي 

 .التابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

وانصر اللهم من قلدته أمر عبادك وبسطت يده في أرضك وبالدك، جاللة 

، وكن له وليا ومعينا الملك دمحم السادس، فاللهم انصره نصرا موزرا

ونصيرا، وأقر عينه بولي عهده المولى الحسن، وشد أزره بشقيقه المولى 

  .  الرشيد، وبباقي أسرته العلوية الشريفة

وتب علينا إنك كرام تقبل منا إنك أنت السميع العليم فاللهم يا ذا الجالل واإل
، من المعظمين لك ولشعائرك وحرماتكاللهم اجعلنا  ،أنت التواب الرحيم

وق اللهم حبب إلينا اإليمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفس
 .والعصيان واجعلنا من الراشدين

، أنت وليها وموالهاخير من زكاها  اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت
اللهم إنا نسألك الثبات في األمر ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك 
والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسالمة من كل إثم والفوز 

 .من الناربالجنة والنجاة 
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اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض 
مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أبطل سحر الدين عن المدينين واشف 

، اللهم ارحم موتانا وموتى ين ورد حسد الحاسدين عن المؤمنينالمسحور
ن اللهم ارفع البالء واكشف الكربة وأطفئ الفتنة عن بلدا. المسلمين
، اللهم اجعل بلدنا هذا وسائر بالد المسلمين آمنا مطمئنا، اللهم المسلمين

 ا وما بطن، جنبنا الفتن ما ظهر منه
ربنا اغفر  ،ال تنقصنا وآثرنا وال تؤثر علينااللهم أعطنا وال تحرمنا وزدنا و

لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات األحياء منهم 
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من . واألموات
 .خرة حسنة وقنا عذاب الناراآلربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي . الخاسرين

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على المرسلين والحمد هلل رب 
 .العالمين

 

 

 

 

 

 


