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  الدليل. كرِ في سياق ذِ مَلحظة: ما بين معكوفتين ] [ فهو شرح ُمدرج 

 الخطبة األولى
إنَّ الحمد هلل، نحمُده ونستعينه ونستهديه ونستتغفره، ونعتوُذ بتاهلل متن شتروِر أنفستنا وستيئاِل أعمالنتا، َمتْن َيْهتِد  َُّ 

ميَّتز أهتل االستَلم َفُهَو اْلُمْهَتِد َوَمْن ُيْضِلْل َفَلْن َتِجَد َلتُه َوِلياتا ُمْرِشتًدا، وأشتهد أْن َل إلته إَل ُد وحتده َل شتري  لته، 
أهتتتتل الكفتتتتر والشتتتتر  وا وثتتتتان فجعلهتتتتم شتتتتامًة بتتتتين النتتتتار، ُيعَرفتتتتون بتتتتدينهم وعقيتتتتدتهم، ُيعَرفتتتتون بستتتتمتهم  علتتتتى

ةه َوِمَنَ(اجللاه   وأخَلقهتتم:  َم ِشللَرَِ ُِ وأشتتهد أنَّ نبيَّنتتا محمتتدًا عبتتده ورستتوله، وصتتفيُّه  [،48]المائتتد : )) ِلُكللٍّ ج َجَلَلَنللا ِمللَن
لُيظهتره علتى التدين كلِ ته ولتو كتِره المشتركون، فصتلواُل ربِ تي وستَلمه عليته  أرسله ربُّه بالهدى ودين الحق ِ وخليله 

لتتين، ومتتن ستتار علتتى دربهتتم واهتتتدى بهتتداهم إلتتى يتتوم  وعلتتى  ل بيتتته البيِ بتتين البتتاهرين، وأصتتحابه الُغتترِ  الُمحجَّ
َلى َشِريَلةج ِمَن اأَلََملِر َفاتَِّبَلَ(لا )) ُثمَّ َجَلَلنَ  الدين، أمَّا بعُد إخو  االيمان، يقول د تعالى وهو أحكم القائلين: َِ اَك 

 [.18]الجاثية: َوََل َتتَِّبَع َأَهَواَء الَِّذيَن ََل َيَلَلُموَن  

ُة فتتي سلستتلة تغييتتر العتتادال، نتحتتدَّة عتتن عتتاداٍل ستتلبيٍَّة  تتزل مجتمعنتتا  إختتو  االيمتتان والعقيتتد : ومازلنتتا نتحتتدَّ
ر بعَلجاِل أدوائها...   المسلم، نحذِ ر منها وُنذكِ 

حتتديثنا اليتتوم عتتن مبعتتٍن خبيتتر يستتتهدس شخصتتيَّة المستتلم، بتتل يستتتهدس تشتتويه هويَّتتِة المجتمعتتال االستتَلمي ة، 
تلتتت  البوابتتتتة الخبيتتتر  التتتتي تتستتترب متتتن خَللهتتتا عتتتادال  ومفتتتتاهيم   داء التشلللببا بالكلللافرين اليتتتوم عتتتن حتتتديثنا 

ومناسبال تتعارض في كثيٍر منها مع ديننا، ومع عقيدتنا، تتعارض مع أخَلقنتا ومتع أعرافنتا، حتديثنا اليتوم عتن 
ِمتتن خَللهتتا الحتتقُّ فتتي عقتتول كثيتتٍر متتن شتتباب بوابتتٍة ُيتتزيَّن متتن خَللهتتا البابتتل، حتتديثنا اليتتوم عتتن بوَّابتتٍة ُيشتتوَّه 

المسلمين، حديثنا اليوم عن التشبُّه ا عمتى بالكتافرين، فيمتا كتان متن ديتنهم، فيمتا كتان متن عبتاداتهم، فيمتا كتان 
تتن َيستتَتنُّ ِبُستتنَّة أهتتل ا هتتواء  ِمتتن أعيتتادهم ومناستتباتهم، فيمتتا كتتان ِمتتن المنهيتتال عنتته فتتي ديننتتا، حتتديثنا اليتتوم عمَّ

تتته قتتائًَل:  ويتتذر ))َوَأَنَزَلَنللا ِلَلَيللَك اَلِكَتللاَب ِبللاَلَحقِ  هتتدَ  القتتر ن وستتنََّة النبتتيِ  العتتدناِن، ود تعتتالى خابتتب نبيَّتته وأمَّ
ُ َوََل َتتَّ  ََ هَّ َم َبَيَنُ(َم ِبَما َأَنلَز َلَيِا َفاَحُِ َِ ا  قها ِلَما َبَيَن َيَدَيِا ِمَن اَلِكَتاِب َوُمَ(َيِمنه لا َجلاَءَك ِملَن ِبلعَ ُمَصدِ  مَّ َِ  َأَهلَواَءُهَم 

ُ َلَجَلَلُكلَم ُأمَّلةه َواِحلَدةه َوَلِكلَن ِلَيبَ  لا َوَللَو َشلاَء هَّ ةه َوِمَنَ(اجه َم ِشلَرَِ ُِ َم ِفلي َملا اَتلاُكَم (((   اَلَحقِ  ِلُكٍّ ج َجَلَلَنلا ِملَن  ُللَوُِ
 ( 49)المائد :
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ً  َوَلِكْن ِلَيْبُلَوُكْم ِفي َما  َتاُكْم: ِلَيْبُلتَوُكْم، ليختبتركم، لتتمتايزوا فتيَمن يبيتع د ورستوله َوَلْو َشاَء  َُّ َلَجَعَلُكْم ُأمًَّة َواِحدَ 
»  حتتذَّرنا ِمتتن هتتذا التتداء الخبيتتر قتتائًَل: -صتتلى د عليتته وستتلم-ممتتن يتبِ تتع أهتتل ا هتتواء وأهتتواَءهم، ورستتول د 

ا ِبِذراع حتلى للو َدَخُللوا ُجَحلَر َ لب  َلَتِبَلُتملوُهَم  قلنلا: يلا رسلوَ لَتتَِّبُلنَّ َسَنن َمَن ِان قبلكم ِشَبرا ِبِش  ِه بر  َوِذَرا
أ  فمتتتن  يتتتر اليهتتتود والنصتتتارى يتتتتضثر ببهتتترجتهم بعتتتض ]البختتتار  ومستتلم[.  «هللا الي(لللوُد والنصلللارى: قلللاَ : َفَملللَن: 

حيح الذ  أخرجه أبو داوَد في ُسَنِنه مهزوز  االيمان وفاقد  الثقة، فيتشبَّهون بهم ويقلِ دونهم، وفي الحدية الص
 «(َمَن َتَشبََّا ِبَقَومج َفُ(َو ِمَنُ(مَ » : -صلى د عليه وسلم-يقول رسول د 

تِة وفتي أعيتادهم وفيمتا  َمْن َتَشبََّه ِبَقْوٍم َفُهَو ِمْنُهْم، من تشتبه بقتوٍم فتي ديتنهم وفتي عبتاداتهم وفتي مناستباتهم الخاصَّ
 ا يتمايزون به فهو منهم.كان لهم شعاًرا وُعرفً 

للار -أي(للا السللادة  –واليللوَم  وُكلُّهتتا أعيتتاد بابتتٍل تقتتوم علتتى معتقتتداٍل فاستتد ، أو تتتروِ ج  أخلل ب بالللذِر أِيللاَد الُك َّ
لمعاٍص ظاهر ، ولهذا ُأِمرنا أن َل نحتفل بضعياد المشركين، وأَل أن نشتاركهم احتفتاَلتهم، وأَل  نعيتنهم عليهتا، إذ 

ى احتفتتاَلٍل تقتتوم علتتى معتقتتداٍل بابلتتٍة ُتختتاِلن ديَننتتا بتتل وتعاِرضتته... وفتتي الحتتدية الصتتحيح كيتتن نعيتتنهم علتت
اْلَمِديَنتَة َوَلُهتْم َيْوَمتاِن  -صتلى د عليته وستلم-َقتاَل َقتِدَم َرُستوُل  َِّ  الذ  أخرجه أبتو داود والنَّستائي َعتْن َأَنتٍر 

َقتتاُلوا ُكنَّتتا َنْلَعتتُب ِفيِهَمتتا ِفتتي اْلَجاِهِليَّتتِة. ]أ  أنهتتا أعيتتاد  نلهتتو فيهتتا  «اَلَيَوَمللاِن:  َمللا َهللَذانِ » َيْلَعُبتتوَن ِفيِهَمتتا، َفَقتتاَل: 
 ِ َ َقلَد َأَبلَدَلُكَم ِبِ(َملا َخَيلرها ِمَنُ(َملا َيلَوَم »  -صتلى د عليته وستلم-ونمرح من أيام الجاهليَّة [ َفَقاَل َرُسوُل  َّ ِلنَّ هَّ

 «( اأَلَ َحى َوَيَوَم اَلِ َطرِ 

فتتَل يصتتح لنتتا معاشتتر المتتحمنين الموحتتدين، أن نشتتار  أهتتل البابتتل أعيتتاَدهم ومناستتباِتهم، وقتتد امتتتدح د عبتتاده 
لللا   ))َوالَّلللِذيَن ََل المتتتحمنين علتتتى ذلتتت  فقتتتال تعتتتالى واصتتتًفا لهتتتم:  َِِرامه وا  وا ِبلللاللََّكِو َملللرب َذا َملللرب وَر َواِم  َيَشلللَ(ُدوَن اللللزب

تتفة، [، 72]الفرقتتان: وا امتتتدح د متتن عبتتاده المتتحمنين هتتذه الصِ  وا ِبللاللََّكِو َمللرب َذا َمللرب وَر َواِم ))َوالَّللِذيَن ََل َيَشللَ(ُدوَن الللزب
لللا   و تتتر  التتتتابعين علتتتى أنَّ المقصتتتود َِِرامه باآليتتتة أعيتتتاد المشتتتركين َل يشتتتتر  المحمنتتتون فيهتتتا وَل كثيتتتر  متتتن ُمفسِ 

وَر   ُيعينتتون عليهتتا،  للا  َل يشتتهدون أعيتتاًدا تتتروِ ُج للباِبتتل، ))))ََل َيَشللَ(ُدوَن الللزب َِِرامه وا  وا ِبللاللََّكِو َمللرب َذا َمللرب إذا  َواِم
وَن مظهرين مختالفتهم للكفتار، وا بتجمعال من يحتفلون بضعياد الكفَّار، يمرُّ ُمعتتزين بتدينهم متترفِ عين بكترامتهم  مرُّ

وبعتتزَّ  االستتَلم عتتن مشتتاركة أولئتت  وعتتن التشتتبُّه بهتتم فتتي ستتفاهاتهم، إذ كيتتن يتشتتبَّه بالُكفتتار متتحمن  يعتتتزُّ بدينتته 
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يمانه، كين يتشبَّه بهم محمن  ورسول د  تد مختالفتهم  -صلى د عليه وسلم-وا  ته، بتل ويتضُمر أمتًرا بتعمُّ كان يوجِ 
متتن خصائصتتهم وعتتاداتهم، فيمتتا كتتان لهتتم ديًنتتا وِشتتعاًرا، وا حاديتتة فتتي هتتذا البتتاب كثيتتر ، مثتتاُل ذِلتت   فيمتتا كتتان

) َخللاِلُ وا اَلَيُ(للوَد   َفللِمنَُّ(َم ََل  -صتتلى د عليتته وستتلم-الحتتدية صتتحيح  فتتي ستتنن أبتتي داود إذ يقتتول رستتول د 
) َخلاِلُ وا : -صتلى د عليته وستلم-  متا فتي صتحيح ُمستلم ِمتن قولته مثال ذلِ  ُيَصلبوَن ِفي ِنَلاِلِ(َم َوََل ِخَ اِفِ(َم  

للَواِرَب  َوَأَوُفللوا اللِ َحللى  صتتلى د عليتته -( مثتتال ذلتت  متتا أخرجتته البختتار  ومستتلم ِمتتن قولتته اَلُمَشللِرِِيَن  َأَحُ للوا الشَّ
أحاديتة َل يمكتن  -أيهتا ا حبَّتة  –أحاديتة كثيتر   ... ) ِلنَّ اَلَيُ(وَد َوالنََّصاَرى ََل َيَصُبُكوَن َفَخلاِلُ وُهَم    :-وسلم

ها وحصتترها يضمرنتتا فيهتتا النبتتي  تتار فيمتتا كتتان لهتتم ديًنتتا وِشتتعاًرا وعَلمتتًة  -صتتلى د عليتته وستتلم-عتتدُّ بمخالفتتة الكفَّ
 –تميِ تتزهم، أمرنتتا بمختتالفتهم لنظهتتر تمستتكنا بهويتنتتا االستتَلمية واستتتعَلءنا بهتتا، وقتتد ذَكتتر ُعلمتتاء ِعلتتم اَلجتمتتا  

مته الشهير   ذكروا أنَّ المقهور يسعى دائًما لتقليد قاهره، لما لديه ِمن ُعقد  النقِص   -ومنهم ابن خلدون في مقدِ 
تجاهتته فُيقلِ تتده ويقتتتد  بتته ... وحاشتتى أهتتَل االيمتتان أن يشتتعروا بتتذل  تجتتاه مغتقتتدال الكفتتار وعتتاداتهم الفاستتد ، 

فيما كان لهم ِشعارا علتى كفترهم ... فتَل نشتاركهم عيتًدا وَل مناستبًة لذل  جاء ا مر النبو  بلزوم مخالفة الكفار 
تتهم وَل نتشتتبَّه فتتي زيِ نتتا بضزيتتائهم التتتي لهتتا متتدلول  اعتقتتا   عنتتدهم ....  ثللمَّ بلللد ِللٍِّ  هللذا  يلل تي بللل  ُكفريَّتتًة تخصُّ

ر لنفسه وتزيِ ن له شيابينه بضنَّ ما يفعله قد يك الج(لة ليتبل(م شبرها بِشبر  ون مندرًجا تحل أصٍل مبتاح، َل يبرِ 
تتار ومناستتباِتهم  تتَص بزمتتاٍن ومكتتاٍن وعتتادٍ  ومناستتبٍة هتتي متتن عتتادال الكفَّ يتتدر  ذلتت  الجاهتتل أنَّ المبتتاح متتتى ُخصِ 

تا يحتل  -وأعيادهم ودياناتهم، خرج عن كونه مباًحا و دا مما يجب أن ينتهي المسلم عنه  كمن يصنع حلتوى مم 
وفتي الحتدية التذ  رواه مستلم  فتي   -لكفتار بهتا لعيتٍد لهتم ولبقتوٍر خاصتٍة بهتم أكله عادً ، في يوٍم خصصتها ا

ِ ْبتتَن َعْمتتِرو ْبتتِن اْلَعتتاِص  صتتلى د عليتته -قتتال : رأى رستتول د  -رضتتي د عنهمتتا  -صتتحيحه عتتن َعْبتتَد  َّ
ِِ ِملَن ِثَيلاِب الَ َعَليَّ َثْوَبْيِن ُمَعْصَفَرْيِن، َفَقتاَل :  -وسلم لاِر َفلَ  َتَلَبَسلَ(ا )ِلنَّ َهلِذ .  نهتا ثيتاب  لهتا متدلول  ختاص  ُك َّ

ٍ عنتتتدهم يلبستتتونها لمواِستتتم معيَّنتتتة، كلبتتتار قساوستتتتهم ورهبتتتانهم، كاللبتتتار  فتتتي ديتتتنهم، لهتتتا ارتبتتتاا  بمعتقتتتٍد ختتتاص 
تشتتبَّه ا زرق الفتاتح الستتماو  التتذ  تلبستته فتيتتال النصتتارى المنتتذوراِل فتي أشتتهر الربيتتع، فتتَل يصتتحُّ لمستتلمٍة أن ت

بهم بارتداء نفر الثياب في ذال الوقل  نها في ذل  الوقل لها مدلول  ديني  عندهم وجب مخالفتهم فيته، ومتن 
ذل  أيًضتا الثيتاب الحمتراء والهتدايا الحمتراء والتورود الحمتراء التتي يروِ جهتا التبعض فيمتا ُيستمَّى عيتد الحتب، هتذا 
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يتتوم، هتتذا الموضتتو  التتذ  ستتنكمل الحتتدية عنتته تفصتتيًَل فتتي العيتتُد التتوثني التتذ  هتتو ستتبب اختيتتار موضتتوعنا ال
 أقول ما تسمعون وأستغفر د لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. -إن شاء د  -الخببة الثانية 
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 الخطبة الثانية:
)َوَلَقللَد الحمتتد هلل وكفتتى وصتتَلً  وستتَلًما علتتى عبتتده التتذ  اصتتبفى، عبتتاد د خيتتر الوصتتايا وصتتي ُة ربِ  الَبرايتتا: 

 َ يَّلاُكَم َأِن اتَُّقلوا هَّ َيَنا الَِّذيَن ُأوُتوا اَلِكَتلاَب ِملَن َقلَبِلُكَم َواِم فتاتقوا د عبتاد د، فبتقتوى د الِعصتمة  [.131]النستاء: َوصَّ
ومتتن  ،الِفتتتن، والستتَلمة متتن الِمَحتتن، واعلمتتوا إختتو  االيمتتان أنَّ د َل يغيتتر متتا بقتتوم حتتتى يغيتتروا متتا بضنفستتهم متتن

لالين ذل  الذ  يجب أن نسعى لتغييتره:  ون ال َّ ار ب ِيادهم ِو ة الك َّ ما فشا بين بل  المسلمين من مشاِر
جتتون لتته ِلللى  لل ل(م   فتتي الشتتهر الثتتاني متتن الستتنة الشمستتية، اقتتترب ومتتن هتتذا متتا ُيستتم ونه عيتتَد الحتتب ويروِ 

موسمه، فبدأ البعض بنشتر الصتور والبباقتال والمقتاِبع التتي تتروِ ج لتذل  عبتر وستائل االعتَلم وعلتى صتفحال 
ُ ُيِريللُد َأَن مواقتتع التواصتتل اَلجتمتتاعي، اقتتترب موستتمه فغتتدا التتبعض يتتروِ ج البضتتائع التتتي تتعلَّتتق بتته بيننتتا،  ))َوهَّ

 َِ للا  َيُتللوَب  ِ يمه َِ للَ(َواِم َأَن َتِميُلللوا َمللَي ه  َم َوُيِريللُد الَّللِذيَن َيتَِّبُلللوَن الشَّ ُِ يريتتدون لكتتم أن تميلتتوا عتتن  (. 27)النستتاء: َلللَي
ِم التذ  ُنهينتا  دينكم، عن عفَّتكم عن بهارتكم، فيروِ جون لمفاتيح تفتُح أبواًبا توِصل لذل  ... توِصل لذل  الُمحترَّ

من يروج الصور والمقابع والبباقال والهدايا المتعلقة بعيتد الحتب، هتذا التذ  يستمونه عيتد  عنه...  واليوم نرى 
فلنتتتاين ذا  التتذ  كتتان يتتدعو ومللا أدراكللم مللن فلنتللاين: ومللا أدراك مللاذا تلنللي رمللوز هللذا الليللد: ((( الفلنتتتاين، 

يًستتا يتتدعو للحتتبِ  فقتلتته الرومتتان الوثنيتتون، ينشتترون استتمه  للتقتتارب المحتترَّم بتتين الجنستتين، يتتدَّعون أن تته كتتان قسِ 
وينشتترون صتتوًرا عليهتتا رستتمُة بفتتٍل لتته أجنحتتة ومعتته قتتور  وأستتهم  وهتتذا التتذ  ينشتترون رستتومه استتمه ))كيوبيتتد(( 
وهو في ثقافتهم هو إله الحبِ  عند الرومان الوثنيين، الذين كان لديهم الكثير من اآللهة، كان هذا الرسم عندهم 

التي عبدوها ِمن دون د ... ُيسمُّونه )) كيوبيد (( إله الحب، اليتوم نترى بعتض المستلمين يمثِ ل إلًها ِمن  لهتهم 
ينشر بباقاٍل ورسومال عليها هتذه الصتور...  صتور  إلتٍه ُيعبتد متن دون د ينشتروها بعتض المستلمين بتدعوى 

تتروي  للزنتا والخنتا ، ليكتون مناستبًة الحبِ  والغرام!! ...  عيد  وثني  ألبسوه ثياب الحب الحمتراء ليكتون مناستبًة لل
للتروي  للفجور والِعشق المحرَّم خارج إبار الزوجيَّة، عيد  منعه النصارى في دينهم ردًحا بويًَل متن التزمن، ثتمَّ 

 أعادوا تجديد ذكراه ِلَما وافق خبية بباعهم وسوء نزواتهم التي انفلل قيدها مبلًقا في العقود ا خير .

ه بتبادل الهدايا حتَّى مع زوجته ... فالبيِ بون عيد  للفَجَر  و  الفاِجرال َل يجوز للمسلم أن يحتفل فيه وَل أن يخصَّ
 والبيِ بال َل يشاركون الخبيثين والخبيثاِل مناسباتهم.
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ار ِمن قليلي الدين وعديمي ا خَلق يت ار الفجَّ ضتون عيد  للخبيثين والخبيثال، يروِ ج له االعَلم الفاسد، وترى التجَّ
ِ بهذه المناسبة ويملحون بها في هذا الوقل واجهال محالِ هم!!  بالهدايا ذال اللوِن الخاص 

فتي هتذه المنتاِبق التتي ُبتِذلل التدماء لتحريرهتا، وأكرمنتا د  أيتصور أحلدِم أيَّ(لا األحب لة أن فلي مناطقنلا هلذِ 
تتار ا  رض بالقصتتن ليتتل نهتتار، فتتي هتتذه المنتتابق بتحكتتيم شتتر  د فيهتتا، هتتذه المنتتابق التتتي يستتتهدفها كتتلُّ كفَّ

ٍل قتتتتد متتتتول واجهاِتهتتتتا بهتتتتدايا عيتتتتد الحتتتتب الحمتتتتراء بتتتتالورود  رأيتتتتل فيهتتتتا بعينتتتتي رأستتتتي متتتتن بضتتتتع أيتتتتام محتتتتَلَّ
 اَلصبناعية الحمراء، وبالدمى الحمراء التي يتبادلها الشباب الَجهلة في عيد الحب...

تد ، أن نترى متن يتروِ ج لتذل  فتي منابقنتا لم يكن ليخبر ببالي يوًما ونحن في حالتة الحترب، ون حتن فتي هتذه الشِ 
ار  َل همَّ لهم إَل كسب المال، َل يبالون أِمن حَلٍل أم ِمن حرام، ود تعالى يقتول فتي ُمحكتم  ار  فجَّ ر ، ُتجَّ الُمحرَّ

َثلللِم وَ تنزيلتتته:  َللللى ا َِ َِ َللللى اَلِبلللرِ  َوالتََّقلللَوى َوََل َتَللللاَوُنوا  َِ َ َشلللِديُد اَلِلَقلللاِب   ))َوَتَللللاَوُنوا  َ ِلنَّ هَّ اَلُللللَدَواِن َواتَُّقلللوا هَّ
))ََل َتُكوُنلوا :  -صلى د عليته وستلم-وفي الحدية الحسن الذ  أخرجه أحمد والحاكم يقول رسول د [. 2]المائد :

َم   َلى َأِخيُِ َِ َيَطاِن  َونها ِللشَّ ة وا نتوا  المخصوصتة  َِ بضعيتاد الكفتار ِمتن بعتاٍم وشتراٍب وثيتاب وبيع الهدايا الخاصَّ
ْثتتِم َواْلُعتتْدَواِن، إنَّمتتا هتتو عتتون  للشتتيبان علتتى شتتباب وشتتابَّاِل  والتتترويُ  لهتتا والدعايتتُة لهتتا إنَّمتتا هتتو تعتتاون  َعَلتتى االِْ

...  المسلمين، مقابَل ماٍل حراٍم سيكسبه صاحبه ثمَّ يكون عليه حسرً  بما ضلَّ وأضلَّ

ضتتَلل  ستتيكون عليتته حستترً  بمتت تتا توهمتته ذا  الجاهتتل ُمباًحتتا، ومتتا هتتو فتتي الحقيقتتِة إَل  ضتتَلل  وا  ا ضتتلَّ وأضتتلَّ ممَّ
 وعون  على بابٍل واستدراج  من شيابين االنر والجن لنشر الفساد والرذيلة في مجتمعنا.

ِ خصائص مجتمعنتا الم  ستلم، أَل يريدون أن ينشروا الفساد والرذيلة في مجتمعنا، يريدون أن يحاربونا في أخص 
تتة  للا  وهتتي البهتتار  والِعفَّ ِ يمه َِ للَ(َواِم َأَن َتِميُلللوا َمللَي ه  َم َوُيِريللُد الَّللِذيَن َيتَِّبُلللوَن الشَّ ُِ َلللَي َِ ُ ُيِريللُد َأَن َيُتللوَب   ))َوهَّ

 [.27]النساء:

 اللهم اعصمنا من الميل والزلل، وثبِ ل على الحقِ  أقدامنا وفرِ ج كربنا فضنل ا مل...

نوا    إنِ ي  داٍ  فضمِ 

 


