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 األفكار األساسية الواردة في الخطبة األولى
مْ  1 هِّ  .َحتَّى ُيَغي ُِّروا َما بَِّأْنُفسِّ
رَ  2  .َوإِّْذ َزاَغتِّ اْْلَْبَصاُر َوَبَلَغتِّ اْلُقُلوُب اْلَحَناجِّ
 .من غشَّ رعيته من المسلمين وأخفى الحقائق عنهم 3
 .لالبتالءالمنحة من قلب المحنة والجانب اإليجابي  4
 ُأمِّرنا فعصينا، وُنهينا فاجترأنا. 5
ته عن إخوانه وبجماعته عن أمته. 6  من ظنَّ أنه يستغني بخاصَّ
رنا لم ا اعتصمنا. 7  ُنصِّ

 األفكار األساسية الواردة في الخطبة الثانية
 .ارَحُموا َمن في اْلرض، يرحْمكم من في السماءِّ  8
 النازحون ... تلطَّفوا بهم وارحموهم إن لم تعينوهم!! 9
 هزيمتكم من عند أنفسكم ونصر هللا القريب مفتاحه بين أيديكم. 10
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  ِّالدليل. كرِّ مالحظة: ما بين معكوفتين ] [ فهو شرح ُمدرج في سياق ذ 

 :الخطبة األولى

ز ِّ اإلسالم بنصره، ومذل ِّ الكفرِّ بقهره ومصر ِّف اْلموور بوأمره، وُموديم الون ِّعمِّ ب.وكره. الوذ  قودَّر اْليوام  الحمد هلل ُمعِّ
 …ه، وأظهر دينه على الدين ُكل ِّهبفضلفَّار بمكرِّه وجعل العاقبة للمتقين ُدوًلا بعدله، فاستدرج الكُ 

اآلمُر بما ي.اء فال ُيراجع وًل ُينواز،، أحَموُده جلَّوت قدرتوه الظاهر عليهم فال ُيماَنع، القاهُر فوق عبادهِّ فال ُيدافع، 
بوه مموا أحواه بوه علموه وأحصواه كتابوه، وأشوهد أن ًل إلوه إًل هللا وحوده ًل شوري  لوه، اْلحود  وأعوذُ  ،وعز  سلطانه

ه، وأرضوى بهوا ربَّوه، وأشوهد أنَّ فواا أحد، شهادة من طهَّر بالتوحيد قلبَ الصمد، الذ  لم يلد ولم يولد ولم يكن له كُ 
رك، بل غ  ُض ال. ِّ وك.و  هللا بوه  ،ونصَح اُْلم وةَ  ،وأد ى اْلمانةَ  ،الرسالةَ نبيَّنا محمداا عبده ورسوله رافُِّع ال.  ِّ وداحِّ

الُغم ة، وأقام في الناس كلمة التوحيد، َمن آمون بهوا وعمول بُمقتضواها فقود أفلوح وفواز فووزاا عظيمواا، فصولوا  رب ِّوي 
لوووين ى ومووون سوووار علوووى دربهوووم واهتووود ،وسوووالمه عليوووه وعلوووى آل بيتوووه الطيبوووين الطووواهرين، وأصوووحابِّه الُغووور ِّ المحجَّ

ين، أمَّا بعد إخوة اإليمان، يقول هللا تعالى وهو أحكم القائلين:  بهداهم إلى يوم الد ِّ

ِسىِهْم َوَأنَّ  ىُروا َمىا ِبَأْنُِ َ َلْم َيُك ُمَغيًِِّرا ِنْعَمًة َأْنَعَمَها َعَلى َقْوٍم َحتَّىى ُيَغيِِّ َ َسىِميع  َعِلىيم   ))َذِلَك ِبَأنَّ َّللاَّ ِِ  *َّللاَّ ِِ ل َكىَدْأ
َِ ِفْرَعىىْوَن وَ ِفْرَعىى ُْْم ِبىىُيُنوِبِهْم َوَأْرَرْقَنىىا ل َلْكَنىىا ْْ ِهىىْم َفَأ َِىىاِلِميَ    ْوَن َوالَّىىِيََ  ِمىىْ  َقىىْبِلِهْم َكىىيَُّبوا ِبََيىىاِم َربِِّ ُكىى ك َكىىاُنوا 
 .[54-53:]اْلنفال

ِسىَُّْم ِ نَّ ))َأَوَلمَّا َأَصاَبْتُكْم ُمِصيَبة  َقْد َأَصْبُتْم ِمْثَلْيَهىا قُ ويقول سبحانه وتعالى:  ُِ ُْىَو ِمىْ  ِعْنىِد َأْن َْىَيا ُقىْ   ْلىُتْم َأنَّىى 
َ َعَلى ُك ِّ َشْيٍء َقِدَر    مران: َّللاَّ  [.165]آل عِّ

 إخوووة اإليمووان والعقيوودة، أحوودا  كسيوورةت متسووارعة تتابعووت علينووا فووي اْلسووبوعيين الماضوويين منووذ آخوور لقوواء  التقينوواه،

وون إخواننووا اسووتقبلناها، شووائعا ت تسوور ، ومنووافقون يتطوواولون،  قوورى كسيوورةت خسوورناها، أعوودادت كبيوورةت موون النووازحين مِّ
وعمالء ين.طون، وقادةت مغيَّبون مسرَدبون، والمسلمون المؤمنون حالهم أشبه بحال الصوحابة الكورام يووم قوال هللا 

ِ )ِ ْذ َجىىاُءوُكْم ِمىىْ  َفىىْوِقُكْم َوِمىىْ  أَ ) فوويهم: ُِ اْلَحَنىىاِجَر َوَهُ ن ىىوَن ِبىىا َّ ُلىىو َِ اْلُْ َِ اأْلَْبَصىىاُر َوَبَلَغىى َ  ِمىىْنُكْم َوِ ْذ ََاَرىى ْسىىَِ
ْلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىَ اً  َشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىِدًَدا  *ال  ُنوَنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  ْلِ ُلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوا َِ  *َُْناِلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىَك اْبُتِلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىَي اْلُمْ ِمُنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوَن َوَُ

وَن َوالَِّيََ  ِفي ُقُلوِبِهْم َمَرض  َما  ُِ اْلُمَناِفُْ و ُ َوَرُسوُلُه ِ  َّ ُرُروًرا  َوِ ْذ َيُْ  .[12-10: ]اْلحزاب َوَعَدَنا َّللاَّ
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ُهَنالِّوَ  اْبُتلِّوَي جاءنا اْلعداء مون فوقنوا ومون أسوفل منَّوا، وبلغوت قلووب النواس الحنواجر، ونزحوت ع.ورا  اآلًلف، 
ا يدا ُنوَن َوُزْلزُِّلوا زِّْلَزاًلا َشدِّ  .اْلُمْؤمِّ

يَن فِّوي بدأ  أفاعي النفاق تتطواول برووسوها، وت.وك  النواس بنيمانهوا وبصودق قضويَّتها،  َوإِّْذ َيُقووُل اْلُمَنوافُِّقوَن َوالَّوذِّ
ْم َمَرضت َما َوَعَدَنا َّللاَُّ َوَرُسوُلُه إًِّلَّ ُغُروراا  ... ُقُلوبِّهِّ

يها وفيموا ُيهملوه منهوا، أحودا ت لوو بسوطنا الحودي  حار المرء فيما يبدأ حديسه عنها، وفيما ُيعل ُِّق علأحدا ت كسيرةت يَ 
ل التعليوق عنهوا موذك ِّراا ببضوع آيوا   وأحاديو   مموا جواء جمِّ ر  أن أُ ا الساعا ِّ الطويلة، ولهذا قرَّ عنها ْلخذ  منَّ 

 في كتاب هللا وفي ُسنَّة رسوله هللا مما هو في ُصلب وضعنا الحالي.

ل مووا نتحوودَّ  عنووه حوودي ت يووذك ِّرنا بوو موون تزعَّموووا قيووادة الم.ووهدِّ وتصوودَّروا لووه،  لوو ح حووالَ ه هووذا الغموووُض الووذ  يَ وأوَّ
لووووا أنفسوووهم موووا ًل ُيطيقوووون، وإنَّ  غمووووضت جعووول الحلووويم حيوووران، ... هوووا يووووم القياموووة خوووز ت ونداموووةهوووا أمانوووةت وإنَّ فحمَّ

ووا، والمقتنِّووع ُمت.ووك ِّكاا، فتووراهم ًل يصووارحون النوواس ب.وويء وكووأنهم هووم  ووبَّ باغضا السووادة والنوواس عنوودهم عبيوودت والُمحِّ
)) َمىا ِمىْ  َعْبىٍد َيسىىَتْرِعيِه  -صولَّى هللا عليوه وسول م  –ون، فوهللاهللا موا نورى فوي كسيور  مونهم إًل  قوول النبوي دُ خودمت و و 

َم هللُا َعَلْيِه الَجنَّة    َُْو َراشك ِلَرِعيَِّتِه ، ِ  َّ َحرَّ ْوَم َيُموُم َو  .متفقت عليهوالحدي   هللُا َرِعيًَّة ، َيُموُم ََ

وا للحقوائق،  يَّتِّووهِّ َيُمووُ  َيوْوَم َيُموفمون غوشَّ الرعيوة، ودلَّوي علويهم، وأمَّلهوم بووهم  يعلموه مخالِّفا إًِّلَّ  ،وُ  َوُهوَو َغوا ل لَِّرعِّ
َم هللُا َعَلْيهِّ الَجنَّة  .َحرَّ

اإليجوووابي للوووبالء الوووذ  حووول  ، فهوووو النظووور إلوووى الجانوووب أيهوووا السوووادة وأموووا اْلمووور السووواني الوووذ  أودح الحووودي  عنوووه
وللمصوويبة التووي وقعووت، ولعوولَّ أهوومَّ مووا فووي ذلوو ، تووذكير السوواهين، وصووحوة النووائمين، ويقظووة الغووافلين التووائهين، 

الديني ووة ال.وورعيَّة ... فووأتى هووذا اًلبووتالء كغيووره،  التوجيهووا ِّ خووالفوا الووذين ضوولحوا عوون اْلخووذ باْلسووباب الدنيويووة، و 
هم...ليريهم عظيم جريرتهم، وش  ؤم فعالِّهم، وسوء صنيعِّ

 

ََْب ِريُحُكمْ ))قال هللا لهم  • َشُلوا َوَهْي ِْ لوا... [.46]اْلنفال:   َوَ  َهَناََُعوا َفَت  فتنازعوا وف.ِّ
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ُبىىوَن ِبىىِه َعىىُدوَّ َّللاَِّ ))قووال هللا لهووم:  • ِْ اْلَخْيىىِ  ُهْرِْ وا َلُهىىْم َمىىا اْسىىَتَطْعُتْم ِمىىْ  ُقىىوٍَّة َوِمىىْ  ِرَبىىا ُكمْ َوَأِعىىد     َوَعىىُدوَّ
بأنفسهم وإخوانه بدل اإلعداد ْلعدائهم فسقطت مهابتهم وسلَّط هللا عليهم العودو  أشهراا فان.غلوا[، 60]اْلنفال:

 بمعصيتهم ومخالفتهم.
ْبِغىيَ :  -كما في صحيح اإلمام مسولم –قال لهم نبيحهم  •  )) نَّ هللَا َهَعاَلى أْوَحى  َليَّ أْن َهَواَضىُعوا َحتَّىى   ََ

َخَر َأَحد  َعَلى أَحٍد  . ِْ ود فخال  البعض الحدي  ولوم يوأتمِّروا بوه،  َأَحد  َعَلى أَحٍد، َوَ  َي فُفقِّود التواُضوع ووجِّ
الكِّبر، وكان التعالي والبغي والخوالُف والتنوازُ، ومعصويُة هللاِّ والرسوول، فأتوت الخطووب المودلهمَّا  لتووق  

سوتغنى بخاصوته عون أمَّتوه، وتطواول علوى أهلوه وإخوتوه، توأتي امون اغترَّ بقوته، و من من سكِّر بن.وتِّه، و 
 توقِّظه إن كان غافِّالا ...كي الخطوب والمصائب لكي تنب ِّهه إن كان مؤمناا، ول

حنوُة سوببا فوي ك.و  الغ.واوة عون أعوين إيجابيا ت كسيرةت أيها السادة كانت منحةا مِّن قلب المِّحنة، فكانوت هوذه المِّ 
أن تكوووون سوووببا فوووي اجتموووا، كلموووةِّ  تعوووالى نسوووأل هللاإصوووالح موووا بوووين المسووولمين، و الصوووادقين، وكانوووت سوووببا فوووي 

 الذين ًل يستغني واحدت منهم عن أخيه وًل يفخر أحدهم وًل يستعلي على أهله وذويه ... الموحدين المؤمنين،

السولوك، كلنوا رأى كيو   عظيم رحمة هللا بنوا، فسورعان موا تغيَّور الحوال بتغيحورالبارحة رأينا بأعيننا والحمد هلل أننا 
كانت القرى تسقط الواحدة تلو اْلخرى يوم كوان التنواُز، والف.ول والبغضواء والريواء والكِّبور واًلسوتغناء واًلسوتعالء 

وواوز إخواننووا آًلمهووم وضوومَّدوا علووى المسوولمين، فلمووا تجوو واعتصووموا بحبوول  راحهم وجمعوووا كلمووتهم ووحوودوا عملهوومجِّ
، وهووواهم البارحوووة واليووووم تقووووى، فووونذا بعظووويم رحموووة هللا تصووويُبنا وإذا بووواهلل ُيغي ووور حالنووواوتعووواونوا علوووى البووور ِّ وال رب ِّهوووم

ون على عدو ِّهم ويستعيدون قورىا منوه، ىُروا َمىا ))مِّصوداق وعوده لنوا،  نورى ل يكِّرح ىْوٍم َحتَّىى ُيَغيِِّ ىُر َمىا ِبَْ َ َ  ُيَغيِِّ ِ نَّ َّللاَّ
ِسىىىِهمْ  ُِ تموووزَّق را  الجهووول ُترفوووع، وسوووتارا  الغووورور أو نخ.وووى، ولعووول سوووتا دروست ومحووونت لعلنوووا نتوووذكَّر...    ِبَأْن
 ...وُتقَطع

وُل خيوراا  الحووائ أب.روا بخير  أيها اْلحبَّة، وتفواءلوا بننابوة ، واسوتعينوا علوى إنجواح   بالكِّتموان، واْليوام القادموة تحمِّ
ُنوَن بَِّنْصرِّ َّللاَِّّ وسروراا، إن شاء هللا،  يمُ َوَيْوَمئِّذ  َيْفَرُح اْلُمْؤمِّ  . َيْنُصُر َمْن َيَ.اُء َوُهَو اْلَعزِّيُز الرَّحِّ

و ل النصر، واجمع الكلموة، ووح ِّ ون ماضويها... أقوول د الصو ، وحق ِّوق الوعود، اللهم عج ِّ نوا خيوراا مِّ واجعول قابِّول أيامِّ
 ما تسمعوَن وأستغفر هللا لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.
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 :الثانية الخطبة

ىىدْ ): الَبرايووا رب ِّ  وصووي ةُ  الوصووايا خيوور هللا عبوواد اصووطفى، الووذ  عبووده علووى وسووالماا وصووالةا  وكفووى هلل الحموود  َوَلَْ
ْيَنا َِ  ُأوُهىوا الَّىِيَ َ  َوصَّ ىوا َأنِ  َوِ يَّىاُكمْ  َقىْبِلُكمْ  ِمى ْ  اْلِكَتىا  العِّصومة هللاِّ  فبِّتقووى  هللا، عبوادَ  هللاَ  فواتَّقوا[. 131:النسواء]  َّللاََّ  اهَُّْ
أوصواكم كموا   -صلَّى هللا عليه وسل م  –واعلموا إخوة اإليمان بأن رسول هللا  …المَِّحن من والسالمة الفِّتن، من

))الرَّاِحُموَن َرحمهم الىرحم ، ارَحُمىوا َمى  فقال روحي فداه:  رواه أبو داود والترمِّذ  الذ  صحيحال  حديفي ال
 .في األرض، َرحْمكم م  في السماِء  

فت الخلول كموا كَ.و هذه اْليام العصيبة التي نتجرَّ، مرارها،التي مررنا ونمرح بها،  هذه المحنةالكرام، أيها السادة 
رين للم.ووهد ال ووا وشوورخعنوود بعووض المتصوود ِّ ووب  آخوور، خلووال عظيما ا كبيووراا فووي نسوويجنا عسووكر ، فقوود ك.ووفت موون جانِّ

لت يكفوي وحوده ه داءت خطيورت مسوتفحِّ ولكنَّو اًلجتماعي، وإن كان يختلِّ  من منطقة  إلى أخرى ومن حالة  لغيرهوا...
وولَّ بنووا غضووب هللا وسووخطه وعذاَبوو ىىو َعىىْ  ))ه ومقتَووه ْلن ُيحِّ ىىِديَُّْم َوَيْعُِ َْ َأَْ َوَمىىا َأَصىىاَبُكْم ِمىىْ  ُمِصىىيَبٍة َفِبَمىىا َكَسىىَب

 ..[.30]ال.ورى:   َكِثيرٍ 

 اْلخووووَّةانعووودام الرحموووة بوووين الموووؤمنين وفقووودان موووا يسوووتتبعها مووون لوووزوم  -هوووا السوووادة أيَّ  – د هوووذا الوووداءأبووورز م.ووواهِّ 
  ...تر والمعونة والنحصرة والسَّ 

َقواَل:  -مى هللا عليوه وسولَّ صولَّ  -َأنَّ َرُسووَل هللا  - رضي هللا عنهموا -البخار  ومسلم عن َعْبدِّ هللا ْبنِّ ُعَمَر  فيو 
َيْ ِلُمُه، َوَ  ُيْسِلُمُه. َوَمْ  َكاَن ِفي َحاَجىِة َأِخيىِه، َكىاَن هللا ِفىي َحاَجِتىِه. َوَمىْ  َفىرََّ  َعىْ  الُمْسِلُم َأُخو الُمْسِلِم، َ  "

ْومَ  َِْياَمِة. َوَمْ  َسَتر ُمْسِلًما، َسَتَرُه هللا ََ ْوِم ال َِْياَمةُمْسِلم ُكْرَبًة، َفرََّ  هللا َعْنُه ُكْرَبًة ِمْ  ُكُرَباِم ََ  ." ال

ترهم، ا في تفري  الكورب عون إخوانوه النوازحين، أيون مون ُيعوين علوى َسون يسمع فُيطب ِّق، أين من يكون سببا فأين م
قون  الباذلون  أين الُمنفِّقونَ   ... المتطو ِّعون المتصد ِّ

 نطلووب فقووط الرحمووة بنخواننووا، خووذ موون أخيوو  غوودوناتخيلوووا أيهووا النوواس بأننووا لووم نعوود نطلووب بووذًل وًل عطوواءا ، بوول 
بووالمعروف، ارحوم حووالهم وضوعفهم، وقوود تركووا بيوووتهم خوذ بووالمعروف، ُخوذ مقابوول خودماتِّ  ولكوون خوذ كوون آجواراا ول

رَّة...  وأرزاقهم وأموالهم على حين غِّ
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 دوًلر أو يزيد؟!!  100غرفتين أيها الناس أن يغدو آجار أُيعقل 

 قُ وهللا إنووه لُظلوومت، يمَحوون؟!! أيوون الرحمووة بووالمؤمنين؟! وأيوون سووتُر المسوولمين؟! وأيوون تفووري  الكوورب عوون المكووروبي
لح سخَط هللا، البركة وُيذهِّ  ََِلُموا َوَجَعْلَنا ِلَمْهِلِكِهْم َمْوِعًدا))ب الن ِّعمة وُيحِّ ُْْم َلمَّا  َلْكَنا ْْ َرى َأ  .[59]الكه :   َوِهْلَك اْلُْ

إن أخووووذتم فخووووذوا ة، ولكوووون ؟!! ًل نسووووألكم صوووودقأيوووون المواسوووواة والسووووتر علووووى المسوووولمينوالمؤاخوووواة، أيوووون الرحمووووة 
موووالت تأخووُذه بووالمعروف عووون طيووب نفوويِّ أخيووو ، بووالمعروف، وارحموووا إخوووانكم وًل تجمعووووا المصووائب علوويهم... ف

قد  من صواحبه، ًل يبواَرُك لو  فيوه، ُتنفِّ  ن مال  ل  فيه، خيرت مِّ  ك هللاُ ُيبارِّ  ه ُقوتأخذه استغالًل وج.عا على ُبغض  وحِّ
 لوان البالء.على اْلطباء والصيادلة وغير ذل  من أ

وون أهوولِّ الخيوور،  -هوواكمووا فووي غيرِّ -هووا السووادة ْلن نكووون فووي هووذه اْلوقووا  مووا أحوجنووا أيَّ  َواْفَعُلىىوا اْلَخْيىىَر َلَعلَُّكىىْم ))مِّ
ِلُحونَ    .[77الح  : ]   ُهِْ

ى هللا عليوووه صووولَّ  -رسوووول هللا ْلن نتأسوووى بمووون قوووال عووونهم فوووي مسووول هوووذه الظوووروف  -أيهوووا اْلحبَّوووة- موووا أحوجنوووا
 نَّ  -رضووووي هللا عنووووه أبووووو موسووووى اْلشووووعر   الصووووحابياسووووم قبيلووووة ينسووووب إليهووووا  – نَّ األْشىىىىَعِريِِّيَ  " :  -موسوووولَّ 

ُْْم فىىي َ ىى َنىىِة، َجَمُعىىوا َمىىا َكىىاَن ِعْنىىَد ٍِ َواِحىىٍد، ُ ىىمَّ األْشىىَعِريِِّيَ  ِ َذا أْرَمُلىىوا فىىي الَغىىْ ِو، َأْو َقىى َّ َيَعىىاُم ِعَيىىاِلِهْم بالَمدَِ ْو
ِويَِّة َفُهْم ِمنِِّي َوأَنا ِمْنُهمْ اْقَتَسُموُه بَ   .والحدي  في البخار   ومسلم. "ْيَنُهْم في  َناٍء َواحٍد بالسَّ

كانت أبناء تل  القبيلة إذا أرملوا وضاق حالهم في الغزو أو في المدينة، يأتي كولل مونهم بموا عنوده فيجمعوون موا 
ا أكسر من أخيه!!لديهم ثمَّ يقتسمونه بينهم بالسويَّة، لكي ًل يكون أحدُ   هم ُمنعَّما

 ُسورَّ بهوم رسوول هللا حتوى التوي دفعوتهم لهوذا  الحقيقيوةاإليمانيوة تلو  اْلخووَّة  موا ؛انظروا إلى هوذا الُخلوق الراقوي
 !!!" ُْْم ِمنِِّي َوأَنا ِمْنُهمْ "حتى قال: 

يتعوواونون علووى البوور ِّ والتقوووى وًل هكووذا تكووون أخووالق موون ينصووُرهم هللا وُيعيوونهم علووى مووا ابووتالهم، هكووذا هووم الووذين 
 يتعاونون على اإلثم والعدوان.

: ضواقت، ويوئي الكسيورون، اشوتد الخطوُب وقونِّط القوانِّطون... ولسوان حوال دة الكرام، أيحها اإلخوة اْلحبَّوةأيَّها السا
 الكسيرين يسأل: متى نصُر هللا؟ متى فرُج هللا؟! ...
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ا، و نقوووووووووووووول  لكووووووووووووونَّ مفتاحووووووووووووووه عنووووووووووووودكم تجدونوووووووووووووه فوووووووووووووي قولوووووووووووووه تعووووووووووووووالى:: أًل إنَّ نصووووووووووووور هللا قريوووووووووووووبت جووووووووووووودا
ِسِهمْ )) ْوٍم َحتَّى ُيَغيُِِّروا َما ِبَأْنُِ َ َ  ُيَغيُِِّر َما ِبَْ  ...[ 11]الرعد:   ِ نَّ َّللاَّ

ما، وذلهوووووووووووووووووم عوووووووووووووووووز ا... غيَّووووووووووووووووور  الجنوووووووووووووووووود البارحوووووووووووووووووة فانقلبوووووووووووووووووت هوووووووووووووووووزيمتهم نصوووووووووووووووووراا، وتوووووووووووووووووراجعهم تقووووووووووووووووودح
َتىَيكَُّر ِ  َّ ))م، فالخيار لكم وقد رأيتم اآليا  بأم ِّ أعينك ًقىا َوَمىا ََ ىَماِء ِرَْ ُِ َلُكىْم ِمىَ  السَّ َُْو الَّىِي  َُىِريَُّْم لَياِهىِه َوُيَنى ِِّ

 [.13]غافر:   َمْ  َُِنيبُ 

ه هللا إيَّواه، و اسوتطاعته وبحسوب ، فكولل مسوؤول بحسوبِّ وا عن الوتالومفأنيبوا إلى رب ِّكم وكفح  كولل مونكم سويقُ  موا وًلَّ
ا، و وُيسأل أمام  لوون،   من لم ُيحق ِّق ال.ره ًل َيسأْل عن جوابه،رب ِّه فردا َوَمىا )فوأجمعوا أموركم وًل يسوتخفنَّكم الُمبطِّ

ِديَُّْم َوَيْعُِو َعْ  َكِثيرٍ  َْ َأَْ  ...[ 30]ال.ورى:   َأَصاَبُكْم ِمْ  ُمِصيَبٍة َفِبَما َكَسَب

نَّوا، أنوت وليحنوا وموًلنووا اللهوم عاملنوا بوالعفو واللحطو  والرَّحموة والمغفورة،  واإلحسوان، وًل تؤاخوذنا بموا فعول السوفهاء مِّ
 فانصرنا على القوم الكافرين.

 إني دا،  فأم ِّنوا


