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  :اخلطبة األوىل 

  

له الكربياء يف السموات واألرض وله العـزة فيهمـا والقهـر            ..  احلمد هللا ذي احلول والطول وامللكوت        ..احلمد هللا   
       واجلربوت ، أليم العذاب شديد العقاب وهو دائم ال ميوت     حي ..   سبحانك اللهم م  ومن الـذي  ! ؟ن مكرك فما خسر     ن الذي أم

  !؟ ومن الذي تعرض لوعيدك فسلم !؟م استهان حبرماتك فما ند

  

! صلى اهللا عليه فما كان أخـشاه هللا وأخـشعه      ،  أشهد أن ال إله إال أنت سبحانك وأشهد أن حممداً عبدك ورسولك             و
وصلى على اآلل والصحب الكرام وسـلم تـسليماً   ! عليه فكم سح هللا أدمعه  اهللا  وصلى  ! وصلى اهللا عليه ما كان أتقاه وأورعه        

  .إىل يوم الدين كثرياً 

  

تـأهبوا للقـاء اهللا واحـذروا       و،  حق التقوى واستمسكوا من اإلسالم بالعروة الوثقى         -تعاىل   -فاتقوا اهللا    ..أما بعد   
ت لغد واتقُوا اللَّـه     يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه ولْتنظُر نفْس ما قَدم         : فإن أجسادكم على حر النار ال تقدر وال تقوى          ؛  عقابه

  ) سورة احلشر١٨( إِنَّ اللَّه خبِري بِما تعملُونَ

  

ويف ، تعاهد أصحابه باملوعظة وربـط أحـواهلم بـاآلخرة      -صلى اهللا عليه وسلم      -لقد كان من سنة النيب      : عباد اهللا   
ـ ؛  يارب أكل بعضي بعـضا      : ىل را فقالت    إ اشتكت النار : " قال   -صلى اهللا عليه وسلم      -أن النيب   : الصحيحني   ذن هلـا   أف

ويف الـصحيحني   .  ."فهو أشد ما جتدون من احلر وأشد من جتدون من الزمهريـر             ؛  نفس يف الشتاء ونفس يف الصيف       : بنفسني  
   . "إذا اشتد احلر فأبردوا بالصالة فإن شدة احلر من فيح جهنم: " قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب : أيضاً 
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 أظمأ توقيها ار العابـدين وأطـال يف          أوجف قلوب املتقني وايةٌ     أرق عيون الصاحلني ومنقلب    مصري: أيها املسلمون   
 سوة ١٦( وطَمعا يدعونَ ربهم خوفًا تتجافَى جنوبهم عنِ الْمضاجِعِ  أدامت احلزن يف حميا املتأوهنيالليل قيام املتأهلني وخامتةٌ

فهي مأوى الظـاملني  ؛ وهي الدار اليت أعدها اهللا للكافرين       ،   عظيم من خلق اهللا      النار خلق .. إا أيها املسلمون النار      .. )السجدة
هي الشر الذي ال خري فيه والورد الـذي ال           ..وهي اخلزي األكرب واخلسران املبني      ،  وسجن الكافرين وعقوبة العصاة واملخالفني      

،  وخملوقـة    فهي معدةٌ  ؛ ) سورة آل عمران     ١٣١ (  واتقَوا النار التيِ أُعدت للْكَافرِين    قدمية النشأة سالفة الوجود     ،  بد منه   
  .كما يف احلديث املخرج يف الصحيحني يف صالة الكسوف  -صلى اهللا عليه وسلم  -وقد رآها النيب 

  

،  ومنـازل    فيها دركـات  ..  وشعاب    وأر  وأوديةٌ فيها جبالٌ .. حق   و احلديث عن النار حديث صدقٍ    : أيها املسلمون   
ـ مرت : و، تشهق وتزبر متور موراً ..  يسمع من بعيد  هلا صوت  .. معتمة   قامتةٌ.. وهي سوداء مظلمة     ـ  كَرٍرشي بِ ـ أَ كَرِصالقَ نه 

 وضوضـاء  وللناس فيهـا صـياح  ،  وطويل  احلزن فيها دائم   ..)رسالت سورة امل  ٣٣-٣٢( نيبِذكَملْ ل ذئمو ي لٌي و رفْ ص ةٌلَاَمجِ
 فيها من العذاب واآلالم ما تعجز عن وصـفه   وبؤساً ،وال تزيدهم األيام فيها إال شدةً،  ويأساً قلوب أهلها ملئت قنوطًا .. وعويل  

 سـورة  ٦٦(  إِنّها ساَءت مستقَراً ومقَاماً : األلسن واألقالم ، وفيها من األهوال واألحزان ما تتقاصر دون تصوره األذهان          
 ٢٩ (نجزِي الظَّالمني يقُلْ منهم إِني إِلَه من دونِه فَذَلك نجزِيه جهنم كَذَلك ومن : خوف اهللا ا مالئكته املقربني ، )الفرقان

  . ) سورة اإلسراء ٢٢(  . ..جعلََْ مع اِهللا إِلَه َآخر فَتلْقَى في جهنمالَ ت: وقال لرسوله الكرمي . .) سورة األنبياء

  

بعد هذا يـأمن بقيـة      أف .. "أنذرتكم النار   . أنذرتكم النار   : "  وقال  وخوف الرسول ا صحابته وأمته فأنذرهم النار        
ر إال ضـاقت عليـه األرض مبـا         واهللا ما صدق عبد بالنا     : " - رمحه اهللا    –يقول احلسن البصري     .. !؟ها املقصرين   العاملني ، بل  

نذر العبـاد بـشيء أدهـى منـها     وإن املنافق لو كانت النار خلف ظهره ما صدق ا حىت يتجهم يف دركها ، واهللا ما أُ                ،  رحبت
وإِنْ : ويف الترتيـل العزيـز   . .  )الليلسورة ١٦-١٤( ى الَّذي كَذَّب وتولَّ* الَ يصالَها إِالَّ اَألشقَى  *فَأَنذَرتكُم نارا تلَظَّى  

من خاف أدجل ومـن أدجل   إن ..فأين اخلوف من ذلك املورد  . .) سورة مرمي  ٧١( منكُم إِلَّا وارِدها كَانَ علَى ربك حتماً مقْضياً       
إِنا كُنا مـن  * فَمن اللَّه علَينا ووقَانا عذَاب السمومِ * بلُ في أَهلنا مشفقني قَالُوا إِنا كُنا قَ :، وتاهللا ما جنا إال املؤمنون بلغ املرتل

     يمحالر رالْب وه هإِن وهعدلُ نصـلى اهللا   -قال رسول اهللا : قال  -رضي اهللا عنه  -عن عبد اهللا  ..) سورة الطور  ٢٨-٢٦( قَب
 هلا صـوت   رواه مسلم ،     " سبعون ألف ملك جيروا      مع كل زمامٍ  .. يؤتى جبهنم يومئذ هلا سبعون ألف زمام        : " :  -عليه وسلم   

 ووجيج رهيب وحتطم  :مهأَتإِذَا ر كَانم نم يدعابريفزظًا وّيغا توا لَهعمويف سورة امللـك  .  .) الفرقان١٢(     س :  كَـادت
 قال  –صلى اهللا عليه وسلم      -قال رسول اهللا    :  قال   – رضي اهللا عنه     –وعن أيب هريرة     ) ..سورة امللك    ٨ ( لغيظ  تميز من ا  
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ضلت عليهـا   فإا فُ :  قال   ،واهللا إن كانت لكافية     :  قالوا    من سبعني جزء من نار جهنم ،       ناركم هذه اليت يوقد ابن آدم جزءٌ      : " 
)  سورة الـرمحن  ٤٣ (هذه جهنّم الّيت يكَذّب بِها الْمجرِمونَ. .  رواه البخاري ومسلم"ها  بتسعة وستني جزءاً كلها مثل حر     

 فـي عمـد    *علَيهِم مؤصـدةٌ  إِنها* الَّتي تطَّلع علَى الْأَفْئدة * نار اللَّه الْموقَدةُ: يدخلوا بأشد خطاب مث توصد عليهم األبواب 
مةددال تنطفي نارها مع تطاول الزمان وال خيبـو أوارهـا مـع مـر               .. وقودها الناس واحلجارة     . .) سورة اهلمزة  ٩-٦(  م

إِنا أَعتدنا للْكَـافرِين سلَاسـلَا      :وهم مع ذلك مقيدون  ..)  سورة اإلسراء٩٧(     سعرياكُلَّما خبت زِدناهم...األيام
 في الْحميمِ ثُم في النارِ يـسجرونَ       * إِذ الْأَغْلَالُ في أَعناقهِم والسّلَاسلُ يسحبونَ     ...   ) سورة اإلنسان  ٤( .غْلَاالً وسعرياً وأَ

 أَن يخرجوا منها مـن غَـمٍّ        كُلَّما أَرادوا *  من حديد    ولَهم مّقَامع    وفوق ذلك يضربون ويهانون    ،) سورة غافر  ٧٢-٧١( 
وترى الْمجرِمني يومئذ مقَرّنِني    : يلبسون من النار ويصهرون      .. ) سورة احلج  ٢٣-٢٢( أُعيدوا فيها وذُوقُوا عذَاب الْحرِيقِ    

 فَادي الْأَصف *مابِيلُهرس     ارّالن مهوهجى وشغتو انرقَط نوا    : ويف سورة احلـج     . ) سورة إبراهيم  ٥٠-٤٩ ( مكَفَـر ينفَالَّـذ
(   ولَهم مقَامع مـن حديـد     *  يصهر بِه ما في بطُونِهِم والْجلُود         * رُءوسهِم الْحميم  قُطِّعت لَهم ثياب من نارٍ يصب من فَوقِ       

يوم تقَلَّب وجوههم في النّارِ     فهكذا يف جهنم حال الكفار      .. ى اللحم على النار     شو كيف ي  أرأيت) ..  سورة احلج    ٢١ -١٩
    ا اللَّهنا أَطَعنتا لَيقُولُونَ يوال  يسّا الرنأَطَعونَ      سورة األحزاب ،  (    وحا كَاليهف مهو ارّالن مهوهجو لْفَحاملؤمنون ١٠٤( ت(. .

 خيـرج  بـأرض      شوك:  والضريع   ،)سورة الغاشية ٦(   لَيس لَهم طَعام إِلَّا من ضرِيعٍ     : أما طعامهم فعذاب وشرام فعذاب      
 سـورة  ٤٦-٤٣(  كَغلْيِ الْحمـيمِ *الْبطُون   كَالْمهلِ يغلي في* طَعام الْأَثيمِ *إِنَّ شجرت الزقُّومِ : احلجاز الئط باألرض 

أما شرام فالغسلني والغساق ، وهـو عـصارة         . .اجلحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطني    شجرة خترج يف أصل     : والزقوم   )الدخان
( أَمعـاءهم   وسقُوا ماء حميما فَقَطَّع      ..) سورة الكهف  ٢٩(   وإِنْ يستغيثُوا يغاثُوا بِماٍء كَالْمهلِ يشوِي الْوجوه      : أهل النار   

يِسيغه ويأْتيه الْموت من كُلِّ مكَـان ومـا    يتجرعه ولَا يكَاد  ويسقَى من ماء صديد ...: ويف اآلية األخرى  ،) سورة حممد١٥
تيبِم وه ذَابع هائرو نميظٌ وفهل تساوي شهوة ساعة مـن  .. عذاب هذه بعض صور ال .. ) سورة إبراهيم١٧-١٦(   غَل
   الدنيا ؟

  

يؤتى بأنعم أهل الـدنيا مـن   : "  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا :  قال – رضي اهللا عنه –عن أنس بن مالك   
ال واهللا  : ياابن آدم هل رأيت خرياً قط ؟ هل مر بك نعيماً قـط ؟ فيقـول                 : قال   مث ي  أهل النار يوم القيامة فيصبغ يف النار صبغةً       

مـن   يود الْمجرِم لَـو يفْتـدي    : وينسى اإلنسان كل نعيم الدنيا ولذائذها وشهواا  واحدةٌإا غمسةٌ. . رواه مسلم "يارب 
نِيهبِب ذئموذَابِ يع*  يهأَخو هتباحصي*  والَّت هيلَتفَصو  وِيهؤضِ* تي الْأَرف نمو مججِيهني ا ثُما لَظَى  كَلَّا * يعهى * إِنولشةً لاعزن *

   )سورة املعارج١٧-١١(  تدعو من أَدبر وتولَّى
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وإذا طال البالء على أهل النار وبلغ منهم العذاب كل مبلغ وكثرت حسرام وندامتـهم طلبـوا اخلـروج             : عباد اهللا   
 :ويعترفـون بـذنوم   )  فـاطر  سورة٣٧(   خونَ فيها ربنا أَخرِجنا نعملْ صالحا غَير الَّذي كُنا نعملُوهم يصطَرِ : واملثاب  
؛    ) سورة املؤمنـون ١٠٧ -١٠٦( ونَأَخرِجنا منها فَإِنْ عدنا فَإِنا ظَالم ربنا غَلَبت علَينا شقْوتنا وكُنا قَوما ضالِّني ربنا قَالُوا

مث يطلبون من خازن النار أن يشفع عنـد اهللا          ،   ) املؤمنون سورة١٠٨( قَالَ اخسؤوا فيها ولَا تكَلّمون       : فيجابون بعد زمان  
 سـورة  ٧٧(   إِنكُـم مـاكثُونَ   ونادوا يامالك ليقْضِ علَينا ربـك قَـالَ  : ليهلكهم وليميتهم حىت يتخلصوا من العذاب 

خلود : ويقال ألهل النار    ،  خلود فال موت    : ويقال ألهل اجلنة    ،  تى باملوت ليذبح    ؤوي ..إنه الرفض لكل ما يطلبون      . .)الزخرف
 فيبكون حـىت تنقطـع    ؛  هم  ؤهنالك يشتد حنيب أهل النار ويعظم حزم ويطول بكا        ؛  احلديث يف صحيح البخاري     .. فال موت   

   .اءكبالدموع مث يبكون الدم حىت يصري يف وجوههم كهيئة األخدود من ال

  

أَفَنجعلُ : أن ال يساوي بني املطيع والعاصي واملصلح واملفسد          -عز وجل    -إن من كمال عدل اهللا      : أيها املسلمون   
 نيرِمجكَالْم نيملسونَ    * الْمكُمحت فكَي فلـيس  ؛ وصف لنا عقابـه      -تعاىل   -وإن اهللا    .. )القلم سورة   ٣٦-٣٥(   ما لَكُم

خالـدين   اللَّه الْمنافقني والْمنافقَات والْكُفَّار نار جهنم وعد : فالكفر والنفاق سبب للخلود يف النار.. للعاصي على اهللا حجة 
ع ملَهو اللَّه مهنلَعو مهبسح يا هيهفذَاب يمقسمع قول اهللا ي برأيه معارضا أمر اهللا وشرعه فلرومن انتص) سورة التوبة ٦٨ ( م

  )  سورة التوبة٦٣(  العظيِميِاخلز ذَلك اهيِأمل يعلَموا أنه من يحادد اَهللا ورسولَه فأن له نار جهنم خالدا ف:  -عز وجل  -

ـ * ولَم نك نطْعم الْمـسكني  * ا لَم نك من الْمصلِّني  قَالُو  *ما سلَكَكُم في سقَر   : سأل   لتارك الصالة حني ي     مث ويلٌ  وويلٌ كُنا و
    نيضائالْخ عم وضخا  * نكُنينِ  ومِ الدوبِي بكَذني *نقا اليانى َآتتح*نيعافّةُ الشفَاعش مهفَعنا تاملـدثر سورة ٤٨ -٤٢ (   فَم(.. 

لدخول النار وأكل الربا موجب  ،ي إِنَّ: ا وأكل أموال اليتامى ظلمأْكُلُونَ فا يما إِنى ظُلْمامتالَ الْيوأْكُلُونَ أَمي ينالَّذ   طُـونِهِمب
تعـاىل   -يقول اهللا   :  قال –ى اهللا عليه وسلم     صل -أن النيب   : ويف صحيح مسلم     ،) سورة النساء  ١٠ ( نارا وسيصلَونَ سعريا  

يقْتـلْ مؤمنـا    ومـن : ويف القرآن العظيم . ."  فمن نازعين واحدة منهما أدخلته النار..  والعظمة إزاري الكربياء ردائي : -
بغَضا ويها فدالخ منهج هاؤزا فَجدمعتم و هنلَعو هلَيع االلَّهيمظا عذَابع لَه دوأكل أموال النـاس   .. )  سورة النساء٩٣(  أَع

ـلْ   -عز وجل  -قال اهللا ..  واحدة بالباطل واالنتحار مقرونان يف آيةفْعـن يميماً وحر كُمكَانَ ب إًنَّ اللّه كُملُواْ أَنفُسقْتالَ تو 

    صن فوظُلْماً فَساناً وودع لَى    ذَلًكع كَانَ ذَلًكاراً ون رياً لًيهسي والـيمني الكاذبـة تغمـس     ..) النساء سورة ٣٠-٢٩(   اللّه
والَ تركَنـواْ إِلَـى الَّـذين ظَلَمـواْ فَتمـسّكُم        :مة وامليل معهم لَوالركون إىل الظَّ،  ا غموسا لذا مسيت ميين  ؛  صاحبها يف النار    

ارّصـلى اهللا عليـه وسـلم     -قال رسول اهللا : قال  -رضي اهللا عنه  - وعن أيب هريرة    ..) رة هود    سو ١١٣(  ...الن-  : "
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 ممـيالت    مـائالت   عاريـات   كاسيات ونساٌء،   كأذناب البقر يضربون ا الناس        معهم سياطٌ  قوم: صنفان من أهل النار مل أرمها       
وعنـد  . .رواه مسلم "  وإن رحيها ليوجد من مسرية كذا وكذا.. ن رحيها روؤسهن كأسنمة البخت املائلة ال يدخلن اجلنة وال جيد   

يامعشر النساء تصدقن وأكثـرن االسـتغفار   " :  قال –صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب :  -رضي اهللا عنهما  -عبد اهللا بن عمر  
 رواه  "تكثرن اللعن وتكفرن العشري   :   النار ؟ قال   وما لنا يارسول اهللا أكثر أهل     :  ن منه فقالت امرأةٌ ،  فإين رأيتكن أكثر أهل النار      

وقل للذين يطلقـون ألـسنتهم       ،،ر م النار يوم القيامة كما يف الصحيحني         سعون فهم أول من ت    ءوأما املرا  ..البخاري ومسلم   
ى وجوههم إال حـصائد  وهل يكب الناس يف النار عل   : " -صلى اهللا عليه وسلم      -يقول النيب   ..  وال حساب     وزن وأقالمهم بال 

 فاجرة فليتبوأ مقعـده     ق بالسحر والنمام ومن اقتطع مال أخيه بيمنيٍ        م مدمن مخر وقاطع رحم واملصد      النار موعود . . " ألسنتهم
  . من النار

  

كما يف حـديث مسـرة بـن        .. صورا من عذاب أهل النار       -صلى اهللا عليه وسلم      -وقد رأى النيب    : أيها املسلمون   
ـ  على رأسه فيثا يهوي بصخرةا وآخر قائما مضجعرجلً -صلى اهللا عليه وسلم    -فقد رأى النيب     : -رضي اهللا عنه     -جندب   غ ل

هذا هو الرجل الـذي يأخـذ   : وقال يف احلديث  ..مث يصح رأسه فيثلغه باحلجر على رأسه مرة أخرى       ،  صدره ويتدحرج احلجر    
رجال مستقليا لقفاه وإذا آخر قـائم عليـه    -صلى اهللا عليه وسلم   -كما رأى النيب    .  .الرجل فيأخذه وينام عن الصالة املكتوبة     

مث يتحول إىل اجلانب    ،  وإذا هو يأيت أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إىل قفاه ومنخره إىل قفاه وعينه إىل قفاه                 ،  بكلوب من حديد    
هذا الرجل الذي يغدو من بيته فيكـذب الكذبـة        : يث  وقال يف احلد   ..اآلخر فيفعل به مثل ما فعل باجلانب األول ويكرر ذلك           

 من أسفل    يأتيهم هلب   عراةٌ  ونساءٌ  وأصوات وفيه رجالٌ    فيه لغطٌ  رمثل التنو  -لم  سصلى اهللا عليه و    -ورأى النيب    ..تبلغ اآلفاق   
،  يسبح   أمحر كالدم وفيه رجلٌ   را   -صلى اهللا عليه وسلم      -ورأى النيب    ..هؤالء هم الزناة والزواين     : وقال   ..منهم فيصيحون   

هذا آكل الربا  : وقال   ..ا يف فيه ويكرر ذلك      فيفرغ السابح فاه مث يلقمه الرجل حجر      ؛   كبرية    معه حجارةٌ  وعلى شط النهر رجلٌ   
عيـد  فهل بعد هذا الو. .احلديث رواه البخاري ، هذا مالك خازن جهنم   : وقال  ،  ا كريه املنظر كأكره ما أنت راء        ورأى رجلً  ..

  .) سورة ق٣٧ (  شهِيدإِنَّ في ذَلك لَذكْرى لمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السّمع وهو ..من وعيد 

  

ـ  . .اللهم أجرنا من عذاب النار . اللهم أجرنا من عذاب النار . اللهم أجرنا من عذاب النار   ر لنـا  فغاربنا إننا آمنـا ف
 .يل ولكم  -تعاىل  -أقول قويل هذا وأستغفر اهللا  ..نا اهللا دي كتابه وأجرنا من خزيه وعذابه عنف.  .ذنبونا وقنا عذاب النار
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  :اخلطبة الثانية 

  

 وأشـكره  - تعاىل -جمري من استجاره وجميب من ناداه ، أمحده         .. احلمد هللا ، احلمد هللا معز من أعطاه ومذل من عصاه            
وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبـده ورسـوله ،   . .ة يل ولكم وأثين عليه وأستغفره ، وأسأله النجا  

  .صلى اهللا وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أمجعني 

  

ميـان  واإل..)  سورة آل عمران     ١٨٥(   فَقَد فَاز  فَمن زحزِح عنِ النّارِ وأُدخلَ الْجنّةَ     : فكالم اهللا احلق     ..أما بعد   
فلن يلج النار رجلٌ بكى مـن خـشية اهللا   ..  طريق الفوز والفالح ، ووعد اهللا ووعد رسوله صدق      - واهللا   -والعمل الصاحل هو    

وللتقوى مرتلـة   ..عني بكت من خشية اهللا وعني باتت حترس يف سيبيل اهللا / حىت يعود اللنب يف الضرع ، وعينان لن متسهما النار  
عن أنس بـن    .. والدعاء واالستعاذة باهللا باب عظيم للنجاة        ..)  سورة الرمحن    ٤٦(  خاف مقَام ربِّه جنّتان   ولمن  : عظيمة  
اللـهم  : ما سأل أحد اهللا اجلنة ثالثًا إال قالت اجلنة  : " - صلى اهللا عليه وسلم  –قال رسول اهللا    :  قال   – رضي اهللا عنه     -مالك  

  .رواه أمحد وابن ماجة بإسناد صحيح  " اللهم أجره مين: ار مسلم من النار ثالثًا إال قالت النار أدخله اجلنة ، وما استج

  

شهر العتق من النار ؛ فمن صام يوما يف سبيل اهللا باعد اهللا بذلك اليوم وجهه عـن النـار                .. وحنن يف إقبال شهرٍ عظيم      
  .النار ، وهللا يف كل ليلة عتقاء من النار سبعني خريفا ، ويف رمضان تفتح أبواب اجلنة وتغلق أبواب 

  

.. اللهم إنا نسألك بأنا نشهد أنك أنت اهللا ال إله إال أنت وال حول وال قوة إال بـك                .. اللهم ياحي ياقيوم ياذا اجلالل      
م إنا نـسألك اجلنـة    الله. نسألك اللهم أن تدخلنا اجلنة وأن جترينا من عذاب النار ، اللهم إنا نسألك اجلنة ونعوذ بك من النار                    

اللهم صلِّ على حممد وعلى آل حممد كمـا صـليت علـى              ..اللهم إنا نسألك اجلنة ونعوذ بك من النار         . ونعوذ بك من النار     
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إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد ، وبارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت على إيراهيم وعلى آل إبـراهيم إنـك                
  .محيد جميد 

  

 وأذل الشرك واملشركني ودمر أعداء الدين ، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر  بـالد                 لهم أعز اإلسالم واملسلمني   ال
اللهم من أرادنا وأراد بالدنا بسوٍء فأشغله بنفـسه ورد كيـده يف   ..اللهم آمنا يف أوطاننا وأصلح أئمتنا ووالة أمورنا          ..املسلمني  

  . والوبا والربا والزنا والزالزل واحملن وسوء الفنت ما ظهر منها وما بطن اللهم ادفع عن الغال ..حنره 

  

اللهم وفق ويل أمرنا هلداك ، واجعل عمله يف رضاك ، اللهم انصر به دينك وأعل به كلمتك ، اللهم أصـلح بطانتـه ،              
  .ائبه الثاين ملا حتبه وترضاه يامسيع الدعاء اللهم أصلح بطانته واصرف عنه بطانة السوء يارب العاملني ، اللهم ووفقه ويل عهده ون

  

اللهم انصر املستضعفني من املسلمني ، اللهم انصرهم يف فلسطني ويف كل مكان يارب العاملني ، اللـهم انـصر دينـك       
  .وكتابك وسنة نبيك وعبادك املؤمنني ، اللهم انصر من نصر الدين واخذل الطغاة واملالحدة واملفسدين 

  

م املهمومني من املسلمني وفرج كرب املكروبني ، وفك أسر املأسورين ، واقض الـدين عـن املـدينني  ،                  اللهم فرج ه  
  .واشف برمحتكم مرضانا ومرضى املسلمني 

  

ربنا آتنا يف الدينا حسنةً ويف اآلخرة حسنةً وقنا عذاب النار ، ربنا اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذريام يارب العـاملني                     
  ..لهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا ال.. 

  

اللهم بلغنا رمضان ، اللهم بلغنا رمضان ووفقنا فيه ملا يرضيك من العمل الصاحل ، وتقبل منا ياحي ياقيوم ياذا اجلـالل                      
،  رب العزة عما يصفون    سبحان ربك ..اب الرحيم   ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ، وتب علينا إنك أنت التو             ..واإلكرام  

 .وسالم على املرسلني ، واحلمد هللا رب العاملني 


