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دمحماً ، وأشهد أن ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو، وأشهد أن اضتمد هلل حق زتده
 ل وسلم وابرك على نور اعتدى دمحم، وعلى آلو، اللهم صعبده ورسولو وصفيو وخليلو

ديهم واسنت بسنتهم إىل ، ومن اىتدى هبوصحبو أرتعٌن، وارض اللهم عن الصحابة
 . يوم الدين

أبرأ من الثقة إال بك، ومن األمل إال فيك، ومن التسليم إال لك، ومن الطلب إال 
لرجاء إال ظتا يف ، ومن امنك، ومن الصرب إال على اببك، ومن الذل إال يف طاعتك

بع برك، واتصل خًنك، . اللهم تتاالرىبة إال صتاللك العظيميديك الكرميتٌن، ومن 
وصدق وعدك، وحق على أعدائك  وبر قسمك، ،وكمل عطاؤك، وعمت فواضلك

 . قضيتها برزتتك اي أرحم الرازتٌن ، فلم تبق حاجة لنا إالوعيدك
علموا أنكم مالقوه وبشر ، واي نفسي وإايكم بتقوى هللا عز وجل، أوصعباد هللا
 . اظتؤمنٌن

 اضتََْسَنةِ  َواْلَمْوِعظَةِ  اِبضتِْْكَمةِ  رَبِ كَ  َسِبيلِ  ِإىَل  ادْع  : يقول اظتوىل هلالج لج يف ػتكم التنزيل
 َأْعَلم   َوى وَ  َسِبيِلوِ  َعنْ  َضلَّ  ِبَنْ  أَْعَلم   ى وَ  رَبَّكَ  ِإنَّ  َأْحَسن   ِىيَ  اِبلَِّت  َوَجاِدعْت مْ 

ىلك ): قال أن رسول هللا  روى اإلمام مسلم [521: النحل] اِبْلم ْهَتِدين
  .قاعتا ثالثً  (اظتتنطعون

عون ، واصتالدون طامضرب ببأس كبًنإن العامل اإلسالمي والعريب ي   :معاشر اإلخوة
، ن أعداء كثًنينهددة مِ وىذا يعين أن الشريعة اإلسالمية م   ،أنفاسو يف إستاد

 ،الفكر الديين يلبس ثوب السلفيةن أن أخطر خصومها نوع م والغريب يف ذلك
دعاء ، إهنا اإىل عقيدة السلف وأخالقهم السمحة الكرميةالعودة والسلفية تعين 

إهنم  ،إن حب السلفية  دين وكرىهم نفاق ،السلفية وليست السلفية الصحيحة
وأن  ،سن التأسي هبمن ن  ب أمن أجل ذلك يَ  ،دعائم حضارتنا ومعامل رسالتنا



 

 

، أانس قد ظهر مع األسف يف ىذه األايم، و ؤذي شتعتهمندفع عنهم كل ما ي  
وىم ال يعرفون عن السلف إال  ،أي ما يعرفون ابلوىابية ،نفسهم ابلسلفيةيسمون أ

فيهم شبو  ،زجاةضاعتهم يف فقو السنة م  وبِ  ،علمون عن القرآن شيئاً وال يَ  ،أشتائهم
وفيهم جرأة  ،غطونو بدعوة اتباعود ي  فيهم رت  و  ،من فكر الظاىرية ولسان اطتوارج

 ،وفيهم اعتداد أبنفسهم وكأهنم اظتتكلمون ابسم هللا ورسولو ،على أئمة الفقو الكبار
وقد ظهر مع  ،للنيل منهم والوقيعة فيهم ، واشتفاءوفيهم سوء الظن ابألخرين

االستعمار  أبن وندرك دتاماً  ،األسف ىؤالء وقد كثر ىؤالء يف ىذه األايم العجاف
ألهنم مهرة يف  ،نسأ عتم رتاعات يف أقطار متباعدةوي   رضهم ويركم،ىو الذي ي  

  .تقطيع أوصال ىذه األمة
بل  ،وأن موارثنا الفكرية ال تنبع من ديننا ،منذ أمد بعيد نن مصابون من داخلنا

ت عن توجيها ازوراراً  درك أن ىناكوأصبحنا ن   ،من تعاليم دخيلة على ىذا الدين
مع أىواء فرد  شياً دتَ  ،ة يف اظتيادين السياسية واالقتصادية واالجتماعيةاإلسالم اضتاشت

ن العبادات فقدت روحها وأصبحت ، وأجنس من األجناس طبيعة أو ،من األفراد
، وأمسى تعامل الناس وفق غرائزىم ،وأن األخالق سقطت عن عرشها ،رسومًا ميتة

وإمنا ىو صراع بٌن  ،اإلسالم وغًنه من أىواء البشرن الصراع العاظتي ليس بٌن وأ
 ، وىا نن ذا نرى أصواتإلسالم ومسالك بشرية يقظة جريئةبية لتطبيقات غَ 

اضتق  أعداء فت ألنوأصوات اظتصلحٌن ختَ  ،ساندىا قوى شريرةهال تعلو ت  اصت  
  .شون عواقب صحوة حقيقية لمأمة العربية واإلسالميةيَ 

نت ك    :يقول العامل ،حد الوىابية اظتتنطعٌناور فيو ألماء األزىر ي  ألحد ع قرأت حواراً 
وجرت  ،رجل موثوق ابلسلفية ، ويف اجمللسيومًا أحتدث يف موضوع غًن ذي ابل

ر عن أنيابو وقد ش ِ كَ فالتفت فإذا السلفي ي   ،الى لساين كلمة مل أقصد إىل شيء هبع
، فقلت أوافق عليو ول ما الق  ت َ سَ بت سِ حَ  :؟ قالاستعد للفتك، قلت لو: ماذا تريد

 ،فإذا فاتكم شعرًب ابضتزن ،رتبصون ابطتطأ لتأكلوا صاحبوعشر السلفية تَ : إهنم مَ لو



 

 

إنكم جتمعون رتلة من صفات العناد  ،ليست ىذه اي صاحيب من أخالق اظتؤمنٌن
ن : نفقال .وىذا كلو مرفوض يف ديننا ،س العيب للرباء، وتلموالتحدي واضتقد

 ،رموننا بو ابطلوما يَ  ،ال االتباع، والناس ال أتىب إعن السنن ونارب البدع ندافع
 أقدراً  ختمشونو  ،إنكم هتارتون اظتذاىب الفقهية ،األمر يكون كذلك يتلَ  :فقلت
والعلم الصحيح ال  ،وترتكون بٌن الناس انقسامات عميقة ابسم السلفية ،األئمة

الناس األخذ اظتباشر من ونعلم  ،اظتذىيب نن نرفض تقليد :فقال .أيخذ ىذا اظتنهج
ال أيىب مسلم االرتباط بكتاب ربو  ؟ فقلت:نت ذلك، أترفض أالسنةالكتاب و 
ستقى من نبأ غًن الكتاب والسنة غًن ن الفقو اظتذىيب ي  ، وتصوركم أوسنة نبيو

ويتعرفوا ما جاء  ناقشوا بعض القضااين ي  ، ومن اظتمكن للعلماء الراسخٌن أصحيح
 وذلك كلو يف إطار من ،حكاما من آثر، ويستنبطوا ما يطمئنون إليو من أفيه

الحرتام الكتاب  ربعة مناذج رفيعةوالفقهاء األ ،اضتب وإيثار اضتق على اطتلقو  اإلخاء
نتم يف اتباع الشوكاين أو ، كما ال تالمون أوال يالم مسلم تبع واحدًا منهم ،والسنة

 :فقلت .ذاك ما تقول :قال من مصادركم ومراجعكم.، وغًنىم األلباين أو الصنعاين
صفونو وتَ  ،كاسحاً   ما إذا خالفكم أحد فإنكم تشنون عليو ىجوماً ، أىذا رأيكم ،ال

، أحب اي صاحيب أن نتم ال غًنالسنة وقف عليكم أ وكأن ،أبنو خارج عن السنة
 عداوة تحملمر ال يَ ن األ، وأأجورطؤه وصوابو مَ ن االجتهاد الفقهي خَ تعلموا أ

 ،الصواب فمخالفكم ما حرم من ثواب هللا ىو ا لديكمسلمنا م وأان لو ،تفرقةو 
الرأي  ؟عليكم لتكون حكراً  ،ريدون إحراجو وإخراجو من دائرة السلففلماذا ت  

وتصلحوا نيتكم  ،ن تتواضعوا هلل، وأوىل بكم أيةلقية ال علمعندي أان اظتأساة خ  
ن تبتعدوا عن تكفًن وأ ،وحتسنوا الظن هبم ،وتتحدوا مع إخوانكم اظتؤمنٌن ،معو

فإن زعيم السلفية األسبق يف مصر  ،الثقات والعلماء وعن تكفًن األئمة ،الناس
فهذا التفكًن اظتريض اظتتحامل ال  ،الشيخ حامد الفقي حلف ابهلل أن أاب حنيفة كافر



 

 

زعمون أبنكم سلفيون فهذا لون من ن تَ ، وأزيق األمة اظتثخنة ابصتراحتيجة لو إال دتَ نَ 
  .الدجل واصترآة
تها األوىل جفاف مذو ج   ،ن أمراض التدين تتشابو على مر العصور: إمعاشر اإلخوة

ىل سوء النسالخ العام من الفطرة واظتيل إوا ،الشعور وضيق التفكًن وقسوة القلب
يعد أصحاهبا نكرىا الدين وال وتلك كلها آفات ي   ،الظن ومعاملة االخرين جبربوت
ىل الدين قاس  ،ونقف ىنا على قضية واحدة ،هتماعلى شيء مهما بلغت عباد

م لو ، أسعى للخالص منهمرتبص عتم الدوائر ويَ بيت عتم العقاب ويَ على اظتخطئٌن ي  
  ؟غية أتلفهم واستصالحهمموقف أحىن وأرعى ب  
رة كي عاى ع الزانة حٌن جاؤوا لو ابمراةشجمل يكن ي   إن عيسى بن مرًن 

ستشفع سًنة يَ  إنو كان أوالً  .يكن بال خطيئة فليتقدم لررتها ، فقال: من ملررتهايَ 
هنم ، إبٌن الناس شتهون أن يروا اظتخطئ مطروحًا للعقاب مفضوحاً نفر من اليهود يَ 

رصة يستعيد فيها ريد إعطاء العاثر ف  وكان ثنياً ي   .هبذه الشهوة ليس أفضل من الزانية
عينو على النهوض ال أن إذا رأى عاثراً أن ي   ،فمهمة الدين إذاً  ،نفسو رشده ويصلح

فقد ورد يف اضتديث  ،ا شبيو ِبحمد يف ىذ  وعيسى ،تقدم لإلجهاز عليويَ 
يف   ان قاعد مع رسول هللا: بينما أقال ، عن أيب أمامة مسلمالذي رواه اإلمام 

فسكت عنو  ،فأقمو علي حداً  ين أصبتإ ،اي رسول هللا :جاءه رجل فقال ،اظتسجد
 ،ثالث مرات :قاعتا ،إين أصبت حدًا فأقمو علي ،اي رسول هللا :مث قال ،رسول هللا

نظر ما : فتبعتو أقال أبو أمامة ،تبعو الرجل ا انصرف النيب فلم ،وأقمت الصالة
 ،إين أصبت حدًا فأقمو علي ،اي رسول هللا :فقال الرجل ، ليو رسول هللاعَ  د  ر  ي َ 
واي من تقطعون الرؤوس حبجة  ،واي سلفية ،اشتعوا اي وىابية-: قال لو النيب ف
 :رجللل قال  -اشتعوا اي كذبة ،سالمية على ىؤالءنكم تطبقون الشريعة اإلأ
 :قال ،بلى :قال ؟حسنت الوضوءأت فأرجت من بيتك قد توضلست حٌن خأ

نفهم من ذلك  ناولس .كدَّ ن هللا قد غفر لك حَ إ :قال ،نعم :قال ؟وشهدت الصالة



 

 

هول من شرائع و ي  أ ،لغي وظائف الشرطة والقضاةبتااًت أن القانون ي   -دةاي سا-
 نطاقوكالمها لو  ،لقي ابق والقانون اصتنائي ابقفالقانون اطت   ،والقصاص اضتدود

رسالة اطتالدة ىي الغاية من فسنة صاحب ال ،وكالمها ضرورة اجتماعية ،عمل فيويَ 
  .طئ يف العقابن ي  أمن  مام يف العفو خًناً طئ اإلن ي  أ :اظتوقفٌن ىي ذينى

نشده البشرية الت تَ  ،سرهنشده العامل العريب والغريب أبالقانون وتطبيق القصاص يَ 
عن رئيسة وزراء انكلرتا  أقر أت كن  .نشده العقالء يف العامليَ  ،من واستقرارإىل أسعى تَ 
 ،يف غتلس العموم حيث وقفت يوماً  ،راة اضتديديةفقد وصفها قومها ابظت "تتشر"

ن اجمللس أصحيح  ،ىل القانون االنكليزيإعدام عقوبة اإل ادةعوىي تطالب إب
 ،ئت عضو عارضوىا وانتصروا عليهاان مِ بصر للحق مِ أذكى و ألكنها كانت  ،خذعتا

والغريب  ،قنعتها بضرورة القصاص من اظتفسدين واجملرمٌنأمن ليتها عن األو سؤ ن مَ إ
يت ئقومها ر   قودة تأوكانت ىذه اظتر  ،رجنتٌن حياهتا عندما حاربت انكلرتا األيف

سالم اشتع اي من تدعي اإل ،يها العريبأاشتع - :ظتاذا ،ترتدي السواد ابستمرار
بناء أوقتلت  ،كملتبناء أوقتلت  ،ن دمرت وطنكاشتع اي مَ  ،خرينوتقطع رؤوس اآل

وىذه من عادات الغرب  ،رتدي السواد دائماً تَ  "تتشر"اشتع ظتاذا كانت  ،الدم الواحد
و أ خاً أبناء وطنها أقتل من كل جندي ي    رىهنا كانت تَ أل ت:قال -عن اضتزن تعبًناً 

  .وترفض كل زينة للسرور والبهجة ،فهي تلبس عليو اضتداد ،ابناً 
بناء ىذا أمن  ،ريستشهد لنا من عناصر اصتيش العريب السو كم يَ   ،ونن اليوم

جل أمن  ،قدم جيشنا اظتعطاء من دماء من شالالت غزيرة من الدماءكم ي    ،الوطن
جل الدفاع عن  أمن  ،عراضكأجل الدفاع عن أمن  ،يها اظتواطنأمنك أالدفاع عن 

 ،بعد يوم ققها يوماً ولوال تقدميات اصتيش العريب السوري وانتصاراتو الت ي   ،كرامتك
 ،منٌنآيف بيوتكم  ان تنامو أاستطعتم وظتا  ،نقطة ماء نظيفة اتشربو ن أظتا استطعتم 

تبكي قلوبنا  -اي سادة-فهل  ،والدكم للمدارس للتعليمأن ترسلوا أوظتا استطعتم 
دافعون عن فخرة ومثال العطماء الذين ي  ن كانت الشهادة مَ إو  ،على الشهداء



 

 

يها أ ،يها اظتسلمأ-ت فهل جلس ،وعن شرفهم وعن بالدىم ،وطاهنم وعن عقائدىمأ
يقدم  ،قدم جيشناكم وكم ي    :بينك وبٌن نفسك تقول -يها السوريأ ،العريب

جل أجل حياتنا ومن أمن تضحيات من  ،بناء ىذا الوطنأالشرفاء والعظماء من 
  ؟.نعيمنا واستقراران

وقد اتصف الفكر الوىايب  ،دم االستعمارمة ويَ األ هز  العلم اظتغشوش يَ  :اي سادة
مهرة يف  ،يقاظ يف ػتاربة االسالمأطانيا فرنسا وبريمريكا و أن زعماء إف ،هبذا العلم

نفاس أستاد إومهرة يف  ،سالمنفاس اإلأستاد إمهرة يف  ،وصال ىذه االمةأتقطيع 
تهدون فيو يف الوقت الذي يَ  ،طورة ىذا الفكردرك خ  فهل ن   ،سرىامة العربية أباأل

اي -ظتاذا يتغاضى الغرب  ،جرامهاإويتغاضون عن  ،براز اصتماعات اظتتطرفةإ على
فكارىم السيئة أو  ، يتغاضون عن إجرامهمعن اصتماعات اظتتطرفة اظتسلحة -سادة

وىدم  ،ودعاية حقيقية ضده ،سالمميم لإلذهنم وجو ظتاذا أل ،وعقوعتم اظتظلمة
سالم الصحيح و اإلأاربون الفكر اظتعتدل جل ذلك ي  أمن  ،للوحدة وتسهيل للفرقة

داخلية  ثًنون الشبو ويشعلون حروابً الة ي  رتك ىؤالء الغ  على حٌن ي   ،تباعوأطاردون وي  
  .قيايفر إسيا و آوذلك سر انتشارىم يف  ،سالم ومستقبلوتقضي على اإل

يم ىذا التنظ ،يسمى تنظيم خراسان "وابما"أرىايب من إمنذ يومٌن شتعنا عن تنظيم 
لكن ىذا التنظيم ليست  ،صهيوين خليجي من الكويت ،يقوده شخص خليجي

الستعداد جل اأراضي السورية من منا ىو يتخذ قطعة من األإ ،جهتو سورايو  
رك لضرب ن حتَ وابما اآلأف ،وروبية بشكل عاممريكية واألعتجمات ضد اظتصاحل األ

نو أدمر البىن التحتية حبجة وي   ،دمر اقتصادان الوطينصبح ي  أو  ،رىاب يف العاملاإل
قد صنعت  الرعناء بسياستك "وابما"أنت اي ألست أ ،رىاب والتطرفارب اإلي  

دعم بين صهيون يف ن تمَ  "وابما"أنت اي ألست أ ؟موال العرابنىؤالء ومولتهم أب
ىن دمر الب  عراض من النساء الشرفاء وت  برايء وىتك األطفال األفلسطٌن لقتل األ

حرق أجدادك من أو  "وابما"أنت اي ألست أ ؟سرهويف الوطن العريب أب زةالتحتية يف غ



 

 

 ،حراق الوطن العريب اليومإنت من يعمل على ألست أ ؟لبنان يف عام الثمانينيات
ن مِ  األصم مننادي غتلس األوت   ،رىابارب اإلوسوراي كانت وما زالت وستبقى حت  

  .رىابجل ػتاربة اإلأ
مريكا من شهور أعندكم يف  "بوسطن"فجًن عندما دان تَ  ،ذكركأن أريد أ "وابما"أ

نت اكسوراي   ؟رىابجل اإلأوىل يف العامل من مل تكن سوراي ىي اظتنددة األأ ،قليلة
  .جراميٌنام واإلرىابيٌن واالجر رىاب واإلنددة ابإلوما زالت وستبقى م  

و أ ،السعودية ىلإو أ ،مصر إىل وأ ،ردنىل األإدخل  واحداً  اعطوان سورايً  :اي عرب
ال نتمثل هبذا  ،يف سوراي ،نن يف دمشق ،جل قتلكم ودماركمأمن  ،ىل بلد يف العاملإ

جئتموان  ،ناء العاملأنتم جئتموان من كل أما أ ،جرامفكر القتل واإل ،الفكر الظالمي
شر جل نَ أومن  ،جل قتلنا ودماران وخرابناأ دولة من من عن ما يزيد عن ذتانٌن

ايم أ ،باركةايم م  أيف  -اي سادة-وىا نن ذا  ،عمتم يف سورايسالمية كما زَ الدعوة اإل
ودليل ذلك دليل  ،وجل هبا قسم هللا عزأايم الت ىذه األ ،العشر من ذي اضتجة

وما حتملو يف جعبتها من  ،ايممهية ىذه األأن ذلك يدل على أىذا القسم على 
  .والفجر وليال عشر ،نفحات وبركات

ن نتجو أو  ،ىل هللا سبحانوإعود ن نَ أ ،ايم اظتباركةواجبنا يف ىذه األ :خوةمعاشر اإل
فقد  ،ن فريضة اضتجرمنا مِ ن ح  إو  ،ايمواجبنا يف ىذه األ ،ليو ابلدعاء والتضرعإ

ىذا الرئيس ابشتو الكبًن وشخصيتو  ،سدلو كان بشار األ ،ل سعودآحرمنا منها 
 ،قعددتوىاأقمتم الدنيا وما ٌن من اضتج ألرم السوريسد حَ لو كان بشار األ ،العظيمة
يها اجمللس أنت أين أ ،مننت اي غتلس األأين أ ،واي كذبة ،اي خونة ،اي خونة

 لثريضة اضتج يف العام الثاداء فَ أنعون شعبًا أبسره من ل سعود ميَ آىا ىم  ،اظتزيف
داء فريضة أرمنا من ونن اليوم ح   ؟مننت اي غتلس األأين أ ،نتمأين أ ،على التوايل

عمال أىناك  -اي سادة-وهللا  ،داء الفريضةأشرتط فيها ايم ال ي  وىذه األ ،اضتج
  .داء فريضة اضتجأىل هللا من إحب أ



 

 

ن ارتفع أومنذ  ،ن الدوالر ارتفعأسعار حبجة غلي يف األن ي  اي مَ  :يها السوريأ
سرقون ظتاذا تَ  ،يها السارقونأسعاركم أنقصتم من أما  ،نذ سنة ويزيدونالدوالر م  

ونن  ،سعار جرمية خطًنةن رفع األإ ؟اربون اظتواطن بلقمة عيشوظتاذا حت   ؟اظتواطن
ىل هللا إتتقربون فيو  ءحب شيأو  ،ىل هللا سبحانوإنسان ايم يتقرب فيو اإلأاليوم يف 

 ذاً إ ،ليو من جرب اطتواطرإحب أهللا سبحانو وتعاىل بشيء  بدما ع ،ىو جرب اطتواطر
ماكن أو مكان من أو عائلة مشردة أو مسكٌن أو يتيم أرملة أ سعيت على إذا
عليهم ًب هبا دوج   ،بناء جلدتكم وملتكمأخوانكم و إىلكم و أيواء الت يسكن فيها اإل

نزل ي  ن هللا سَ أوا دتامًا ق  ثِ  ،دخلتم السرور على قلوهبمأو  ،موالابلطعام والشراب واأل
  ،لة اظتاء يف ىذا العامن قِ كم عانيتم اي دمشقيون مِ   ،اءيف ىذا الشت ميماً عَ  علينا غيثاً 

ن الشتاء اظتاضي مر أعلم وكلنا يَ  ،وما زلنا نعاين ،كلنا عاىن من قلة اظتاء  ؟انيتمم عَ كَ 
 ،جفت من العطاء ،جفت من اطتًن ،ن قلوبنا جفت من اضتبأل ؟ظتاذا ،جافاً  شتاءً 

 ال سيماو  ،بواب فصل الشتاءأونن على -واضتل اليوم  ،جفت من الرتاحم والتالف
ن أو  ،ىل هللا سبحانوإن نتوب أ ،يديناأاضتل يف  -العشر من ذي اضتجةايم أ نا يفنأ
وقد قال  ،كيف ال  ،ىل الرتاحم والتواصلإن نسعى أو  ،ىل التوبة واالستغفارإبادر ن  
: (ن يف السماءرزتكم مَ رض يَ ارزتوا من يف األ)  َواضتمد  ،الرزتنرزتهم الرازتون ي

  .هلل رب العاظتٌن
 ــية::2اخلطبة الثانـــــــــــــ

ال هللا وحده ال إن ال الو أشهد أو  ،اضتمد هلل حق زتده ،اضتمد هلل رب العاظتٌن
اللهم صل وسلم وابرك  ،عبده ورسولو وصفيو وخليلو ن دمحماً أشهد أو  ،شريك لو

  .عنرتألو وصحبو آوعلى  ،على سيدان دمحم
  .ن غًن غافل عنكم وال ساهأو  ،نكم مالقوهأواعلموا  ،هللا اتقوا هللاعباد 

اللهم  ،مواتحياء منهم واألاظتؤمنات واظتسلمٌن واظتسلمات األاللهم اغفر للمؤمنٌن و 
ايم لك يف ىذا األأان نسإاللهم  ،نك علينا قديرإوال تعذبنا ف ،نك بنا رحيمإارزتنا ف



 

 

 ،ومن نصب ومن تعب ،ن ىم وغم ونكدزل بنا مَ نَ فرج عنا ما ن ت  أالعشر اظتباركة 
 ،بوع ىذا الوطن اضتبيبىل ر  إمان واالستقرار من واألعيد األن ت  ألك أان نسإاللهم 
رض بت األثَ ن ت   أان نسالك إاللهم  ،نصر اصتيش العريب السورين تَ ألك أان نسإاللهم 
 عيناً تكون عتم م   نأو  ،ىدافهم ورميهم اي رب العاظتٌنأسدد ن ت  أو  ،قدامهماحتت 
نزل الكتاب اللهم م   ،عجزونكهنم ال ي  إف ،اللهم عليك ابليهود ومن واالىم ،وانصراً 

اللهم وفق السيد الرئيس  ،همياىزمهم وانصران عل ،حزابري السحاب وىازم األوغت  
واجعلو  ،ىل ما حتبو وترضاهإوخذ بيده  ،ىل ما فيو خًن البالد والعبادإسد بشار األ

، نسبحان ربك رب العزة عما يصفو  ،ميةسالمة العربية واإلخًن ونصر لمأ ةبشار 
  وسالم على اظترسلٌن، واضتمد هلل رب العاظتٌن.

 

 


