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 أعمال يسيرة بأجور كبيرة

خطبة الجمعة بعنوان: "أعمال يسيرة بأجور   -حفظه اهلل  -ألقى فضيلة الشيخ عبد المحسن بن محمد القاسم 
ث فيها عن نعمِة اهلل على عباده، ومَدى حبه لهم؛ حيث ضاعَف لهم األجور والحسنات على  كبيرة"، والتي تحدَّ

الصالحة؛ من طهارٍة، وصالٍة، وصياٍم، وُعمرٍة، وأذكاٍر، وغير ذلك قليلٌة  أعماٍل يسيرٍة؛ فقد ذكَر بعَض األعمال
 في فعِلها ويسيرة ولكنها عند اهلل عظيمٌة وجليلة.

 

 الخطبة األولى

إن الحمد هلل، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهِده اهلل فال 
ِلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن محمًدا عبده ورسوله، ُمِضلَّ له، ومن ُيض

 صلَّى اهلل عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليًما كثيًرا.

 أما بعد:

 حقَّ التقوى؛ فمن اتَقى ربَّه ارتَ َقى درجات، وطاَب مآلُه بعد الممات. -عباد اهلل  -فاتقوا اهلل 

 لمون:أيها المس

: -سبحانه  -إذا أراد اهلل أن يُكرِم عبَده بمعرفته وجمِع قلبه على محبَّته؛ شَرَح صدرَه لَقبول صفاته، ومن صفاته 
كر يشُكر القليَل من العمل بُمضاَعَفة الثواب أضعافًا كثيرة،  الكرم بكثرة الخير وَجزيِل العطاء، ومن نُعوته: الشُّ

 [.34]فاطر:  ورٌ ِإنَّ رَب ََّنا َلَغُفوٌر َشكُ 
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وأقلُّ ما ُيضاِعُف به الحسنَة عشُر حسنات، وشكَر المؤمنين بجنَّاِت النعيم، والُمسلُم ال يحتِقُر أيَّ عمٍل صالٍح، 
ال تحِقرنَّ من المعروف »: -صلى اهلل عليه وسلم  -فال يدري ما الذي يُدِخُله الجنَة منه، ومن وصايا النبيِّ 

 ؛ رواه مسلم.«شيًئا

: "ينبغي للمرِء أال يزَهَد في قليٍل من الخيِر أن يأتَيه، وال في قليٍل من الشرِّ أن -رحمه اهلل  -ابن حجر قال 
 يجتِنَبه؛ فإنه ال يعَلم الحسنَة التي يرحُمه اهلل بها، وال السيئَة التي سَخُط عليه بها".

 -وحيُد ديُن الِفطرة، وجزاُء أهله الجنة؛ قال أعمااًل يسيرًة بثواٍب جزيٍل ُمضاَعٍف عنده؛ فالت -سبحانه  -وخصَّ 
؛ رواه مسلم. ومن كان آخَر كالِمِه من «من لِقَي اهلَل ال ُيشِرُك به شيًئا دخَل الجنةَ »: -عليه الصالة والسالم 

 الدنيا: ال إله إال اهلل دخَل الجنَة.

والليلة بتكفيِر الخطايا وفتِح أبواِب الِجنان؛ على فروٍع في العباداِت يتكرَُّر عمُلها في اليوم  -سبحانه  -وأثاَب 
واَك مرضاًة له  ، ومن توضََّأ فأحسَن الوضوَء خرَجت خطاياُه من -سبحانه  -فجعَل الطُّهوَر شطَر اإليمان، والسِّ

هلل أشهُد أن ال إله إال اهلل، وأن محمًدا عبُد ا»جسِدِه حتى تخُرج من تحت أظفاره، ومن فَرَغ من الوضوِء وقال: 
من توضََّأ فأحَسَن الوضوَء، ثم »؛ رواه مسلم. و«ورسوله؛ إال فُِتَحت له أبواُب الجنِة الثمانية يدُخُل من أيِّها شاء

 ؛ رواه النسائي.«صلَّى ركعتين يُقِبُل عليهما بقلِبِه ووجِهِه وجَبْت له الَجنَّة

رى ترَفُع درجًة، والُمناِدي باألذان يُغَفُر له مدُّ وجعَل ُخطوات الماِشي إلى الصالة إحداهما تُحطُّ خطيئًة، واألخ
أشهُد أن  وإذا قال الُمؤذِّن:»صوته ويشهُد له كلُّ َرطٍب وياِبٍس، ومن سِمَع الُمؤذَِّن وقال ِمثَل قوله كان له كأجرِه، 
ٍد رسواًل، وب ؛ «اإلسالم ديًنا؛ ُغِفَر له ذنُبهمحمًدا رسول اهلل، فقال من سِمَعه: وأنا أشهُد، رِضيُت باهلل ربًّا، وبُمحمَّ

 رواه مسلم.
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ولفضِل الصالِة وُعُلوِّ منزلتها كان ثواُب األعمال فيها عظيًما؛ فمن غَدا إلى المسجِد أو راَح أعدَّ اهلل له في الجنِة 
لصُّبَح فهو في نُ ُزاًل كلما غَدا أو راَح، وصالُة الجماعِة أفضُل من صالِة الَفذِّ بسبٍع وعشرين درجة، ومن صلَّى ا

 ِذمَِّة اهلل وِحفِظِه حتى يُمِسي.

إن هذه الصالَة ُعِرَضت »: -عليه الصالة والسالم  -ومن حاَفَظ على صالِة العصر ُضوِعَف له أجُره مرتين؛ قال 
ُعوها، فمن حاَفَظ عليها كان له أجُره مرتين  ؛ رواه مسلم.«على من كان قبَلكم فضي َّ

 عٍة فكأنَّما قاَم نصَف الليل، ومن صلَّى الصبَح في جماعٍة فكأنَّما صلَّى الليَل كلَّه.ومن صلَّى العشاَء في جما

وركعتان قبل الفجِر خيٌر من الدنيا وما فيها، ومن صلَّى اثنَتْي عشرة ركعة في يوٍم وليلٍة بَنى اهلل له بيًتا في الجنة، 
 إلنسان.وركعتان في الضَُّحى تُؤدِّي ُشكَر نعمِة جميع مفاِصِل ا

-صلى اهلل عليه وسلم  -أذكارًا في الصالِة جاِمعة ُأُجورُها ُمضاَعفة؛ صلَّى رجٌل خلَف النبيِّ  -سبحانه  -وشَرَع 
: -عليه الصالة والسالم  -، فلما رفَع رأَسه من الركوِع قال: ربَّنا ولك الحمُد حمًدا كثيًرا طيًبا ُمبارًَكا فيه، فقال 

 ؛ رواه البخاري.«َمَلًكا يبتِدُرونها أيُّهم يكتُُبها أولرأيُت ِبضعًة وثالثين »

 والتأميُن مع اإلمام آخر الفاِتحة يُغَفُر لصاحِبِه إن وافَق تأميَن المالئكة.

 ؛ رواه النسائي.«ومن قرَأ آيَة الُكرسي عِقَب كل صالٍة لم يمَنعه دخول الجنِة إال أن يموت»

اه اهلل منها إن ماَت من ليلته، وإن  ومن قال حين ينصِرُف من المغرب: اللهم أِجرني من النار. سبَع مراٍت؛ نجَّ
اه اهلل منها.  قاَلها بعد الصُّبِح ومات من يومه؛ نجَّ

ُمباَرٌك، من دنا منه ارتَفع، ومن قرَأ حرفًا منه فله بكلِّ حرٍف حسنة، والحسنُة بعشِر أمثالها،  -سبحانه  -وكتابُه 
[ تعِدُل ثُ ُلَث القرآن، ومن أحبَّها دَل الجنة؛ قال رجٌل من األنصار: يا 3]اإلخالص:  دٌ ُقْل ُهَو اللَُّه َأحَ و

 ؛ رواه البخاري.«ُحبُّك إياها أدَخَلك الجنةَ »رسول اهلل! إني ُأِحبُّها. فقال: 
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؛ «َلك عند آخر آيٍة تقرُؤهايُقال يوم القيامة لقارِئ القرآن: اقرأ وارَتِق ورتِّل كما كنَت تُرتُِّل في الدنيا؛ فإن منزِ »و
 رواه أبو داود.

اها؛ فما من ُمسِلَمين يلتِقيَ  ة والمودَّة بين الُمسلمين، ورتََّب اأُلجوَر الَوفيرَة لمن قوَّ ان واإلسالُم عظََّم أواِصَر اأُلُخوَّ
 فيتصاَفَحان إال ُغِفر لهما.

؛ «َجَناها» . قيل: يا رسول اهلل! وما ُخْرَفة الجنة؟ قال:«إذا عاَد الُمسلُم أخاه الُمسلَم لم يَزل في ُخْرَفة الجنة»و
 رواه مسلم.

والكلمُة الطيبُة صدقٌة، ومن شِهَد جنازًة حتى ُيصلَّى عليها فله ِقيراٌط. والِقيراُط ِمثُل جبل ُأُحد، ومن شِهَدها حتى 
 تُدَفَن فله ِقيراطان.

َقى؛ فمن بَنى هلل مسِجًدا بنى اهلل له بيًتا في الجنة، ومن كَفَل ومن أحسَن إلى الُمسلمين ونصَر ديَن اهلل نَجا وارت َ 
والساِعي على األرمَلة والِمسكين كالقائِم الذي ال »في الجنة،  -صلى اهلل عليه وسلم  -يتيًما كان مع رسول اهلل 

 ؛ متفق عليه.«يفُتر، وكالصائِم الذي ال يُفِطرُ 

ُق تعُظُم صدقُته عند اهلل؛ فا ويُربِّيها حتى تكوَن ِمثَل الجبل، ومن أخَفى  -سبحانه  -لتمرُة يأُخُذها والُمتصدِّ
 صدقَته ولو قلَّت أظلَّه اهلل تحت ِظلِّ عرِشه.

 ومن قال لصاِنِع المعروِف: جزاَك اهللُ خيًرا؛ فقد أبَلَغ في الثناِء.

 والصدقة.وإصالُح ذاِت البَ ْين من الرِحِم وغيرها أفضُل من درجِة الصياِم والصالِة 

لقد »: -عليه الصالة والسالم  -ولعظيِم ُحرمة الُمسلم عند اهلل َمْن أبعَد عنه ما يُؤِذيه أدخَله اهلل الجنَة؛ قال 
 ؛ رواه مسلم.«رأيُت رجاًل يتقلَُّب في الجنِة في شجرٍة قَطَعها من ظهر الطريِق كانت تُؤِذي الناسَ 



 

  52/3/3433 المسجد النبوي:          عبد المحسن القاسمد.  :لشيخل       أعمال يسيرة بأجور كبيرة: الجمعة 

 

5   ____________________________________________________________________________ 

؛ «رأى رجٌل كلًبا يلَهُث من الَعَطِش فسقاُه ماًء، فشكَر اهللُ له فغَفَر له»ه؛ بل من أحَسَن إلى البهائِم فإن اهلَل يشُكرُ 
 رواه البخاري.

باصِطفاِء كلماٍت معدودٍة من األذكاِر جعَل ثوابَها عظيًما؛ فالحمُد هلل تمألُ الِميزان، ومن قاَل:  -سبحانه  -وتكرَّم 
 لجنِة.سبحان اهلل العظيِم وبحمده؛ ُغِرَست له نخلٌة في ا

 وُسبحان اهلل وبحمده، سبحان اهلل العظيم، خفيفتان على اللسان، خفيفتان في الِميزان، حبيبتان إلى الرحمن.

 ومن قال: سبحان اهلل وبحمده في يوٍم مائَة مرٍَّة؛ ُحطَّت خطاياه وإن كانت ِمثَل زَبَد البحِر.

 ؛ رواه مسلم.«أو ُحطَّت عنه ألُف خطيئةٍ من قال: سبحان اهلل مائَة مرَّة؛ ُكِتَبت له ألُف حسنة، »و

وال حول وال قوة إال باهلل كنٌز من كنوز الجنة، وُسبحان اهلل، والحمُد هلل، وال إله إال اهلل، والل أكبُر أحبُّ الكالم 
 ؛متفق عليه.«أحبُّ إليَّ مما طَلَعت عليه الشمسُ »: -عليه الصالة والسالم  -إلى اهلل؛ قال عنها 

لقد قلُت بعَدِك أربَع  »وكانت تذُكُر اهلَل من بعد الفجِر إلى ارتِفاِع الضَُّحى:  -رضي اهلل عنها  -رية وقال لُجوي
: ُسبحان اهلل وبحمده عدَد خلِقه، وِرضا نفِسه، وزِنَة  كلماٍت ثالَث مرَّاٍت لو وزَِنت بما قُلِتي ُمنُذ اليوم لَوزَنتُهنَّ

 ؛ رواه مسلم.«عرِشِه، وِمداَد كلماته

 مرًَّة صلَّى اهلل عليه بها عشًرا. -صلى اهلل عليه وسلم  -ومن صلَّى على النبي 

َرى، نَِعٌم نازِلة، وأخرى عند الخلِق باِقية، ومن قال حين ُيصِبُح:  اللهم ما أصبَح بي من نعمٍة »ونِعُم اهلل علينا تَ ت ْ
مه، ومن قال ِمثَل ذلك حين يُمِسي فقد فمنك وحدَك ال شريك لك، فلك الحمُد ولك الشكر؛ فقد أدَّى ُشكَر يو 

 ؛ رواه أبو داود.«أدَّى ُشكَر ليلته
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ُيحبُّ الُمسِلَم ويُكرَِمه ويُداِفَع عنه، وَشَرَع أسبابًا لِحفِظه من أعدائِه؛ فأنزَل آياٍت قصيرٍة تحَفُظ  -سبحانه  -واهلل 
ذتان ما تحصَّ  َن ُمتحصٌِّن بمثِلِهما في صباِحِه ومسائه، ومن قرَأ اآليتين المرَء في ليله ونهارِِه ومنزِلِه ومناِمه؛ فالُمعوِّ

، ومن قرَأ آيَة الُكرسي قبل نوِمِه؛ لم يَزْل عليه من اهلل حاِفٌظ حتى ُيصِبح.  من أواخر سورة البقرة كَفَتاه من كل شرٍّ

أعوُذ بكلمات  فمن نزَل منزاًل وقال:»أدعيًة من دعا بها ولو ماِشًيا حِفَظه اهلل من كل مكروٍه؛  -سبحانه  -وشرَع 
 ؛ رواه مسلم.«اهلل التامَّات من شرِّ ما خَلق لم يُضرَّه شيٌء حتى يرتِحَل من منزلِه ذلك

لُت على اهلل، ال حول وال قوة إال باهلل؛ قالت له المالِئكُة: ُكِفيَت »و من خرَج من داره فقال: بسم اهلل، توكَّ
ى عنه الشيط  ؛ رواه الترمذي.«انُ ُووِفيَت، وتنحَّ

من »: -عليه الصالة والسالم  -وِبدعاٍء مع عمٍل صالٍح من قاَله أدخَله اهلل الجنَة، وأعاَذه اهلل من النار؛ قال 
سأَل اهلَل الجنَة ثالَث مرَّاٍت قالت الجنُة: اللهم أدِخله الجنَة، ومن اسَتَجاَر من النار ثالَث مرَّاٍت، قالت الناُر: 

 ؛ رواه الترمذي.«من النار اللهم أِجره

عليه  -يُنِعُم على العبد بِنَعمه السابِغة، وإذا تمتََّع بها وشَكَر اهلَل عليها غَفَر له ذنَبه؛ قال  -سبحانه  -واهلُل 
من أكَل طعاًما فقال: الحمُد هلل الذي أطعَمني هذا وَرَزقنيه من غير حوٍل مني وال قوٍة؛ ُغِفر »: -الصالة والسالم 

م من ذنِبهِ له   ؛ رواه الترمذي.«ما تقدَّ

فمن جَلَس في »نَفَحاتِه في مجالِس الناِس بعد لَغِطهم فيها لتكون صحائُِفهم بيضاء نقيَّة؛  -سبحانه  -وبَسَط 
مجلٍس كثُ َر فيه لَغطُه، فقال قبل أن يقوم من مجلِسِه ذلك: سبحانك اهلل وبحمدك، أشهد أن ال إله إال أنت، 

 ؛ رواه الترمذي.«وُب إليك؛ إال ُغِفَر له ما كان في مجِلِسه ذلكأستغِفُرك وأت

على عباِدِه بإعطائِهم ما  -سبحانه  -واهللُ بمنِِّه جعَل أزمانًا فاِضَلًة، منها ما ال تُردُّ فيه دعوٌة؛ ففي كل ليلٍة يتفضَُّل 
ُقها رجٌل ُمسلٌم يسأُل اهلَل خيًرا من أمر الدنيا إن في الليِل لَساعًة ال يُوافِ »: -عليه الصالة والسالم  -َسأَُلوه؛ قال 

 ؛ رواه مسلم.«واآلِخرة إال أعطاه إياه، وذلك كل ليلة
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في آخِر كلِّ ليلٍة ينِزُل ربُّنا إلى السماِء الدنيا، فيقول: من يدُعوني فأستجيَب له، ومن يسألُني فُأعِطَيه، من »و
 ؛ متفق عليه.«يستغِفرني فأغِفَر له

 ي آخر ساعٍة من الُجُمعة بإجابِة دعواِت عباده.وتكرَّم ف

م من ذنبه.  وفي كل عاٍم خصَّ ليلَة القدِر العمُل فيها خيٌر من ألِف شهر، ومن قاَمها إيمانًا واحِتسابًا ُغِفر له ما تقدَّ

ُر السنَة الماِضية، وصياُم ثالثِة أياٍم  ُر سنتين، وصياُم عاشوراء ُيكفِّ من كل شهٍر كِصياِم سنٍة، وصوُم يوم عرفة يُكفِّ
ًة.  وُعمرٌة في رمضان تعِدُل حجَّ

أماكَن خصَّها بمزيِد ُمضاعَفِة الحسنات؛ فصالُة المسجد الحرام خيٌر من مائِة ألِف صالٍة،  -جل وعال  -وفضََّل 
صى عن خيٌر من ألِف صالٍة، وصالٌة في المسجِد األق -صلى اهلل عليه وسلم  -وصالٌة في مسجِد رسوِل اهلل 

َر في بيته ثم أَتى مسجَد قُباء فصلَّى ركعتين كان له كأجِر ُعمرة.  خمسمائِة صالٍة، ومن تطهَّ

ثواَب األعمال؛ فالقاِبُض على دينه في آخر الزماِن له أجُر  -عز وجل  -وفي زمِن الِفَتِن وتالُطِم الِمَحن ُيضاِعُف 
؛ رواه «-صلى اهلل عليه وسلم  -كِهجرٍة إلى النبيِّ   -تِن أي: الف -وعبادٌة في الَهْرِج »خمسين من الصحابة، 

 مسلم.

فمن »ومن عَجَز عن عمٍل أو قوٍل لُعذٍر وهو صادُق النيَِّة في ذلك أعطاه اهلل بكرِمِه أجَر العاملين وإن لم يعَمْله؛ 
َهداء وإن ماَت على ِفراِشه  رواه مسلم.؛ «سأَل اهللَ الشهادَة بصدٍق بلََّغه اهلل مناِزَل الشُّ

قين، ومن أحبَّ أحًدا ُحِشَر معه وإن لم يُكن ِمثَله؛ قال أنٌس  َق به ناَلُه أجُر الُمتصدِّ ومن تمنَّى أن عنَده مااًل ليتصدَّ
إنك مع من »: -صلى اهلل عليه وسلم  -: "ما فرِْحنا بعد اإلسالم فَرًحا أشدَّ من قول النبي -رضي اهلل عنه  -

 أنا ُأِحبُّ اهللَ ورسوَله وأبا بكٍر وُعمر، وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم".". قال أنس: "ف«أحببتَ 

 وإذا سافَر العبُد أو مِرَض كتَب اهللُ بفضلِه أجَره صحيًحا ُمقيًما.
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ٌة كاِملة، ومن والهمُّ والُحزُن يُحطُّ الخطايا واألوزار؛ بل لعظيِم فضِل اهلِل من همَّ بحسنٍة ولم يعَملها ُكِتَبت له حسن
 همَّ بسيئٍة فلم يعَمْلها كتَبها اهللُ عنَده حسنًة كاِملة.

 وبعُد، أيها المسلمون:

فالُموفَُّق من َفِقَه كرَم اهلِل وُشكَره، وعِمَل بُمقتَضى صفاتِه، وساَبَق إلى الصالحات ليكوَن من السابقين إلى دخول 
َعت ل اتُُه في اآلخرة، والعمُل يتضاَعُف باإلخالِص، ومن عالمِة قَ ُبوِل الجنات، ومن نوََّع أعماَله الصاِلحة تنوَّ ذَّ

 الحسنِة الحسنُة بعدها.

ِإنَّ اللََّه اَل َيْظِلُم ِمثْ َقاَل َذرٍَّة َوِإْن َتُك َحَسَنًة ُيَضاِعْفَها َويُ ْؤِت ِمْن َلُدْنُه َأْجًرا أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم: 
 [.44]النساء:  َعِظيًما

ارك اهلل لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني اهلل وإياكم بما فيه من اآلياِت والذكِر الحكيم، أقول ما تسمعون، ب
 وأستغفر اهلل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنٍب، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

 

 الخطبة الثانية

نه، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له تعظيًما الحمد هلل على إحسانه، والشكُر له على توفيِقِه وامِتنا
 لشأنه، وأشهد أن نبيَّنا محمًدا عبُده ورسولُه، صلَّى اهلل عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليًما مزيًدا.

 أيها المسلمون:

رين وُمنِذرين، ولم يُشقَّ  على خلِقِه باالبِتداِع في الدين؛  -سبحانه  -من رحمِة اهلل بعباده أن بعَث إليهم ُرُساًل ُمبشِّ
في ُمتابَعِته،  -صلى اهلل عليه وسلم  -بل بيَّن لهم ما ُيحبُّه ويرتِضيه، وعلََّق الَقبوَل بإخالِص العمل وطاعِة النبيِّ 
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 -ابن مسعود  ومن ابتدََع فقد كلََّف نفَسه ما لم يأَذن به اهلل، وعمُله مردوٌد وال يجِني منه ِسَوى الَعناِء واإلثِم؛ قال
 : "اتَِّبعوا وال تبتِدُعوا؛ فقد ُكِفيُتم".-رضي اهلل عنه 

؛ -صلى اهلل عليه وسلم  -يُهمُّ باألمر ويعزُِم عليه، فإذا ِقيَل له: لم يفعلُه رسوُل اهلل  -رضي اهلل عنه  -وكان ُعمُر 
 انتَ َهى.

 الِح ما استطاَع.والمؤمُن يجمُع بين اإلخالِص واالتباِع، ويُكِثُر من العمِل الص

ِإنَّ اهللَ َوَمالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ ثم اعلموا أن اهلل أمركم بالصالِة والسالِم على نبيِِّه، فقال في ُمحَكم التنزيل: 
 [.25]األحزاب:  يَا َأي َُّها الِذْيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسِلْيًما

وباِرك على نبيِّنا محمٍد، وارَض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قَضوا بالحق وبه كانوا يعِدلون:  اللهم صلِّ وسلِّم
، وعن سائر الصحابِة أجمعين، وعنَّا معهم بُجوِدك وكرِمك يا أكرم األكرمين.  أبي بكٍر، وعمر، وعثمان، وعليٍّ

دمِّر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آِمًنا ُمطمئنًّا اللهم أِعزَّ اإلسالم والمسلمين، وأِذلَّ الشرك والمشركين، و 
 وسائر بالد المسلمين.

 اللهم اجعل أعمالَنا كلَّها صاِلحة، واجعلها لوجِهك خاِلصة، وال تجعل ألحٍد فيها شيًئا.

نْ َيا َحَسَنًة َوِفي اآْلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ   [.543]البقرة:  رَب ََّنا آتَِنا ِفي الدُّ

اللهم أصِلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم يا قويُّ يا عزيُز يا عظيُم يا مِلُك يا قديُر، اللهم انُصر 
الُمستضَعفين من الُمسلمين في الشام، اللهم ُكن لهم وليًّا ونصيًرا، وُمعيًنا وَظهيًرا، اللهم أيِّدهم بجنوٍد من عندك 

د رمَيهم، وُكن معهم بمالئكِتك يا رب العالمين. يا ربَّ العالمين، اللهم  ارِبط على قلوِبهم، وسدِّ

هم، اللهم اجعل كيَدهم في ُنحورهم، وألِق الرُّعَب في قلوبهم، واجعل  ك وعدوِّ وِء على عُدوِّ واللهم أِدر دائرَة السَّ
 عتِبرين يا عظيُم يا قويُّ يا عزيُز.بأَسهم بينهم، وُجنَدهم وعتاَدهم عليهم، وشتِّت شمَلهم، واجعلهم ِعبرًة للمُ 
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اللهم أنت اهلل ال إله إال أنت، أنت الغنيُّ ونحن الُفَقراء، أنِزل علينا الغيَث وال تجعلنا من القاِنطين، اللهم أِغثنا، 
 اللهم أِغثنا، اللهم أِغثنا.

 [.53]األعراف:  َنُكوَننَّ ِمَن اْلَخاِسرِينَ رَب ََّنا ظََلْمَنا َأنْ ُفَسَنا َوِإْن َلْم تَ ْغِفْر لََنا َوتَ ْرَحْمَنا لَ 

اللهم وفِّق إمامنا لُهداك، واجعل عمله في ِرضاك، ووفِّق جميع والة أمور المسلمين ِلما فيه ِرضاَك يا رب 
 العالمين.

نْ َيا َحَسَنًة َوِفي اآْلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ   [.543ة: ]البقر  رَب ََّنا آتَِنا ِفي الدُّ

 عباد اهلل:

َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلب َ  ْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَبى َويَ ن ْ ُرونَ ِإنَّ اللََّه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإْلِ  ْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَّ
 [.04]النحل: 

 عمه يزِدكم، ولذكر اهلل أكبر، واهلل يعلم ما تصنعون.فاذكروا اهلل العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آالئه ون

 


