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 الجزاء من جنِس العمل

الجزاء من جنِس خطبة الجمعة بعنواف: " -حفظو اهلل  -ألقى فضيلة الشيخ عبد المحسن بن محمد القاسم 
العبِد إذا عمَل عماًل صالًحا أثابَو اهلل عليو في الدنيا واآلخرة، وإذا أساَء ناَؿ عقابَو  ها عن"، والتي تحدَّث فيالعمل

 .في الدنيا واآلخرة؛ فإف الجزاَء من جنِس العمل، وكما يديُن المرُء يُداف

 الخطبة األولى

أعمالنا، من يهِده اهلل فال إف الحمد هلل، نحمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات 
ُمِضلَّ لو، ومن ُيضِلل فال ىادي لو، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، وأشهد أف محمًدا عبده ورسولو، 

 صلَّى اهلل عليو وعلى آلو وأصحابو وسلَّم تسليًما كثيًرا.

 أما بعد:

 .الهوى، والشقاُء في ُمجانَبِة الُهدى ُمخالفةِ ي فحقَّ التقوى؛ فالتقوى  -عباد اهلل  -فاتقوا اهلل 

 أيها المسلموف:

ُمطَِّلٌع على عباِدِه، رقيٌب عليهم، ُمهيِمٌن  - سبحانو -خلَق اهلُل الخلَق لعبادتِِو وأمَرىم باإلحساِف إلى خلِقِو، وىو 
سبحانو  -قاؿ  في الدنيا؛مِلِو أثابَو عليو في اآلخرة وأذاَقو آثاَر ع، وإذا عِمَل الُمسلُم عماًل صالًحا على أحواِلهم

ِمنٌ  َوُىوَ  أُنػ َثى َأو   ذََكرٍ  ِمن   َصاِلًحا َعِملَ  َمن  : - ِييَػنَّوُ  ُمؤ  زِيَػنػَُّهم   طَيَّْبةً  َحَياةً  فَػَلُنح  َرُىم   َولََنج  َسنِ  َأج   َكانُوا َما بَِأح 
 .[97: النحل] يَػع َمُلوفَ 

: -سبحانو  -؛ قاؿ العذاُب في النار بما زاَد من ذنوٍب على الشرؾِ ُد عليو حرَّـ اهلل عليو الجنَة، ويُزاوغيُر الُمسِلم 
 .[88: النحل] يُػف ِسُدوفَ  َكانُوا ِبَما ال َعَذابِ  فَػو ؽَ  َعَذابًا زِد نَاُىم   اللَّوِ  َسِبيلِ  َعن   َوَصدُّوا َكَفُروا الَِّذينَ 
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عليو  -؛ قاؿ منو شيٌء، إنما يُكافَأُ عليو في الدنيا اِف آخرتِوِ عماًل فيو صالٌح لم يَقع في ميز غيُر الُمسِلم وإذا عِمَل 
حتى إذا أفَضى إلى ». وفي روايٍة: «ُأطِعَم بها طُعمًة من الدنياإف الكافَر إذا عِمَل حسنًة »: -الصالة والسالـ 

ِرزقًا في الدنيا على خرة، ويُعِقُبو تكن لو حسنٌة ُيجَزى بها، وأما المؤمُن فإف اهلَل يدَِّخُر لو حسناتِِو في اآلاآلخرِة لم 
 ؛ رواه مسلٌم.«طاعِتوِ 

"أجمَع الُعلماء على أف الكاِفَر الذي ماَت على ُكفره ال ثواَب لو في اآلخرة، وال : -رحمو اهلل  -قاؿ النووي 
من الحسناِت ُمتقرّْبًا بو إلى  ُمتقرّْبًا بو إلى اهلِل، ويُطَعم في الدنيا بما عِمَلوُيجاَزى فيها بشيٍء من عمِلِو في الدنيا 

 ."اهلِل مما ال يفتِقُر ِصحَُّتو إلى النيِة؛ كِصَلِة الرَِّحِم، والضيافِة، وتسهيِل الخيراِت، ونحوىا

َمن بارزَه بالمعصيِة  قويّّ قهَّارٌ  - سبحانو -َمن عاَمَلو بالطاعِة زاَد لو في العطاِء، وىو شكوٌر  - سبحانو -واهلل 
 َكَسَبت   فَِبَما ُمِصيَبةٍ  ِمن   َأَصاَبُكم   َوَما: -سبحانو  -، كما قاؿ نِس فعِلِو، وما يعُفو عنو الربُّ أكثرُعوِقَب من ج

 .[13: الشورى] َكِثيرٍ  َعن   َويَػع ُفو َأي ِديُكم  

في الثواِب: أنو ؛ فمن أفعاِؿ اهلِل في الثواِب والعقاِب في التعاُمِل مع الخالِق والمخلوؽِ  والجزاُء من جنِس العملِ 
ُيجاِزي على اإلحساِف، وإحسانُُو فوؽ كلّْ إحساٍف، فمن صدَؽ مع اهلل في إخالِص األعماؿ لو أعطاه اهلل على 

 ؛ رواه النسائي.«إف تصُدِؽ اهلَل يصُدق ك»: -عليو الصالة والسالـ  -حسِب ِصدِقِو معو؛ قاؿ 

 َوَأو فُوا: -عز وجل  - ؛ قاؿاهلُل بعُهوِدِه إليو بالعطاِء والثوابِ بالوقوِؼ عند ُحدوِدِه وَفى ومن وَفى بعُهوِد اهلِل 
ِدي دُِكم   ُأوؼِ  بَِعه  ، ومن حِفَظ اهلَل بطاعِتِو واجتناِب معاصيِو حِفظَو اهلُل في ديِنِو وُدنياه؛ [43: البقرة] بَِعه 

 .«احَفظ اهللَ يحَفظ ك»

 - بجاللِو وعظمِتِو، وكلما زاَد العبُد في الطاعِة زاَد منو في الُقرِب؛ قاؿ ومن زاَد في الطاعِة قُرَب اهللُ منو ُقربًا يليقُ 
:  - عز وجل وإف تقرََّب إليَّ بشبٍر تقرَّبُت إليو ِذراًعا، وإف تقرََّب إليَّ ِذراًعا تقرَّبُت إليو باًعا، »في الحديِث الُقُدسيّْ

 ؛ متفق عليو.«وإف أتاني يمِشي أتيُتُو َىرَوَلة
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ولديِنِو ونحِو ذلك َر ربَّو ذكَرُه اهلل في السماء، ومن ذَكَر الربَّ عند الناِس بموعظٍة أو تعليٍم أو مدٍح هلل ومن ذكَ 
:  - عز وجل - ذَكَره اهلل عند مالئكِتِو بالثناِء عليو؛ قاؿ أنا عند ظنّْ عبدي بي، وأنا معو »في الحديِث الُقُدسيّْ

 ؛ متفق عليو.«كرتُُو في نفسي، وإف ذَكَرني في مأٍل ذكرتُُو في مأٍل خيٍر منهم، فإف ذَكَرني في نفِسِو ذ إذا ذَكَرني

أال ُأخِبرُكم عن النػََّفر الثالثة؟ أما »: -عليو الصالة والسالـ  -ومن أَوى إلى اهلِل والَتَجَأ إليو آواه وكَفاه؛ قاؿ 
؛ متفق «، وأما اآلخُر فأعَرَض فأعرَض اهللُ عنوا اهللُ منوأحُدُىم فأَوى إلى اهلِل فآواُه اهلل، وأما اآلخُر فاستحَيا فاستحيَ 

 عليو.

 - عز وجل - إنك لن تدََع شيًئا هلل»: -عليو الصالة والسالـ  -ومن ترَؾ شيًئا هلل عوََّضو اهلل خيًرا مما ترََكو؛ قاؿ 
 ؛ رواه أحمد.«إال بدََّلك اهللُ بو ما ىو خيٌر لك منو

 .[7: محمد] يَػن ُصر ُكم   اللَّوَ  تَػن ُصُروا ِإف  النصِر نصَره اهلل وأيََّده؛  ومن نصَر اهلَل بفعِل أسبابِ 

 ومن أحبَّ لقاَء اهلِل أحبَّ اهلُل لقاَءه، ومن كرَِه لقاَء اهلل كرَِه اهلل لقاَءه، ومن عِمَل حسنًة ضاَعَفها لو أضعافًا كثيرًة،
 بجنٍَّة ال تخطُُر على قلِب بشر.وجازاه 

  في العقاِب:ومن أفعاؿ اهلل

في  - عز وجل - أف من عِمَل ذنًبا ُعوِقَب بمثِل عمِلِو، فمن ترَؾ توحيَد اهلل زاَلت عنو واليُة اهلل وِحفظُُو؛ قاؿ
 :  ؛ رواه مسلم.«عماًل أشرَؾ فيو معي غيري تركُتو وشرَكو  من عِملَ »الحديِث الُقدسيّْ

 -أظَهَر اهلل حقيقَتُو للناِس بأنو غيُر ُمخِلٍص هلل؛ قاؿ  أو السُّمعة ومن صرَؼ شيًئا من أنواِع العبادِة لغيرِه بالرياء
 ؛ متفق عليو.«من سمََّع سمََّع اهللُ بو، ومن يُراِئي يُراِئي اهللُ بو»: -عليو الصالة والسالـ 



 

  5/2/3411 من المسجد النبوي:    القاسم عبدالمحسن د.  :لشيخل     الجزاء من جنِس العمل: خطبة الجمعة 
 

4   ____________________________________________________________________________ 

؛ رواه «وُِكَل إليومن تعلََّق شيًئا »: -عليو الصالة والسالـ  -ومن علََّق قلَبو بغير اهلِل لم تتحقَّق ُمناه؛ قاؿ 
 الترمذي.

 : "وما رَجا أحٌد مخلوقًا أو توكََّل عليو إال خاَب ظنُُّو فيو".-رحمو اهلل  -قاؿ شيُخ اإلسالـ 

؛ قاؿ بالقضاِء والقَدر ركٌن من أركاِف الدين، من رِضَي بو رِضَي اهلُل عنو، ومن لم يرَض بو سِخَط اهلُل عليوواإليماُف 
إف ِعَظم الجزاء مع ِعَظم البالء، وإف اهلَل تعالى إذا أحبَّ قوًما ابتالُىم، فمن رِضَي »: -ـ عليو الصالة والسال -

 ؛ رواه الترمذي.«فلو الرضا، ومن سِخَط فلو السَخط

 اللَّوَ  َنُسوا: -سبحانو  -ومن نِسَي اهلَل بترِؾ طاعِتِو نِسَيو اهلل بعدـِ تفريِج ُكروبِِو، وزواِؿ ُىُموِمِو، وغير ذلك؛ قاؿ 
 .[67: التوبة] فَػَنِسيَػُهم  

، [342: النساء] َخاِدُعُهم   َوُىوَ  اللَّوَ  ُيَخاِدُعوفَ ومن ظنَّ أنو ُيخادُِع الربَّ في أفعاِلِو خاَدَعو اهلل باسِتدراجِو؛ 
ُكُروفَ ومن مَكَر في فعِل السيئاِت مَكَر اهلل بو من حيُث ال يشُعر؛  ُكرُ  َويَم  ومن زاَغ ، [13: ألنفاؿا] اللَّوُ  َويَم 

 .[5: الصف] قُػُلوبَػُهم   اللَّوُ  َأزَاغَ  زَاُغوا فَػَلمَّاعن طاعِة اهلل أزاَغ اهللُ قلَبو إلى المعاصي؛ 

عباَده المؤمنين عظََّمو اهلل، ومن واجباٍت وحقوؽ، ومن عظََّم  وُحدوًدا فللعباِد بعِضهم مع بعضٍ وكما أف هلِل أوامر 
 .أىانَهم أىانَو اهلل

 : "ومن عاَمَل خلَقو بصفٍة عاَمَلو اهلل بتلك الصفِة بعيِنها في الدنيا واآلخرة".-رحمو اهلل  -قاؿ ابن القيم 

يكوف العبُد لخلِقِو، وكما تديُن تُداف، وكن كيف شئَت فإف اهلل لك كما تكوُف فاهلُل تعالى لعبِدِه على حسِب ما 
 إساءتهم في حقّْك يفعُل اهللُ معك في ذنوِبك وإساَءتك. فيأنت لو ولعباِدِه، وكما تعمُل مع الناِس 

 ومالِو وِعرضِو؛ قاؿ أىُل العلم: "وليست السماوات بأعظَم ُحرمًة من الُمؤمن".في دمِو  والُمسلُم ُمعظٌَّم عند اهلل
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َطَف بهم أنزَؿ اهلل ولُحرمِة الُمسلمين عند اهلِل ومكانِتِهم؛ فإف من أحسَن إليهم أحسَن اهلل إليو، ومن رِحَمهم ول
 ؛ رواه أبو داود.«الراِحموف يرحُمهم الرحمن»: -عليو الصالة والسالـ  -عليو رحمَتو؛ قاؿ 

اللهم من »: -عليو الصالة والسالـ  -ومن رفَق بعباده ويسَّر أموَرىم رفَق اهلل بو، ومن شقَّ عليهم شقَّ عليو؛ قاؿ 
 .؛ رواه مسلم«ُفق بوق عليو، ومن وِلَي من أمر أمتي شيًئا فرَفَق بهم فار وِلَي من أمر أمتي شيًئا فشقَّ عليهم فاشقُ 

: -عز وجل  - قاؿ اهللُ »: -عليو الصالة والسالـ  -أعطاه اهلل وأغَدَؽ عليو؛ قاؿ ومن أجَزَؿ العطاَء على عبادِه 
 ؛ رواه البخاري.«أنِفق أُنِفق عليك

ومن رفَق بُمعِسٍر أو وضَع عنو َديَنُو شيًئا منو كافَأه اهلل بتيسير وقوِفِو في المحَشِر وأظلَّو تحت عرِشو، ومن كاف في 
، ومن يسَّر على ُمعِسٍر ، ومن نفٍّ عن مؤمٍن ُكربًة من ُكَرب الدنيا نفَّس اهلل عنو ُكُروبَوحاجِة أخيِو كاف اهلل في حاجِتو

 ه.ر اهلل عليو في الدنيا واآلخرة، ومن أعاَف غيَره في قضاء حاجاتو كاف اهلل عونَو في أمور وفرَّج عنو ىمَّو يسَّ 

عليو الصالة  -صاَف ألِسنَة الناِس من الوقوع فيو؛ قاؿ الخلِق  عفَّت نساؤه، ومن حِفَظ لسانَو علىومن عفَّ فر َجو 
 ؛ متفق عليو.«ومن يستعِفف يُِعفَّو اهلل»: -والسالـ 

َر ُمسلًما وقَع في ذنٍب ستَػَره اهلل في الدنيا واآلخرة، ومن أقاَؿ ُمسلًما زلََّتو وعفا عنو أقاَؿ اهلل عثرتَو يـو ومن ست
؛ «ومن يستغِن يُغِنِو اهللُ »: -عليو الصالة والسالـ  -القيامة، ومن استغَنى عما في أيدي الخلِق أغناه اهلل؛ قاؿ 

 متفق عليو.

في المعاصي أو على فعِل الطاعات أو عند ُحلوؿ المصائِب أنزَلو اهلل عليو الصبِر  ومن حبَس نفَسو عن الوقوعِ 
 ؛ متفق عليو.«بّْره اهللُ ومن يتصبَّر ُيصَ »: -عليو الصالة والسالـ  -وأعانَو؛ قاؿ 

 .، ومن كاف قاِطًعا لها قَطَعو اهللوالرَِّحُم ُمعلَّقٌة بالعرِش، فمن كاف واِصالً لرِحِمو وصَلو اهلل
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عليو الصالة  -، فمن شقَّ على عبادِه شقَّ اهلُل عليو؛ قاؿ خلِقوِ ه ُعوِقَب بمثِل ما أساَء بو لومن أساَء إلى عباد
 ؛ رواه البخاري.«ومن ُيشاِقق يشُقق عليو يـو القيامة»: -والسالـ 

ِزئُ  اللَّوُ ومن استهزَأ بعباده المؤمنين استهَزَأ اهلل بو؛  تَػه  ؛ ، ومن سِخَر بهم سِخَر اهلل منو[35: رةالبق] ِبِهم   َيس 
َخُروفَ  ُهم   فَػَيس  ُهم   اللَّوُ  َسِخرَ  ِمنػ   .[79: التوبة] ِمنػ 

ومن التَمَس رضا الناِس »: -عليو الصالة والسالـ  -قاؿ لم ُيحصّْل مأموَلو؛ ومن عِمَل معصيًة إلرضاء الناِس 
 .رواه ابن حباف؛ «وأسَخَط عليو الناسَ  بَسَخط اهلل سِخَط اهلل عليو

؛ "وقد استقرَّت سنُة اهلل في خلقِو شرًعا وقدرًا على ُمعاقبِة العبِد بنقيِض قصِدهِ : -رحمو اهلل  -قاؿ ابن القيم 
 ".؛ رواه مسلم«ومن ادََّعى دعوى كاذبًة ليتكثَّر بها لم يزِده اهلل إال ِقلَّة»

وال فتَح »: -عليو الصالة والسالـ  -لفقُر والَمسَكَنة؛ قاؿ ومن فتَح على نفسِو باَب ُسؤاؿ الناِس العطايا نزَؿ بو ا
 ؛ رواه الترمذي.«عبٌد باَب مسألٍة إال فتَح اهلل عليو باَب فقرٍ 

 ؛ رواه مسلم.«الناَس ليكثُر مالُُو أتى يـو القيامِة وليس في وجِهِو ُمزعُة لحمٍ ومن سأَؿ »

عليو  -د عليهم فيو أحَصى اهلل عليو العطاَء وضيََّق عليو؛ قاؿ وأحَصى عليهم ما يبُذُلو وشدَّ ومن أنفَق على غيرِه 
 ؛ متفق عليو.«أنِفِقي وال ُتحِصي فُيحِصي اهللُ عليكِ »ألسماء:  -الصالة والسالـ 

ـَ أدائِها أتَلَفو اهلل.  ومن أخَذ أمواَؿ الناِس وصَدَقت نيَُّتو في أدائِها أدَّى اهللُ عنو، ومن أخَذىا وىو ناٍو عد

 ؛ رواه أبو داود.«من ضارَّ أضرَّ اهلل بو»: -عليو الصالة والسالـ  -ن ضارَّ الناَس وآذاىم أضرَّ اهلل بو؛ قاؿ وم
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ًة ُمحرَّمًة عليو في الدنيا حُرـَ نعيُمو في اآلخرةوالذنوُب لها عقوباٌت ُمماثَلٌة  ، فمن شِرَب في اآلخرة؛ فمن تعجََّل لذَّ
و في اآلخرة، ومن أعَمى قلَبو في الخمَر في الدنيا لم يشَربها ف ي اآلخرة، ومن لِبَس الحريَر في الدنيا لم يلَبس 

ِخَرةِ  ِفي فَػُهوَ  َأع َمى َىِذهِ  ِفي َكافَ  َوَمن  ؛ الدنيا ُأعِمَي بصُره في المحَشِر يـو القيامة  .[72: اإلسراء] َأع َمى اآل 

 .يراُه أىُل النارِ القيامة ُيجاَزى بخمِش وجِهِو بأظاِفَر لو من ُنحاٍس والُمغتاُب مزََّؽ األعراَض بلسانِِو في الدنيا، ويـو 

؛ «- وىو: النُّحاُس الُمذابُ  -في ُأذنَػي ِو اآلُنك يـو القيامة ُصبَّ  وـٍ وىم لو كارِىوفإلى حديِث ق ومن استَمعَ »
 .رواه البخاري

بَو اهلل بو يـو  .سبِع أراضينومن اقتَطَع شبًرا من األرِض ظُلًما طُوَّْقو يـو القيامِة إلى  ومن قتَل نفَسو بشيٍء عذَّ
 ، ومن كذَب كذبًة شاَع أمُرىا ُيشرَشرُ ومن كانت لو امرأتاف فماَؿ إلى إحداىما جاء يـو القيامِة وِشقُّو مائلٌ  القيامة.

ُقو - ومن ، نو يُعذَُّب بو في النارِ ، ومن وقَع في الزنا أتاه َلَهٌب من أسفَل ميـو القيامة إلى َقفاه - أي: يُقَلُب ِشد 
 أمواؿ الناِس.أكَل الرّْبا أُلِقَم حجًرا في فِمِو جزاَء أكِلِو 

؛ فمن كاف من أىِل الصالِة نُوِدَي من باِب الصالة، ومن مات ُمحرًِما يُرى أثُرىا يـو القيامة واألعماُؿ الصالحةُ 
 ُو يثُعُب لونُو لوُف الدـ وريُحو ريُح المسِك.بُِعث ُملبػًّْيا، ومن ماَت شهيًدا بُِعث يـو القيامة ودمُ 

والُمؤذّْنوف أطوُؿ الناِس ُغرِّا ُمحجَّلين من آثار الوضوء، يُبَعثوف في المحَشر  - صلى اهلل عليو وسلم -وأمُة محمٍد 
 أعناقًا يـو القيامة.

 وبعد، أيها المسلموف:

تعمُل صالًحا ُتجاَزى، وكما تفعُل سيئًة تُعاَقب، وإذا أردَت أف ، ونواىيِو زجٌر، ووعُده ِصدٌؽ، وكما فأوامُر اهلل حقّّ 
تعِرَؼ منزلَتك في اآلخرة فانظُر إلى أعمالك في الدنيا، فتزوَّد من الصالحات وساِبق إليها، واجتِنب الُمحرَّمات 

 وانأَ عنها.
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ِسوِ  َصاِلًحا َعِملَ  َمن  أعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم:  َها َساءَ أَ  َوَمن   فَِلنَػف  ـٍ  رَبُّكَ  َوَما فَػَعَليػ  : فصلت] لِل َعِبيدِ  ِبَظالَّ
46]. 

بارؾ اهلل لي ولكم في القرآف العظيم، ونفعني اهلل وإياكم بما فيو من اآلياِت والذكِر الحكيم، أقوؿ ما تسمعوف، 
 وأستغفر اهلل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنٍب، فاستغفروه، إنو ىو الغفور الرحيم.

 

 الخطبة الثانية

الحمد هلل على إحسانو، والشكُر لو على توفيِقِو وامِتنانو، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو تعظيًما 
 لشأنو، وأشهد أف نبيَّنا محمًدا عبُده ورسولُو، صلَّى اهلل عليو وعلى آلو وأصحابو وسلَّم تسليًما مزيًدا.

 أيها المسلموف:

اهلُل لك فُكن هلل تعالى، ومن أقبَل على اهلل بكلّْيَّتو أقبَل اهلل عليو ُجملًة، ومن أعرَض عن اهلل  كما تحبُّ أف يكوف
بكلّْيَّتو أعرَض اهلل عنو ُجملًة، ومن كاف مع اهلل حيًنا وحيًنا كاف اهلل لو كذلك، ومن أحبَّ أف يعلَم منزلَتو عند اهلِل 

 نِزُؿ العبَد منو حيث أنزَلو من نفِسو.فلينظُر كيف منزلُة اهلل عنده؛ فإف اهلل يُ 

ومن طلَب لذَّة العيِش وِطيَبو بما حرََّمو اهلل عليو عاقَبو ربُّو بنقيِض قصِده؛ فإف ما عند اهلل ال يُناُؿ إال بطاعتِو، ولم 
 يجعل اهللُ معصيَتو سبًبا إلى خيٍر قط.

ِإفَّ اهلَل َوَمالِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى ؿ في ُمحَكم التنزيل: على نبيّْو، فقا والسالـِ  ثم اعلموا أف اهلل أمركم بالصالةِ 
ِلي ًماالنَِّبيّْ   .[56 :األحزاب] يَا َأيػَُّها الِذي َن آَمُنوا َصلُّوا َعَلي ِو َوَسلُّْموا َتس 
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وا يعِدلوف: أبي اللهم صلّْ وسلّْم على نبيّْنا محمد، وارَض اللهم عن خلفائو الراشدين الذين قَضوا بالحق وبو كان
، وعن سائر الصحابِة أجمعين، وعنَّا معهم بُجوِدؾ وكرِمك يا أكـر األكرمين.  بكٍر، وعمر، وعثماف، وعليٍّ

اللهم أِعزَّ اإلسالـ والمسلمين، وأِذؿَّ الشرؾ والمشركين، ودمّْر أعداء الدين، واجعل اللهم ىذا البلد آِمًنا ُمطمئنِّا 
 .وسائر بالد المسلمينرخاًء 

اللهم اجعل دياَرىم دياَر أمٍن وأماٍف يا رب العالمين، اللهم وؿّْ  اللهم أصِلح أحواؿ المسلمين في كل مكاف،
يا  واجمع كلمَتهم على الحقّْ  ،عليهم خياَرىم، واصِرؼ عنهم الفتَن ما ظهَر منها وما بَطن، وُردَّىم إليك ردِّا جميالً 

 رب العالمين.

 بكتابك، وتحكيمِ  ، واجعل عملو في ِرضاؾ، ووفّْق جميع والة أمور المسلمين للعملِ داؾاللهم وفّْق إمامنا لهُ 
 شرعك.

 اللهم إنا نسأُلك اإلخالَص في القوِؿ والعمِل.

َنا لََنُكوَننَّ ِمَن ال َخاِسرِين َنا َأنُفَسَنا َوِإف لَّم  تَػغ ِفر  لََنا َوتَػر َحم   .[21]األعراؼ: رَبػََّنا ظََلم 

اهلل ال إلو إال أنت، أنت الغنيُّ ونحن الفقراء، أنِزؿ علينا الغيَث وال تجعلنا من القاِنطين، اللهم أِغثنا، اللهم أنت 
 اللهم أِغثنا، اللهم أِغثنا.

 عباد اهلل:

ؿِ  يَأ ُمرُ  اللَّوَ  ِإفَّ  َسافِ  بِال َعد  َهى ال ُقر َبى ِذي َوِإيَتاءِ  َواإل ِح  َشاءِ  َعنِ  َويَػنػ   َتذَكَُّروفَ  َلَعلَُّكم   يَِعُظُكم   َوال بَػغ يِ  ن َكرِ َوال مُ  ال َفح 
 .[93: لنحل]ا

 فاذكروا اهلل العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آالئو ونعمو يزِدكم، ولذكر اهلل أكبر، واهلل يعلم ما تصنعوف.


