خطبة الجمعة :الصبر وثمراتو

للشيخ :د .أسامة خياط

من المسجد الحراـ ٖٕٔٗ/ٕٔ/ٔ :

الصبر وثمراتو
ألقى فضيلة الشيخ أسامة بن عبد اهلل خياط  -حفظو اهلل  -خطبة الجمعة بعنواف" :الصبر وثمراتو" ،والتي َّ
تحدث
ِ
عددا من ثمراتو مما ذُكِر في
المتحلّْين بو ،وذكر ً
فيها عن الصبر وأىميتو وأدلتو من الكتاب والسنة ،وعظَم أجر ُ
الوحيَػ ْين القرآف والسنة.
الخطبة األولى
ٍ
ِ
ٍ ِ
يحب الصابرين ،ويُ ّْ
بالمهتدين ،أحمده  -سبحانو -
الحمد هلل ُّ
بشرىم بصلوات منو ورحمة ويُثني عليهم فيص ُفهم ُ

الفوز والنجا َة يوـ
حم َد عباده الصابرين الشاكرين ،وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو شهاد ًة نرجو بها َ

حجلين ،اللهم
الم َّ
خاتم النبيين ُ
وإماـ الصابرين وقائ ُد الغُّْر ُ
الدين ،وأشهد أف سيدنا ونبيَّنا محم ًدا عب ُد اهلل ورسولو ُ

ٍ
ٍ
بإحساف إلى يوـ
محمد ،وعلى آلو وصحابتو أجمعين ،والتابعين ومن تبِ َعهم
صل وسلّْم على عبدؾ ورسولك
ّْ
الدين.
أما بعد:
س تُج ِ
ِ
ِ
اد ُؿ َعن نػَّ ْف ِس َها َوتُػ َوفَّى ُك ُّل نَػ ْف ٍ
س
فاتقوا اهلل  -عباد اهلل  ،-وراقبوه ،واعلَموا أنكم ُمبلقوه يَػ ْو َـ تَأْتي ُك ُّل نَػ ْف ٍ َ
ت َو ُى ْم الَ يُظْلَ ُموف [النحل.]ٔٔٔ:
َّما َع ِملَ ْ
أيها المسلموف:
عقبو من آثار وما تُ ِ
ِ
ِ
حدثُو من ٍ
تنوعها ُّ
آالـ
وحلوؿ المصائِب في
ُ
ساحة العبد على ُّ
وتعدد ُ
ض ُروبها ،وما تُ ُ
نزوؿ الببليا ُ

ِ
َّ
مناص من اإلقرار بها؛ ألنها ُسنَّةٌ من ُسنن اهلل
العيش
ص بها
ُ
صفو الحياة؛ حقيقةٌ ال يُمك ُن تغييبُها ،وال َ
يتنغَّ ُ
ويتكد ُر ُ
أمامها:
في خلقو ،ال يملِ ُ
ناس تتبايَ ُن مواق ُفهم َ
غير أف ال َ
ك أح ٌد لها تبديبلً وال تحويبلًَ ،
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خطبة الجمعة :الصبر وثمراتو

للشيخ :د .أسامة خياط

من المسجد الحراـ ٖٕٔٗ/ٕٔ/ٔ :

فأما أىل الج َزع ومن ضعف إيمانُو واضطرب يقينُو ِ
فيحملُو كل أولئك على ُمقابلة ُم ّْر القضاء ومواجهة الق َدر
َ
ُ
َ
وتبرٍـ وتسخ ٍ
ويشتد عليو وقعها فيربو ويتعاظَم ،فينوء بثِ َقلها ِ
ُّ
ويعج ُز عن احتمالها ،وقد
ُّط تعظُ ُم بو ُمصيبتُو،
بجز ٍع ُّ
َ
ُ
ُ
ُ
ؼ على نفسو فيأتي من األقواؿ واألعماؿ ما يزداد بو رصي ُده من اإلثم عند ربّْو ،وي ِ
ف نصيبَو من س َخ ِطو،
يُس ِر ُ
ضاع ُ
ُ
ُ
دوف أف يكوف لهذه األقواؿ واألعماؿ أدنى تأثي ٍر في تغيير المقدور أو دفع المكروه.
ِ
موقف الصبر على الببلء والرضا ودمع العين ،ال يأتوف من األقواؿ واألعماؿ إال
أمامها
َ
وأما أولو األلباب؛ فيق ُفوف َ
الرب وي ِ
ويطمئن بو القلب ،يدعوىم إلى ذلك ويحثُّهم عليو ما ِ
ِ
األجر ويُ ّْ
يجدونو في
النفس
سك ُن
عظ ُم
ُّ
ُ
ما يُرضي َّ ُ
ُ
َ
َ
ِ
وعظيم آثاره؛ فمن ذلك:
كتاب اهلل من ذكر الصبر وبياف ُحلو ثِماره
ما فيو من ٍ
عز اسمو  :-و َّ ِ
المتَّقوف ِّ
ين فِي
حقا؛ كقولو َّ -
ثناء على أىلوٍ ،
َ
ومدح لهم بأنهم ىم الصادقوف ُ
الصاب ِر َ
الْبأْساء والض َّ ِ
ْس أُولَػئِ َ َّ ِ
ين الْبَأ ِ
ك ُى ُم ال ُْمتَّػ ُقوف [البقرة ،]ٔٚٚ:وكقولو  -سبحانو :-
ص َدقُوا َوأُولَػئِ َ
ين َ
َ َ
ك الذ َ
َّراء َوح َ
ِ
ِِ
الصابِ ِرين و َّ ِ ِ
ِِ
َس َحار [آؿ عمراف.]ٔٚ:
ين بِاأل ْ
َّ َ َ
ين َوال ُْم ْستَػغْف ِر َ
ين َوال ُْمنفق َ
ين َوالْ َقانت َ
الصادق َ
ونصرىم
تتضمن حفظَهم
وما فيو من إيجاب محبَّة اهلل لهم ومعيَّتو  -سبحانو  -لهم المعيَّة الخاصة التي
َّ
َ
ِ
ِ
َصابَػ ُه ْم فِي َسبِ ِ
ضعُ ُفواْ َوَما
يل الل ِّو َوَما َ
وتأيي َدىم؛ كقولوَ :وَكأَيّْن ّْمن نَّبِ ٍّي قَاتَ َل َم َعوُ ِربّْػيُّو َف َكث ٌير فَ َما َو َىنُواْ ل َما أ َ
الصابِ ِرين [األنفاؿ.]ٗٙ:
اصبِ ُرواْ إِ َّف اللّوَ َم َع َّ
ب َّ
استَ َكانُواْ َواللّوُ يُ ِح ُّ
الصابِ ِرين [آؿ عمراف ،]ٔٗٙ:وكقولوَ :و ْ
ْ
ِ
لصابِرين [النحل.]ٕٔٙ:
ومن إخبا ٍر بأف
صبَػ ْرتُ ْم لَ ُه َو َخ ْيػ ٌر لّْ َّ
خير ألصحابوَ :ولَئن َ
الصبر ٌ
َ
ِ ِ
ٍ
ِ
[الزَمر.]ٔٓ:
ساب
إيجاب الجز ِاء لهم بغير
ومن
ُّ
حساب :إِنَّ َما يػُ َوفَّى َّ
الصابِ ُرو َف أ ْ
َج َرُىم بغَْي ِر ح َ
ومن إيجاب الجزاء لهم بأحسن أعمالهم:
[النحل.]ٜٙ:

َّ ِ
س ِن َما َكانُواْ يَػ ْع َملُوف
َج َرُىم بِأ ْ
صبَػ ُرواْ أ ْ
ين َ
َولَنَ ْج ِزيَ َّن الذ َ
َح َ
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من المسجد الحراـ ٖٕٔٗ/ٕٔ/ٔ :

س والثَّمر ِ
ِ
وع َونَػ ْق ٍ
ات
ش ْي ٍء ّْم َن الْ َخ ْ
ْج ِ
شرى ألىل الصبرَ :ولَنَْبػلُ َونَّ ُك ْم بِ َ
وؼ َوال ُ
ص ّْم َن األ ََم َواؿ َواألن ُف ِ َ َ َ
ومن إطبلؽ البُ َ

َوبَ ّْ
الصابِ ِرين [البقرة.]ٔ٘٘:
ش ِر َّ

صبِ ُرواْ َوتَػتَّػ ُقواْ َويَأْتُوُكم ّْمن فَػ ْوِرِى ْم َىػ َذا يُ ْم ِد ْد ُك ْم َربُّ ُكم بِ َخ ْم َس ِة
ومن ضماف النصر الربَّاني والم َدد اإللهي :بَػلَى إِف تَ ْ
ٍ
ِ ِ
س ّْوِمين [آؿ عمراف.]ٕٔ٘:
آالؼ ّْم َن ال َْمآلئ َكة ُم َ
ٍ
بإسناد
ومن ذلك :قوؿ النبي  -صلى اهلل عليو وسلم  -في الحديث الذي أخرجو اإلماـ أحمد في "مسنده"
صحيح عن ابن عباس  -رضي اهلل عنهما  -أف النبي  -صلى اهلل عليو وسلم  -قاؿ في وصيَّتو المشهورة لو:
ٍ
النصر مع الصب ِر».
«واعلم أف
َ
ِ
كل خي ٍر في الدنيا واآلخرةَ :ولَ َمن
ين لهم قناةٌ في بُلوغ ّْ
ومن إخبا ٍر بأف أىل الصبر ىم أىل العزائم الذين ال تل ُ
ك لَ ِم ْن َع ْزِـ األ ُُمور [الشورى.]ٖٗ:
صبَػ َر َوغَ َف َر إِ َّف ذَلِ َ
َ
ظ إال أىل الصبر؛ كقولو :وقَ َ َّ ِ
ومن إخبا ٍر بأنو ما يُ َّ
ين أُوتُوا
لقى
َ
والحظو َ
اءىا ُ
َ
اؿ الذ َ
األعماؿ الصالحةَ وجز َ
ويػلَ ُكم ثَػواب اللَّ ِو َخيػر لّْمن آمن و َع ِمل ِ
ضا:
اىا إِالَّ َّ
الصابِ ُروف [القصص ،]ٛٓ:وقولو أي ً
صال ًحا َوالَ يُػلَ َّق َ
ٌْ َ ْ َ َ َ َ َ
َْ ْ َ ُ
ِ
ِ
اىا
سنَةُ َوالَ َّ
س ُن فَِإ َذا الَّ ِذي بَػ ْيػنَ َ
ك َوبَػ ْيػنَوُ َع َد َاوةٌ َكأَنَّوُ َول ّّي َح ِميم (ٖٗ) َوَما يػُلَ َّق َ
السيّْئَةُ ا ْدفَ ْع بِالَّتِي ى َي أ ْ
تَ ْستَ ِوي ال َ
َح َ
ْح َ
ِ َّ ِ
اىا إِالَّ ذُو َح ٍّ
صلَت.]ٖ٘ ،ٖٗ:
ظ َع ِظيم [فُ ّْ
صبَػ ُروا َوَما يػُلَ َّق َ
ين َ
إالَّ الذ َ

ِ
ْم
الْعل َ
َوالَ

ِ
ِ
ك ِم َن
ِج قَػ ْوَم َ
وسى بِآيَاتنَا أَ ْف أَ ْخر ْ
أىل الصبر؛ كقولوَ :ولََق ْد أ َْر َسلْنَا ُم َ
ومن إخبا ٍر أنو إنما ُ
ينتفع باآليات والعبَر ُ
ٍ
الظُّلُم ِ
صبَّا ٍر َش ُكور [إبراىيم ،]٘:وكقولو في شأف أىل
ات إِلَى النُّوِر َوذَ ّْك ْرُى ْم بِأَيَّ ِاـ الل ِّو إِ َّف فِي ذَلِ َ
ك آليَات لّْ ُك ّْل َ
َ
سبأ :فَجعلْنَاىم أَح ِ
ٍ
صبَّا ٍر َش ُكور [سبأ.]ٜٔ:
اد َ
اى ْم ُك َّل ُم َم َّز ٍؽ إِ َّف فِي ذَلِ َ
يث َوَم َّزقػْنَ ُ
ك آليَات لّْ ُك ّْل َ
ََ ُ ْ َ
ونزوؿ الجنة إنما
الفوز بالمطلوب والظََّفر بالمحبوب والنجاة من المكروب والسبلمة من المرىوب َ
ومن إخبا ٍر بأف َ
نالَو أىل الصبر :و ِ
صبَػ ْرتُ ْم فَنِ ْع َم ُع ْقبَى َّ
الدار
المبلَئ َكةُ يَ ْد ُخلُو َف َعلَْي ِهم ّْمن ُك ّْل بَاب (ٖٕ) َسبلَ ٌـ َعلَْي ُكم بِ َما َ
َ َ
ُ
[الرعد.]ٕٗ ،ٕٖ:
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عقب المس ِ
ِ
شيخ اإلسبلـ
تمسك بو منزلةَ اإلمامة في الدين؛ قاؿ اإلماـ ابن القيم  -رحمو اهلل :-
"سمعت َ
ُ
وبأنو يُ ُ ُ
ابن تيمية  -رحمو اهلل  -يقوؿ :بالصبر واليقين تُنا ُؿ اإلمامةُ في الدين ،ثم تبل  -رحمو اهلل  -قولَو تعالى:
ِ
ِ
صبَػ ُروا َوَكانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُوف [السجدة."]ٕٗ:
َو َج َعلْنَا م ْنػ ُه ْم أَئ َّمةً يَػ ْه ُدو َف بِأ َْم ِرنَا لَ َّما َ

علي بن أبي طالب  -رضيب
فبل
أمير المؤمنين ُّ
َ
عجب إذًا أف يكوف للصبر تلك المنزلةُ العظيمةُ التي عبَّر عنها ُ

صبر لو".
اهلل عنو  -بقولو" :إف
الصبر من اإليماف بمنزلة الرأس من َ
سد ،أال ال إيماف لمن ال َ
الج َ
َ

خير ٍ
"خير
عيش في حياتو ،كما قاؿ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  -رضي اهلل عنو َ :-
وأف يُد ِرؾ المرءُ بالصبر َ
ٍ
عيش أدركناه في الصبر".
ضياء كما وص َفو رسوؿ الهدى  -صلوات اهلل وسبلمو عليو  ،-وذلك في الحديث الذي أخرجو
وأف يكوف
الصبر ً
ُ

مسلم في "صحيحو" ،واإلماـ أحمد في "مسنده".

وأف يكوف الصبر خير وأوسع ٍ
عطاء يُعطاهُ العبد ،كما جاء في الحديث الذي أخرجو اإلماـ أحمد في "مسنده"،
ُ َ ََ

والبخاري ومسلم في "صحيحيهما"  -واللفظ للبخاري  -عن أبي سعيد الخدري  -رضي اهلل عنو  -أف النبي -

صلى اهلل عليو وسلم  -قاؿ لؤلنصار الذين سألوه فأعطاىم ،ثم سألوه فأعطاىم ،ثم سألوه فأعطاىم حتى ِنف َد ما
عنده ،قاؿ« :ما يكو ُف عندي من خي ٍر فلن أد ِ
ِ
يستعفف يُِع ّفو اهلل ،ومن يستغ ِن يُغنِو اهلل ،ومن
َّخ َره عنكم ،ومن
ِ
وأوسع من الصبر».
خيرا
َ
يتصبَّر يُصبّْره اهلل ،وما أُعط َي أح ٌد ً
عطاء ً
ُّ
مقامي الصبر ُّ
والشكر ،كما جاء في الحديث الذي أخرجو اإلماـ
دائر بين َ
خيرا لو؛ ألنو ٌ
أمر المؤمن كلو ً
وأف يكوف ُ

صهيب بن ِسناف  -رضي اهلل عنو  -أنو  -صلى اهلل عليو
مسلم في "صحيحو"،
واإلماـ أحمد في "مسنده" عن ُ
ُ
ٌ

وسلم  -قاؿ« :عجبا ألمر المؤمن إف أمره كلَّو لو خير ،وليس ذلك ٍ
سراء ش َك َر
ألحد إال للمؤمن؛ إف أصابَتو َّ
ً
ٌ
َ
خيرا لو».
خيرا لو ،وإف أصابَتو َّ
ضراءُ صبَػ َر فكاف ً
فكاف ً
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موت ِ
األحبَّة ،ال سيَّما أعبلـ النُّببلء منهم من ذوي التأثير البا ِرِز في حياةِ
أال وإف من ّْ
وقعا على النفسَ :
ُ
أشد الببلء ً

الناس ومن لهم ي ُد ٍ
القاصي الداني ،وكاف لئلسبلـ منهم
وعمت
مواقف عظيمةٌ
الحدودَّ ،
ُ
فضل وبٍِّر َ
جازت بهما ُ
َ
ٍ
الديار
بحدود الزماف أو المكاف؛ من مثل من فق َدتو
مشهودة ،وكاف للمسلمين
ٌ
غير محدودة ُ
ُ
وقفات ُمباركةٌ داعمةٌ ُ

ولي العهد  -رحمو اهلل رحم ًة
السعودية والمسلموف قاطب ًة ىذه األياـ ،أال وىوُّ :
سمو األمير ُسلطاف بن عبد العزيز ُّ
صالح ِ
سلف المؤمنين  ،-آمين ،آمين ،والحم ُد
وغفر لو في المهديين ،ورفع درجاتو في عليّْين ،وألح َقو ب ِ
واسعةَ ،
هلل رب العالمين على قضائو.
الرب :إنا هلل وإنا إليو ر ِ
نقوؿ إال ما ي ِ
اجعوف ،إنا هلل وإنا إليو
لتدمع ،وإف
ليحزف ،وال ُ
رضي َّ
القلب َ
ُ
العين َ
َ
وإف َ
اجعوف ،إنا هلل وإنا إليو ر ِ
رِ
اجعوف.
أقوؿ قولي ىذا ،وأستغفر اهلل العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ٍ
ذنب ،إنو ىو الغفور الرحيم.

الخطبة الثانية
ولي الصابرين ،أحمده  -سبحانو  -حم َد الشاكرين ،وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو شهاد ًة
الحمد هلل ّْ
ِ
المتقين وقُدوة العابدين ،اللهم
نُرضي بها ديَّاف يوـ الدين ،وأشهد أف سيدنا ونبينا محم ًدا عب ُد اهلل ورسولو ُ
إماـ ُ
ٍ
بإحساف إلى يوـ
صل وسلّْم على عبدؾ ورسولك محمد ،وعلى آلو وصحابتو أجمعين ،والتابعين ومن تبِ َعهم
ّْ
الدين.

أما بعد ،فيا عباد اهلل:
قاؿ اإلماـ ابن كثير  -رحمو اهلل  -في ِ
وع َونَػ ْق ٍ
ص
ش ْي ٍء ّْم َن الْ َخ ْ
ْج ِ
بسط مدلوؿ قولو تعالىَ :ولَنَْبػلُ َونَّ ُك ْم بِ َ
وؼ َوال ُ

س والثَّمر ِ
ِ
ات َوبَ ّْ
الصابِ ِرين [البقرة.]ٔ٘٘:
ش ِر َّ
ّْم َن األ ََم َواؿ َواألن ُف ِ َ َ َ
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ِ
ويمتحنهم ،كما قاؿ تعالى :ولنبلونكم  ..أخباركم} ،فتارًة
عباده؛ أي :يختبرىم
قاؿ:
"أخبر تعالى أنو يبتلِي َ
َ
ِ
بقليل من ذلكَ .ونَػ ْق ٍ
وع ؛ أيٍ :
بذىاب
ص ّْم َن األ ََم َو ِاؿ أي:
بالضراءّْ .م َن الْ َخ ْ
ْج ِ
بالسراء ،وتارةً
َّ
َّ
وؼ َوال ُ
س كموت األصحاب واألقارب واألحباب والثَّمر ِ
بعضها َواألن ُف ِ
ِع
ات أي :ال تُ ِظ ُّل الحدائق والمزار ُ
َ ََ

أحل بو عقابَو ،ولهذا قاؿ تعالى:
صبر أثابَو ،ومن قن َ
ط َّ
كعادتها ،و ُّ
كل ىذا وأمثالُو مما يختبِ ُر اهلل بو َ
عباده؛ فمن َ
الصابِ ِرين  .ثم بيَّن تعالى من الصابروف الذين ش َكرىم فقاؿ :الَّ ِذين إِذَا أَصابػ ْتػ ُهم ُّم ِ
َوبَ ّْ
صيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِل ِّو
ش ِر َّ
ََ
َ
َ
َ
عما أصابهمِ ،
وإِنَّػا إِلَْي ِو ر ِ
ؼ في عبيده
يتصر ُ
اجعوف [البقرة ]ٔ٘ٙ:أي :تسلَّوا بقولهم ىذا َّ
لك هلل َّ
وعلموا أنهم ُم ٌ
َ
َ
َ
بما يشاءِ ،
فأحدث لهم ذلك اعترافًا بأنهم عبي ُده وأنهم إليو
ذرةٍ يوـ القيامة،
وعلموا أنو ال
يضيع لديو ِم ُ
ثقاؿ َّ
َ
ُ
ِ
ات ّْمن َّربّْ ِه ْم
صلَ َو ٌ
أخبر تعالى عما أعطاىم على ذلك فقاؿ :أُولَػئِ َ
ك َعلَْي ِه ْم َ
راجعوف في الدار اآلخرة ،ولهذا َ
أي :ثناءٌ من اهلل تعالى عليهم".

"الصلوات َأمنةٌ من العذاب".
وقاؿ سعي ُد بن ُجبي ٍر  -رحمو اهلل :-
ُ
ك ُىم الْم ْهتَ ُدوف قاؿ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  -رضي اهلل عنو " :-نِ ِ
ِ
ِ
عمت
عم العدالف ون َ
َوأُولَػئ َ ُ ُ
َ
ُ
ك ُىم الْم ْهتَ ُدوف فهذه ِ
ِ
ِ
ِ
العبلوة -
صلَ َو ٌ
العبلوة ،أُولَػئِ َ
ك َعلَْي ِه ْم َ
ات ّْمن َّربّْ ِه ْم َوَر ْح َمةٌ فهذاف العدالفَ ،وأُولَئ َ ُ ُ

العدلَين ،وىي زيادةٌ في ِ
وضع بين ِ
ضا "-؛ أخرجو الحاكم
الحمل ،وكذلك ىؤالء أُعطُوا ثوابَهم وِزي ُدوا أي ً
وىي :ما تُ َ
ْ
ٍ
صحيح.
بإسناد
في "المستدرؾ"
ٍ
فاتقوا اهلل  -عباد اهلل  ،-وكونوا من الصابرين على ُم ّْر القضاء تفوزوا بأج ِركم ،يُوفّْيو إليكم ربُّكم يوـ القيامة بغير

ٍ
حساب.

ِ
وصلُّوا وسلّْموا على خير خلق اهلل :محمد بن عبد اهلل؛ فقد أُمرتم بذلك في كتاب اهلل :إِ َّف اللَّوَ َوَم َبلئِ َكتَوُ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
يُ َ ُّ
يما [األحزاب.]٘ٙ :
آمنُوا َ
ين َ
صلُّوا َعلَْيو َو َسلّْ ُموا تَ ْسل ً
صلو َف َعلَى النَّب ّْي يَا أَيػُّ َها الذ َ
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وعلي،
اللهم ّْ
رض اللهم عن خلفائو األربعة :أبي بكر ،وعمر ،وعثمافٍّ ،
صل وسلّْم على عبدؾ ورسولك محمد ،وا َ

ِ
ٍ
وعن سائر ِ
بإحساف إلى يوـ الدين ،وعنَّا معهم بعفوؾ وكرمك وإحسانك يا
والصحابة والتابعين ،ومن تبِ َعهم
اآلؿ

تجاوز وعفا.
خير من
َ
َ

أع َّز اإلسبلـ والمسلمين ،اللهم ِ
أع َّز اإلسبلـ والمسلمين ،اللهم ِ
اللهم ِ
أع َّز اإلسبلـ والمسلمينِ ،
واحم حوزةَ
ِ
ِ
وأصلح
ووحد صفوفَهم،
ودمر أعداء الدين،
والمفسدين ،وألّْف بين قلوب المسلمينّْ ،
الدينّْ ،
وسائر الطُّغاة ُ
َ

قادتَهم ،واجمع كلمتَهم على الحق يا رب العالمين.

وعبادؾ المؤمنين الم ِ
ٍ
جاىدين الصادقين.
محمد  -صلى اهلل عليو وسلم -
كتابك وسنةَ نبيك
َ
دينك و َ
اللهم انصر َ
ُ
اللهم ِ
آمنَّا في أوطانناِ ،
وولي أمرنا ،وىيّْئ لو البِطانةَ الصالحةَ ،ووفّْقو
وأصلح َّ
إمامنا َّ
أئمتنا ووال َة أمورنا ،وأيّْد بالحق َ
سميع الدعاء.
حب وترضى يا
لما تُ ُّ
َ

صبلح العباد والببلد ،يا من إليو
خير اإلسبلـ والمسلمين ،وإلى ما فيو
ُ
اللهم وفّْقو ونائبَو وإخوانو إلى ما فيو ُ
ِ
المرج ُع يوـ المعاد.
اللهم ِ
أحسن عاقبتَنا في األمور كلهاِ ،
وأجرنا من ِخزي الدنيا وعذاب اآلخرة.
أصلح لنا دينَنا الذي ىو عصمةُ أمرناِ ،
اللهم ِ
وأصلح لنا دنيانا التي فيها معا ُشنا ،وأصلِح لنا آخرتَنا التي إليها
شر.
معادنا ،واجعل الحياةَ زيادةً لنا في كل خي ٍر،
والموت راحةً لنا من كل ٍّ
َ
ُ
وتحوؿ عافيتك ،وفُجاءة نقمتك ،وجمي ِع سخطك.
اللهم إنا نعوذ بك من زواؿ نعمتكُّ ،
اللهم ِ
رضيك آمالَنا ،واختِم بالصالحات أعمالَنا.
اشف مرضانا ،وارحم موتانا ،وبلّْغنا فيما يُ َ
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َنت ال َْوىَّاب [آؿ عمرافَ ،]ٛ:ربػَّنَا ظَلَ ْمنَا
َربػَّنَا الَ تُ ِز ْ
نك َر ْح َمةً إِنَّ َ
ب لَنَا ِمن لَّ ُد َ
كأ َ
غ قُػلُوبَػنَا بَػ ْع َد إِ ْذ َى َديْػتَػنَا َو َى ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين [األعراؼَ ،]ٕٖ :ربػَّنَا آتِنَا فِي ُّ
الدنْػيَا َح َسنَةً َوفِي
سنَا َوإ ْف لَ ْم تَػغْف ْر لَنَا َوتَػ ْر َح ْمنَا لَنَ ُكونَ َّن م َن الْ َخاس ِر َ
أَنْػ ُف َ
ِ ِ
ِ
اب النَّا ِر [البقرة.]ٕٓٔ :
سنَةً َوقنَا َع َذ َ
ْاآلخ َرة َح َ
ٍ
محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين ،والحمد هلل رب العالمين.
وصل اللهم وسلَّم على نبيّْنا
ّْ
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