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 العقوبات اإلذلية سنٌة ماِضية

خطبة اجلمعة بعنواف: "العقوبات اإلذلية سنٌة  -حفظو هللا  -ألقى فضيلة الشيخ عبد احملسن بن زلمد القاسم 
ماِضية"، واليت حتدَّث فيها عن العقوبات اإلذلية اليت أصاَبت األقواـ السابقني، ُمبيًِّنا أنو ال يسَلُم من ىذه العقوباِت 

 .-صلى هللا عليو وسلم  -سَّك بكتاب هللا وسنة رسولو إال من دت

 

 اخلطبة األوىل

إف احلمد هلل، حنمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهِده هللا فال ُمِضلَّ 
زلمًدا عبده ورسولو، صلَّى لو، ومن ُيضِلل فال ىادي لو، وأشهد أف ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو، وأشهد أف 

 هللا عليو وعلى آلو وأصحابو وسلَّم تسليًما كثريًا.

 أما بعد:

 حقَّ التقوى؛ فبتقوى هللا ُتستجَلُب النَِّعم، وبالُبعد عنها حِتلُّ النَِّقم. -عباد هللا  -فاتقوا هللا 

 أيها ادلسلموف:

طريق الضاللة، قمن أطاَعو ناَؿ السعادة، ومن عصاه أعدَّ لو عذابًا خلَق هللا العباَد لعبادتو وبنيَّ ذلم طريَق اذلداية من 
: احلجر] اأْلَلِيمُ  اْلَعَذابُ  ُىوَ  َعَذاِب  َوَأفَّ ( ?:) الرَِّحيمُ  اْلَغُفورُ  َأنَا َأّنِ  ِعَباِدي نَػبِّئْ : -عز وجل  -شديًدا؛ قاؿ 

:?، ;5]. 

َر العباَد من نفِسِو وغضِبِو وعذابِِو فقاؿ: قويّّ قديٌر إذا نزَؿ عذابُو مل  -سبحانو  -وهللا  يُردَّه أحٌد، وذلذا حذَّ
 .[<8: عمراف آؿ] نَػْفَسوُ  اّللَُّ  َوُُيَذِّرُُكمُ 

 َفِسريُوا ُسَننٌ  قَػْبِلُكمْ  ِمنْ  َخَلتْ  َقدْ : -عز وجل  -والعقوبُة اإلذلية سنٌة من سنن هللا اليت ال تتغريَّ وال تتبدَّؿ؛ قاؿ 
ِبنيَ  َعاِقَبةُ  َكافَ  َكْيفَ  فَاْنظُُروا ضِ اأْلَرْ  ِف   .[=79: عمراف آؿ] اْلُمَكذِّ

 اْلَقْوـِ  َداِبرُ  فَػُقِطعَ : -جلَّ شأنو  -وكانت األمُم السالفُة تُعذَُّب باسِتئصاذِلا رتيًعا؛ كقوـِ نوٍح وعاٍد وذتود، قاؿ 
 .[;:: األنعاـ] اْلَعاَلِمنيَ  َربِّ  ّلِلَِّ  َواحْلَْمدُ  ظََلُموا الَِّذينَ 
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 َوَلَقدْ : -جلَّ شأنو  -رفَع هللا برزتتو عذاَب إىالؾ األمِة رتيًعا؛ قاؿ  -عليو السالـ  -ودلا بعَث هللا موسى 
َنا  .[9:: القصص] اأْلُوىَل  اْلُقُروفَ  َأْىَلْكَنا َما بَػْعدِ  ِمنْ  اْلِكَتابَ  ُموَسى آتَػيػْ

زوؿ التوراة يُهِلُك هللُا ادلُكذِّبني للرسل بعذاِب االسِتئصاؿ عذابًا : "وكاف قبل ن-رزتو هللا  -قاؿ شيُخ اإلسالـ 
 عاِجاًل، يُهِلُك هللاُ بو رتيَع ادلُكذِّبني".

سألُت رب »: -عليو الصالة والسالـ  -سأَؿ ربَّو أال يُهِلَك أمََّتو رتيًعا؛ قاؿ  -صلى هللا عليو وسلم  -ونبيُّنا زلمد 
، فأعطانيها، وسألُتو أال يُهِلَك أمَّيت بالغرؽ، فأعطانيها، وسألُتو أال جيعَل –أي: باجلُوِع  -َنِة أال يُهِلَك أمَّيت بالسَّ 

 ؛ رواه مسلم.«بأَسهم بينهم، فمنعنيها

عن قوـِ  -جلَّ شأنو  -وعذاُب كلِّ أمٍة يتفاوُت بتفاُوت ذنوهبم، وأوُؿ عذاٍب أنزَلو هللا ف األرض ىو الغرُؽ؛ قاؿ 
: األعراؼ] اْلَيمِّ  ِف  فََأْغَرقْػَناُىمْ ، وأغرَؽ فرعوَف وجنوَده بو، فقاؿ: [;8: نوح] ُأْغرُِقوا َخِطيَئاِِتِمْ  اِمَّ نوٍح: 
َد [>7: سبأ] اْلَعِرـِ  َسْيلَ  َعَلْيِهمْ  فََأْرَسْلَنا فََأْعَرُضوا، وملكة سبٍأ أىلَكها هللا بادلاِء، فقاؿ تعاىل: [>79 ، وىدَّ

ـْ كره بالغرؽ، فقاؿ: اآلمنني من م  فَػيُػْغرَِقُكمْ  الّرِيحِ  ِمنَ  َقاِصًفا َعَلْيُكمْ  فَػيُػْرِسلَ  ُأْخَرى تَارَةً  ِفيوِ  يُِعيدَُكمْ  َأفْ  َأِمْنُتمْ  َأ
 .[?>: اإلسراء]

عليو الصالة  -كاف ، و [>: احلاقة] َعاتَِيةٍ  َصْرَصرٍ  ِبرِيحٍ  فَُأْىِلُكوا َعادٌ  َوَأمَّاوأرسَل على قـو عاٍد رًُيا عاتِيًة، 
: يا رسوؿ هللا! الناُس إذا رأوا الَغْيَم -رضي هللا عنها  -إذا رأى َغْيًما أو ِرًُيا خِشَي منها، قالت عائشة  -والسالـ 

ُنين أف يكوَف »فرِحوا رجاَء أف يكوَف فيو ادلطُر، وأراؾ إذا رأيَتو ُعرَِفت ف وجِهك الكراىية؟ فقاؿ:  يا عائشة! ما يُؤمِّ
؛ متفق «[:8: األحقاؼ] ُمِْطُرنَا َعاِرضٌ  َىَذاعذاٌب، قد ُعذَِّب قوـٌ بالريح، وقد رأى قوـٌ العذاَب فقالوا:  فيو

 عليو.

: القمر] اْلُمْحَتِظرِ  َكَهِشيمِ  َفَكانُوا َواِحَدةً  َصْيَحةً  َعَلْيِهمْ  َأْرَسْلَنا ِإنَّاوأخَذت قوـَ صاحٍل صيحٌة قطََّعت قلوهَبم: 
97]. 

 .[;7: ص] فَػَواؽٍ  ِمنْ  ذَلَا َما َواِحَدةً  َصْيَحةً  ِإالَّ  َىُؤاَلءِ  يَػْنُظرُ  َوَماتوعَّد هللاُ ادلُشركني مبثِل ىذا العذاِب، فقاؿ: و 

 ُرنَاَأمْ  َجاءَ  فَػَلمَّا: -سبحانو  -ودلا كفَر قوـُ ُلوٍط وارتَكُبوا ادلُوبَِقاِت أرسَل هللا عليهم ِحجارًة وقلَب ِدياَرىم، فقاؿ 
َها َوَأْمَطْرنَا َساِفَلَها َعالِيَػَها َجَعْلَنا يلٍ  ِمنْ  ِحَجارَةً  َعَليػْ  .[8<: ىود] َمْنُضودٍ  ِسجِّ



3   ____________________________________________________________________________ 

ًرا َعَلْيِهمْ  َوَأْرَسلَ وىمَّ أصحاُب الفيل هبدـِ الكعبة ونقِض حجارتِِو فنزَلت عليهم حجارٌة من السماء:   َأبَابِيلَ  طَيػْ
يلٍ  ِمنْ  ِبَِجارَةٍ  تَػْرِميِهمْ ( 9)  .[: ،9: الفيل] ِسجِّ

، [7<: القصص] اأْلَْرضَ  َوِبَدارِهِ  بِوِ  َفَخَسْفَنا: -سبحانو  -وقاروف عاَل وظََلم فأىانَو ف سافِل األرض، قاؿ 
: النحل] ْرضَ اأْلَ  هِبِمُ  اّللَُّ  ََيِْسفَ  َأفْ  السَّيَِّئاتِ  َمَكُروا الَِّذينَ  َأفََأِمنَ وحذَّر الُعصاة من ىذا العذاِب، فقاؿ: 

ٌل رُتَُّتو؛ إذ خَسَف هللا بو فهو يتجلجُل بو إىل يـو القيامة»، [;: ؛ «وبينما رجٌل ميِشي ف ُحلٍَّة تُعِجُبو نفُسو ُمرجِّ
 متفق عليو.

 ِمنْ  َرَغًدا ِرْزقُػَها يَْأتِيَها ةً ُمْطَمِئنَّ  آِمَنةً  َكاَنتْ  قَػْريَةً  َمَثاًل  اّللَُّ  َوَضَربَ ومن مل يشُكر نعمَة األمن والرخاء سَلَبو إيامها: 
 .[778: النحل] َيْصنَػُعوفَ  َكانُوا مبَا َواخْلَْوؼِ  اجْلُوعِ  لَِباسَ  اّللَُّ  فََأَذاقَػَها اّللَِّ  بِأَنْػُعمِ  َفَكَفَرتْ  َمَكافٍ  ُكلِّ 

َعَثنَّ  رَبُّكَ  َأذَّفَ تَ  َوِإذْ : -سبحانو  -وعذََّب بين إسرائيل بتسليِط األعداء عليهم إىل يـو الدين، قاؿ   ِإىَل  َعَلْيِهمْ  لََيبػْ
 -، وأصاهبم الذؿُّ واذلواف مبا اقًتُفوا من َخطايا، قاؿ [=>7: األعراؼ] اْلَعَذابِ  ُسوءَ  َيُسوُمُهمْ  َمنْ  اْلِقَياَمةِ  يَػْوـِ 

لَّةُ  َعَلْيِهمُ  ُضرَِبتْ : -سبحانو   .[778: عمراف آؿ] ثُِقُفوا َما َأْينَ  الذِّ

ـَ هللا فمَسَخهم ِقردًة، وعذَّ  َب هللا أقواًما مَبْسِخ ُصورىم إىل غري ُصورة البشرة؛ فأصحاُب السبِت احتاُلوا على ما حرَّ
، [;>: البقرة] َخاِسِئنيَ  ِقَرَدةً  ُكونُوا ذَلُمْ  فَػُقْلَنا السَّْبتِ  ِف  ِمْنُكمْ  اْعَتَدْوا الَِّذينَ  َعِلْمُتمُ  َوَلَقدْ : -سبحانو  -قاؿ 

ُهمُ  َوَجَعلَ : -سبحانو  -سَخ من بين إسرائيل ِقَردًة وخنازيَر، كما قاؿ وم  .[5>: ادلائدة] َواخْلََنازِيرَ  اْلِقَرَدةَ  ِمنػْ

ـٌ يستِحلُّوَف احِلَر »: -صلى هللا عليو وسلم  -وسيقُع ف ىذه األمِة ِمثُل ذلك، قاؿ النيب   -لَيُكوَننَّ من أمَّيِت أقوا
ـٌ إىل جنِب عَلٍم ، واحلر -أي: الزنا   -يُروُح عليهم بسارَحٍة ذلم  -أي: جَبٍل  -يَر، واخلمَر، وادلعاِزَؼ، ولينزَِلنَّ أقوا

 -أي: يُدؾُّ اجلبَل  -فيقولوف: ارِجع إلينا غًدا، فُيبيُِّتهم هللا ويضُع العَلَم  -أي: ذلم غَنٌم يأتيهم؛ يعين: الفقرُي حلاجٍة 
 ؛ رواه البخاري.«إىل يـو القيامة وميَسُخ آخرين ِقردًة وخنازيرَ 

 ؛ رواه مسلم.«غِضَب هللا على ِسبٍط من أسباِط بين إسرائيل فمسَخهم دوابَّ يُدبُّوف ف األرض»و

ـَ، وأحلَّ العداوَة والبغضاَء بني اليهود، فال جتتِمُع  وأرسَل على بين إسرائيل الطوفاف واجلراَد والُقمََّل والضفادَِع والد
َنا: -سبحانو  -ا، قاؿ قلوهُبم أبدً  نَػُهمُ  َوَأْلَقيػْ  .[:>: ادلائدة] اْلِقَياَمةِ  يَػْوـِ  ِإىَل  َواْلبَػْغَضاءَ  اْلَعَداَوةَ  بَػيػْ

الطاُعوف رِجٌس ُأرِسَل على طائفٍة من بين إسرائيل، أو »: -عليو الصالة والسالـ  -والطاعوُف من عذاِب هللا، قاؿ 
 ؛ رواه البخاري.«على من كاف قبَلكم
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اللهم سبٌع  »من ُقريٍش إدبارًا ف أوؿ دعوتو وآَذوه، فدَعا عليهم وقاؿ:  -صلى هللا عليو وسلم  -ورأى النيب 
؛ «، فأَخَذِتم سنٌة حصَّت كلَّ شيٍء، حىت أَكلوا اجلُُلوَد وادليتَة واجلَِيف-أي: دعا عليهم باجلُوع  -كسبِع يُوُسف 
 رواه البخاري.

أي: على ُقريٍش  -إف شئَت أف ُأطِبَق عليهم »وقاؿ لو:  -صلى هللا عليو وسلم  -للنيب وأرسل اللهم مَلَك اجلباؿ 
 ؛ متفق عليو.«األخشبَػنْي، ومها جَباَلف عظيماف ف مكة -

ومها ف طريِق اذِلجرة لُيعِلَم  -رضي هللا عنو  -وأب بكٍر  -صلى هللا عليو وسلم  -وحِلَق ُسراقُة بُن مالٍك بالنيب 
 -. فصَرَعو الفرُس، مث قاَمت حُتَمِحُم «اللهم اْصَرعو»قاؿ:  -صلى هللا عليو وسلم  -ُقريًشا عنهما، فلما رآه النيب 

 ؛ رواه البخاري.-أي: قاَمت الفرُس خُتِرُج صوتًا 

و، كاف الرجُل يأكُل بِشمالو، فقاؿ لو النيب فُشلَّت يُده من ساعت -صلى هللا عليو وسلم  -وعَصى رجٌل أمَر النيب 
ال »: -صلى هللا عليو وسلم  -. قاؿ: ال أستطيُع. فقاؿ النيب «ُكل بيِمينك»: -صلى هللا عليو وسلم  -

رُ   . قاؿ الراوي: فما رفعها إىل فيو؛ رواه مسلم.«اسَتطَْعَت، ما منَعو إال الِكبػْ

أي: أف  - «ال بأَس؛ طهوٌر إف شاَء هللا»عرابٍّ مريٍض، فقاؿ لو: على أ -صلى هللا عليو وسلم  -ودخَل النيب 
طًا على قدِر هللا  -. فقاؿ األعرابُّ -ادلرَض يُكفُِّر اخلَطَايا  : قلَت: طهوٌر، كال بل ىي زُتَّى تُفور أو تثُور، -ُمتسخِّ

؛ أي: سيكوُف كما ظننَت أهنا «م إًذافَنع»: -صلى هللا عليو وسلم  -على شيٍخ كبرٍي، تُزيُره القبور. فقاؿ النيب 
 سُتميُتك؛ رواه البخاري. وعند الطربان: فأصبَح الرجُل ميًِّتا.

ُكتَبو، فارتدَّ فأماتَو هللا، فدفُنوه فلَفظَتو األرُض،   -صلى هللا عليو وسلم  -وأسلَم رجٌل نصرانّّ فكاف يكتُب للنيب 
 فعلوا ذلك ثالث مراٍت واألرض تلفظُو فًتَكوه؛ رواه البخاري. فحَفروا لو ثانيًة فأعَمُقوا فلَفظَتو األرض،

: "فحِسبُت -رزتو هللا  -مزََّقو فمزََّؽ هللا ُملَكو. قاؿ الزىريُّ  -صلى هللا عليو وسلم  -ودلا قرَأ ِكسرى كتاَب النيب 
 لَّ ُمزَّؽ"؛ رواه البخاري.أف مُيزََّؽ ك -صلى هللا عليو وسلم  -أف ابن ادلُسيَّب قاؿ: فدعا عليهم رسوُؿ هللا 

 ُىوَ  َشانَِئكَ  ِإفَّ وتطاَوَؿ عليو إال بًتَُه هللا بَقْطِع ِذكرِه وَنْسِلو:  -صلى هللا عليو وسلم  -وما أبغَض أحٌد النيبَّ 
 .[9: الكوثر] اأْلَبْػتَػرُ 

: "كنا -رزتو هللا  -بو الطيِب شيًئا فإف هللا ينتِقُم منو؛ قاؿ القاضي أ -رضي هللا عنهم  -ومن ناَؿ من الصحابِة 
: أبو ىريرة غرُي مقبوؿ احلديِث، فما استتمَّ كالَمو حىت سَقَطت عليو حيٌَّة  ف رللِس النظِر جبامِع ادلنصوِر، فقاؿ شابّّ
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، وىرَب الشابُّ منها وىي تتبَػُعو، فقيل -أي: جَلُسوا فزِعني  -عظيمٌة من سقِف اجلامِع، فوفَد الناُس من أجلها 
 : ُتب. فقاؿ: تُبُت، فغاَبت احليَُّة فلم يُػَر ذلا أثٌر".لو

ِىمْ  ذَلُمْ  ُأِحلَّتْ  طَيَِّباتٍ  َعَلْيِهمْ  َحرَّْمَنا َىاُدوا الَِّذينَ  ِمنَ  فَِبظُْلمٍ وقد يُعاَقُب ادلرُء بقطِع ِرزِقو:   اّللَِّ  َسِبيلِ  َعنْ  َوِبَصدِّ
 .[5>7: النساء] َكِثريًا

 زَاُغوا فَػَلمَّا: -سبحانو  -يا: العقوبُة ف الدين؛ فمن صدَّ عن دين هللا أعرَض هللا عنو، قاؿ وأعظُم عقوبٍة ف الدن
سبحانو  -، ومن نقَض ميثاَؽ ربِّو وأشرَؾ مع هللا غريَه ُعوِقَب بَقسَوِة القلِب، قاؿ [;: الصف] قُػُلوبَػُهمْ  اّللَُّ  َأزَاغَ 
، ومن دعا غرَي هللا نُزَِعت من قلبو زلبُة [79: ادلائدة] قَاِسَيةً  قُػُلوبَػُهمْ  َوَجَعْلَنا اُىمْ َلَعنَّ  ِميثَاقَػُهمْ  نَػْقِضِهمْ  فَِبَما: -

 .[9?: البقرة] ِبُكْفرِِىمْ  اْلِعْجلَ  قُػُلوهِبِمُ  ِف  َوُأْشرِبُوا: -سبحانو  -هللا وأحبَّ ما ِسواه، قاؿ 

؛ رواه «من تعلََّق شيًئا وُِكَل إليو»: -عليو الصالة والسالـ  -ق، قاؿ ومن تعلَّق دتيمًة ختلَّى هللا عنو ووكَلُو إىل ما علَّ 
 الًتمذي.

قاؿ رجٌل: وهللِا ال يغفُر هللا لُفالف، فقاؿ »: -عليو الصالة والسالـ  -وقد يُعاَقُب ادلرُء ف دينو ِبُُبوِط عملو؛ قاؿ 
 ؛ رواه مسلم.«ن قد غفرُت لو وأحبطُت عمَلكَ : من الذي يتأىلَّ عليَّ أال أغِفَر لُفالف، فإ-عز وجل  -هللا 

 وبعد، أيها ادلسلموف:

فعذاُب هللا شديٌد، وِعقابُو سريٌع، وأخُذُه أليم، ووعُده حقّّ، وبيده مقاليُد السماوات واألرض، وال يُعِجُزه شيٌء، وما 
 -ويستدرُِجو من حيث ال يعلُم، وىو يعلُم جنوَده إال ىو، وأمُره كلمِح البصِر، وإذا عَصى العبُد ربَّو ىاَف عليو، 

ال َيَفى عليو شيٌء من أعماؿ خلِقو؛ فمن عِمَل صاحلًا ُشِكر، ومن أساَء ُعوِقَب، والعاقُل ال يستهنُي  -سبحانو 
 مبعاِصي هللا فال يعلُم أيُّها ُِتِلُكو.

َنةٌ  ُتِصيبَػُهمْ  َأفْ  رِهِ َأمْ  َعنْ  َُيَاِلُفوفَ  الَِّذينَ  فَػْلَيْحَذرِ أعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم:   َألِيمٌ  َعَذابٌ  ُيِصيبَػُهمْ  َأوْ  ِفتػْ
 .[9>: النور]

بارؾ هللا يل ولكم ف القرآف العظيم، ونفعين هللا وإياكم مبا فيو من اآلياِت والذكِر احلكيم، أقوؿ ما تسمعوف، 
 ور الرحيم.وأستغفر هللا يل ولكم وجلميع ادلسلمني من كل ذنٍب، فاستغفروه، إنو ىو الغف
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 اخلطبة الثانية

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

 أيها ادلسلموف:

 علينا قصَص من قبَلنا للِعَظة والِعربَة، وىو ِبكمِتِو وعدلو يُظِهُر للناِس أعماذَلم ف قواِلب وُصوٍر تُناِسُبها؛ قصَّ هللا
، وتارًة مبنِع بركاٍت من السماء  ، وتارًة بأمراٍض عامَّة، وتارًة هبُموـٍ وآالـٍ وغموـٍ فتارًة بقحٍط وَجدٍب، وتارًة بعدوٍّ

 ومن تاَب رفَع عنو عذابَو، ومن أناَب إليو أعلى درَجَتو.واألرض وقطع الرِّزؽ، 

 َعنْ  َويَػْعُفو َأْيِديُكمْ  َكَسَبتْ  فَِبَما ُمِصيَبةٍ  ِمنْ  َأَصاَبُكمْ  َوَما: -سبحانو  -والعقوباُت سبُبها العبُد نفُسو، قاؿ 
 .[95: الشورى] َكِثريٍ 

 يَػْعَلُموفَ  اَل  َحْيثُ  ِمنْ  َسَنْسَتْدرُِجُهمْ : -جلَّ شأنو  -قاؿ  وإذا تأخََّر العذاُب قد يكوُف اسِتدراًجا أو إمهااًل؛
 .[8<7: األعراؼ]

 : "تأخرُي العذاِب ليس للرِّضا بأفعاذلم؛ بل ُسنَُّة هللا إمهاُؿ الُعصاة ُمدَّة".-رزتو هللا  -قاؿ القرطيب 

 ِإفَّ هللَا َوَمالِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبِّ م التنزيل: مث اعلموا أف هللا أمركم بالصالِة والسالـِ على نبيِّو، فقاؿ ف زُلكَ 
 .[>;: األحزاب]

اللهم صلِّ وسلِّم على نبيِّنا زلمٍد، وارَض اللهم عن خلفائو الراشدين الذين قَضوا باحلق وبو كانوا يعِدلوف: أب بكٍر، 
، وعن سائر الصحابِة أرتعني، وعنَّا م  عهم جُبود وكرِمك يا أكـر األكرمني.وعمر، وُعثماف، وعليٍّ

ر أعداء الدين، واجعل اللهم ىذا البلد آِمًنا ُمطمئنِّا  اللهم أِعزَّ اإلسالـ وادلسلمني، وأِذؿَّ الشرؾ وادلشركني، ودمِّ
 رخاًء وسائر بالد ادلسلمني.

 اللهم من أرادنا أو أراَد ادلُسلمني بُسوٍء فأشغلو ف نفسو، واجعل كيَده ف حنره.

 اللهم انُصر ادلُستضعفني من ادلُسلمني ف الشاـ، اللهم كن ذلم وليِّا ونصريًا، وُمعيًنا وظهريًا.

 اللهم عليك مبن آذاىم، اللهم زلِزؿ األرَض من حتت أقدامهم، واجعل كيَدىم ف حُنورىم، وألِق الرُّعَب ف قلوهِبم.
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د كلمَتهم على احلق يا رب العادلني. اللهم أصِلح أحواؿ ادلسلمني ف كل مكاف، اللهم رُدَّىم  إليك ردِّا رتياًل، ووحِّ

اللهم أنت هللا ال إلو إال أنت، أنت الغينُّ وحنُن الفقراء، أنِزؿ علينا الغيَث وال جتعلنا من القاِنطني، اللهم أِغثنا، 
 اللهم أِغثنا، اللهم أِغثنا.

 .[89: األعراؼ] اخْلَاِسرِينَ  ِمنَ  لََنُكوَننَّ  َوتَػْرزَتَْنا لََنا تَػْغِفرْ  ملَْ  َوِإفْ  َأنْػُفَسَنا ظََلْمَنا رَبػََّنا

 اللهم وفِّق إمامنا ذلُداؾ، واجعل عملو ف ِرضاؾ، ووفِّق رتيع والة أمور ادلسلمني للعمِل بكتابك يا رب العادلني.

 عباد هللا:

ْحَسافِ  بِاْلَعْدؿِ  يَْأُمرُ  اّللََّ  ِإفَّ  َهى ْلُقْرَب ا ِذي َوِإيَتاءِ  َواإْلِ  َتذَكَُّروفَ  َلَعلَُّكمْ  يَِعُظُكمْ  َواْلبَػْغيِ  َواْلُمْنَكرِ  اْلَفْحَشاءِ  َعنِ  َويَػنػْ
 .[5?: ]النحل

 فاذكروا هللا العظيم اجلليل يذكركم، واشكروه على آالئو ونعمو يزِدكم، ولذكر هللا أكرب، وهللا يعلم ما تصنعوف.

 


