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 وجوب شكر النعم

خطبة اجلمعة بعنواف: "وجوب شكر النعم"، واليت  -حفظو هللا  -ألقى فضيلة الشيخ عبد احملسن بن حممد القاسم 
حتدَّث فيها عن النعم الكثرية اليت أنعَم هللا هبا على عباده، وأنو أوجَب عليهم ُشكَرىا، وإال زاَلت عنهم، أو انقَلَبت 

 ركُتها، أو كانت اسِتدراًجا.عليهم عذابًا، أو حُمَقت ب

 

 اخلطبة األوىل

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

 هللا عليو وعلى آلو وأصحابو وسلَّم تسليًما كثريًا.

 أما بعد:

 حقَّ التقوى، واستمِسكوا من اإلسالـ بالُعروة الُوثقى. -عباد هللا  -فاتقوا هللا 

 أيها ادلسلموف:

اتو: الكَرـ، ومن  معرفُة هللا بأمسائو وصفاتو وأفعالو تُوِجُب حمبََّتو وتعظيَمو وإفراَده، ومن أمسائِو: الوىَّاب، ومن صف
 َوآتَاُكمْ كرِمو: ما امنتَّ بو على عباده من النَِّعم، فأسبَغ عليهم منها ما مل يسأُلوه إياىا، ومَنَح ذلم منها ما سأُلوه، 

 .[43: إبراىيم] َسأَْلُتُموهُ  َما ُكلِّ  ِمنْ 

 .[43: إبراىيم] حُتُْصوَىا اَل  اّللَِّ  نِْعَمتَ  تَػُعدُّوا َوِإفْ وفتَح عليهم نَِعًما من السماِء واألرض؛ 

 آاَلءَ  فَاذُْكُروا: -جل وعال  -وتذكُُّر نَعِم هللا داِعيٌة لُشكرِه وتوحيده وكثرِة عبادتو، وىي من أسباِب الَفاَلح؛ قاؿ 
 .[>9: األعراؼ] تُػْفِلُحوفَ  َلَعلَُّكمْ  اّللَِّ 

 ِإذْ  َواِلَدِتكَ  َوَعَلى َعَلْيكَ  نِْعَميِت  اذُْكرْ : -عليو السالـ  -مرمي وهللاُ أمَر ُرُسَلو بتذكُّر نَعِمو عليهم، فقاؿ لعيسى بن 
ْْنِيلَ  َوالتػَّْورَاةَ  َواحلِْْكَمةَ  اْلِكَتابَ  َعلَّْمُتكَ  َوِإذْ  وََكْهاًل  اْلَمْهدِ  ِف  النَّاسَ  ُتَكلِّمُ  اْلُقُدسِ  ِبُروحِ  َأيَّْدُتكَ   ِمنَ  خَتُْلقُ  َوِإذْ  َواإْلِ
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ُفخُ  بِِإْذِن  الطَّرْيِ  ْيَئةِ َكهَ  الطِّيِ  ًرا فَػَتُكوفُ  ِفيَها فَػتَػنػْ  َوِإذْ  بِِإْذِن  اْلَمْوَتى خُتِْرجُ  َوِإذْ  بِِإْذِن  َواأْلَبْػَرصَ  اأْلَْكَموَ  َوتُػْْبِئُ  بِِإْذِن  طَيػْ
ُهمْ  اَكَفُرو  الَِّذينَ  فَػَقاؿَ  بِاْلبَػيَِّناتِ  ِجْئتَػُهمْ  ِإذْ  َعْنكَ  ِإْسَرائِيلَ  َبِن  َكَفْفتُ   .[111: ادلائدة] ُمِبيٌ  ِسْحرٌ  ِإالَّ  َىَذا ِإفْ  ِمنػْ

 َعاِئاًل  َوَوَجَدؾَ ( :) فَػَهَدى َضاالِّ  َوَوَجَدؾَ ( 9) َفآَوى يَِتيًما َيَِْدؾَ  َأملَْ : -صلى هللا عليو وسلم  -وقاؿ لنبيِّنا حممد 
 .[; -9: الضحى] فََأْغَن 

 نُوحٍ  قَػْوـِ  بَػْعدِ  ِمنْ  ُخَلَفاءَ  َجَعَلُكمْ  ِإذْ  َواذُْكُرواهللا عليهم؛ فقاؿ ىوٌد لقومو:  وأمر الرُُّسُل أقواَمهم بتذكُّر أفضاؿِ 
 َوبَػوََّأُكمْ  َعادٍ  بَػْعدِ  ِمنْ  ُخَلَفاءَ  َجَعَلُكمْ  ِإذْ  َواذُْكُروا، وقاؿ صاحلٌ لقومو: [>9: األعراؼ] َبْسَطةً  اخْلَْلقِ  ِف  َوزَادَُكمْ 

 ِإذْ  َواذُْكُروا، وقاؿ شعيٌب لقومو: [3:: األعراؼ] بُػُيوتًا اجْلَِباؿَ  َوتَػْنِحُتوفَ  ُقُصورًا ُسُهوذِلَا ِمنْ  وفَ تَػتَِّخذُ  اأْلَْرضِ  ِف 
 ِفْرَعْوفَ  آؿِ  ِمنْ  َأْْنَاُكمْ  ِإذْ  َعَلْيُكمْ  اّللَِّ  نِْعَمةَ  اذُْكُروا، وقاؿ موسى لقومو: [9;: األعراؼ] َفَكثػَّرَُكمْ  َقِلياًل  ُكْنُتمْ 

ُوفَ  اْلَعَذابِ  ُسوءَ  َيُسوُموَنُكمْ   .[9: إبراىيم] ِنَساءَُكمْ  َوَيْسَتْحُيوفَ  َأبْػَناءَُكمْ  َويَُذّبِّ

 قُػُلوِبُكمْ  بَػْيَ  فَأَلَّفَ  َأْعَداءً  ُكْنُتمْ  ِإذْ  َعَلْيُكمْ  اّللَِّ  نِْعَمتَ  َواذُْكُرواُُمتنِّا على األوِس واخلَزرَج:  -سبحانو  -وقاؿ 
 ِف  ُمْسَتْضَعُفوفَ  َقِليلٌ  أَنْػُتمْ  ِإذْ  َواذُْكُروا، وقاؿ لعباده ادلؤمني: [114: عمراف آؿ] ِإْخَوانًا بِِنْعَمِتوِ  ُتمْ فََأْصَبحْ 
 .[69: األنفاؿ] الطَّيَِّباتِ  ِمنَ  َوَرزََقُكمْ  بَِنْصرِهِ  َوَأيَّدَُكمْ  فَآَواُكمْ  النَّاسُ  يَػَتَخطََّفُكمُ  َأفْ  خَتَاُفوفَ  اأْلَْرضِ 

 تَػَرْوَىا ملَْ  َوُجُنوًدا ِرحًيا َعَلْيِهمْ  فََأْرَسْلَنا ُجُنودٌ  َجاَءْتُكمْ  ِإذْ  َعَلْيُكمْ  اّللَِّ  نِْعَمةَ  ُروااذْكُ ودلا نقَضت غزوُة األحزاِب قاؿ: 
 .[>: األحزاب]

اًل فهداكم هللا يب، وكُ »لألنصار:  -صلى هللا عليو وسلم  -وقاؿ نبيُّنا  نتم ُمتفّرِقي فألََّفكم هللا يب، أمل أِجدكم ُضالَّ
 ؛ متفق عليو.«وعالًة فأغناكم هللا يب

، -صلى هللا عليو وسلم  -يتذاَكروف نَعَم هللا عليهم، فخرَج عليهم النيب  -رضي هللا عنهم  -وكاف الصحابة 
 مسلم.فسأذَلم فقالوا: جَلسنا نذُكر هللا وحنمُده على ما ىدانا لإلسالـ ومنَّ بو علينا؛ رواه 

 يَتَذاكراف النَِّعَم إىل الصباح. -رمحهما هللا  -وجلَس الُفضيُل وابُن ُعيينة 

بفضلو نوََّع النَِّعَم لعباده؛ منها ما ىو نازٌؿ من السماء، ومنها ما ىو خارٌج من األرض، ومنها ما  -سبحانو  -وهللا 
اف، الُفلُك دتُخُر ف أعالىا، وما ف بطِنها من الصيِد والطعاـ ىو ف جوِفها، والبحاُر ادلُتالِطمُة األمواِج ُمذلَّلٌة لإلنس

 مبا فيو َميَتُتو حالٌؿ ذلم، وجواِىُرىا من اللؤلؤ وادلَرجاف ونفاِئَس ُأَخر ِحلَيٌة ذلم وماؿ.
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َصر ومنها ما والنجوـُ والكواكُب من فوِقهم منها اجلواري ومنها الُكنَّس، وفيها الوىَّاج وفيها ما ىو زينة، منها ما يُب
 ال يُبَصر، وما بي السماء واألرض رياٌح ُبشرى بي يَدي رمحتو.

 والزماُف ُخِلق وُدبِّر؛ فال هنار سرَمٌد وال ليل هَبِيم؛ بل ىذا وذاؾ.

 واألرض مدَّىا فال تضيُق باخللق، وباجلباؿ أرساىا وأنبَت فيها من كل زوٍج هبيٍج.

 َخْلقُ  َىَذاورٍة صوَّرَه، وأمَره بالتفكُّر مبا ف جسِده من اآليات، وقاؿ لعباده: واإلنساف خلَقو وركََّبو وف أحسن صُ 
 .[11: لقماف] ُدونِوِ  ِمنْ  الَِّذينَ  َخَلقَ  َماَذا فََأُروِن  اّللَِّ 

و سبحان -بل كل ما ف السماوات وما ف األرض وما بينهما فهي ىبٌة من هللا لإلنساف يستعُي هبا على طاعتو، قاؿ 
يًعا اأْلَْرضِ  ِف  َوَما السََّماَواتِ  ِف  َما َلُكمْ  َوَسخَّرَ : -  .[14: اجلاثية] ِمْنوُ  َجَِ

ـَ  َلُكمُ  َوَرِضيتُ  نِْعَميِت  َعَلْيُكمْ  َوَأدْتَْمتُ  ِديَنُكمْ  َلُكمْ  َأْكَمْلتُ  اْليَػْوـَ وال تتمُّ على العبد النَِّعُم إال بالدين:  ْساَل  اإْلِ
 .[4: دةادلائ] ِديًنا

 ِفيِهمْ  بَػَعثَ  ِإذْ  اْلُمْؤِمِنيَ  َعَلى اّللَُّ  َمنَّ  َلَقدْ : -سبحانو  -ومن ادِلنَّة على ىذه األمة أف بَعَث فيها أفضَل ُرُسلو، قاؿ 
 .[193: عمراف آؿ] َأنْػُفِسِهمْ  ِمنْ  َرُسواًل 

 فَِبَذِلكَ  َوِبَرمْحَِتوِ عبَّاس: "أي: بالقرآف"  قاؿ ابن اّللَِّ  بَِفْضلِ  ُقلْ وأمَر هللا بالفرح بنعمة نُزوؿ القرآف: 
 .[;8: يونس] فَػْليَػْفَرُحوا

ولعظيم منَّة اذلداية أمَر هللا عباَده أف يسأُلوه الثباَت عليها والزيادة ف كل ركعٍة من صالهتم، فكاف من ُدعائِهم: 
َراطَ  اْىِدنَا  .[9: الفاحتة] اْلُمْسَتِقيمَ  الصِّ

 ىداه وأدَخَلو اجلنَة، وأضلَّ غريَه وأدخَلو النار عُظَمت نعمُة هللا عليو ف قلبو؛ قاؿ تعاىل إخبارًا عن ومن رأى أف هللا
 اْلُمْحَضرِينَ  ِمنَ  َلُكْنتُ  َريبِّ  نِْعَمةُ  َوَلْواَل ( 89) لَتُػْرِدينِ  ِكْدتَ  ِإفْ  تَاّللَِّ ادلؤمن الذي رأى قريَنو ف النار: 

 .[:8 ،89: الصافات]

أي: السالمَة من اآلفات  - «سُلوا هللَا العاِفَية»: -عليو الصالة والسالـ  -افيُة أعظُم نعمٍة ُدنيوية؛ قاؿ والع
 ؛ رواه أمحد.«فإنو مل يُعَط عبٌد شيًئا أفضُل من العاِفية» -وادلصائب والشرور 
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فيهما كثرٌي من الناِس: الصحُة  نِعمتاف غبوفٌ »: -عليو الصالة والسالـ  -والفراُغ كالصحِة ف قدر النعمة؛ قاؿ 
 ؛ رواه البخاري.«والفراغُ 

 َفِمنَ  نِْعَمةٍ  ِمنْ  ِبُكمْ  َوَماوكرـُ هللا واِفٌر وعطاُؤه َجزيل، ونِعُمو تزيُد بالشُّكر، ومن ُشكرِىا اإلقراُر بأهنا مَن هللا؛ 
 .[84: النحل] اّللَِّ 

اللهم ما أصبَح يب من نعمٍة أو بأحٍد من خلِقك فمنك »: يقوؿ ف صباحو ومسائو -عليو الصالة والسالـ  -وكاف 
 ؛ رواه أبو داود.«وحَدَؾ ال شريَك لك، فلك احلمُد ولك الشُّكرُ 

إف هللَا لريَضى عن العبد أف يأكَل األكَلَة فيحَمده »: -عليو الصالة والسالـ  -ومن ُشكرِىا: محُد هللا عليها؛ قاؿ 
 ؛ رواه مسلم.«عليها عليها، أو يشرَب الشربَة فيحمَده

، فمن ُشكر نعمة اذلداية: الفرُح بأف هللا [11: الضحى] َفَحدِّثْ  رَبِّكَ  بِِنْعَمةِ  َوَأمَّاوالتحدُُّث هبا من ُشكرىا؛ 
ىداه وثبََّتو، ومن ُشكر نعمة ادلاؿ: التحدُُّث بفضل هللا عليك بو، والتواُضع لعباده واإلنفاؽ ُما أعطاؾ هللا ابتغاَء 

 ، وادلُعاََف يتحدَُّث بعافيِة هللا لو، ويُعِمُل جوارَِحو ف طاعتو.وجهو

إذا أَوى إىل فراشو حيمُد ربَّو على النَِّعم،  -عليو الصالة والسالـ  -وتذكُّر احملرومي من النَِّعم يزيُد من قدرىا، وكاف 
إذا أَوى إىل فراِشو  -هللا عليو وسلم صلى  -: كاف النيب -رضي هللا عنها  -ويتذكَُّر من ُحرَِمها؛ قالت عائشة 

 ؛ رواه مسلم.«احلمد هلل الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ُمن ال كاِفَ لو وال ُمؤِوي»قاؿ: 

انظُروا إىل من ىو أسفَل »: -عليو الصالة والسالـ  -والنظُر إىل من ىو دونَو ف الدنيا يفَتُح باَب القناعة؛ قاؿ 
 ؛ متفق عليو.«وا إىل من ىو فوَقكم؛ فهو أجدُر أال تزَدروا نعمَة هللا عليكممنكم، وال تنظُر 

: -صلى هللا عليو وسلم  -والطاعُة حتفُظ النعمَة وتزيُدىا، ومن أسباب دواِمها: دعاء هللا لُيبِقَيها، ومن ُدعاء النيب 
 ؛ رواه مسلم.«َجيع سَخطكاللهم إن أعوُذ بك من زواؿ نعَمتك، وحتوُّؿ عافيتك، وُفجاءة نقمِتك، و »

 َولَِئنْ  أَلَزِيَدنَُّكمْ  َشَكْرتُْ  لَِئنْ  رَبُُّكمْ  تََأذَّفَ  َوِإذْ : -سبحانو  -وبقاُء النعمِة مقروٌف بالشُّكر، فإف مل ُتشَكر زاَلت؛ قاؿ 
 .[:: إبراىيم] َلَشِديدٌ  َعَذايب  ِإفَّ  َكَفْرتُْ 
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و ترَفُع نعمًة حاِدثة، وقد ال ترفَػُعها ولكن تُنَزُع الْبكُة منها، أو تكوف عذابًا وادلعاِصي تدَفُع ُحلوَؿ نعمٍة نازَِلة، أ
: "ادلعاِصي ناُر -رمحو هللا  -لصاحبها، وما أذنَب عبٌد ذنًبا إال زاَلت عنو نعمٌة ّبسب ذلك الذنِب؛ قاؿ ابُن القيم 

 النَعم تأكُلها كما تأُكُل الناُر احلََطَب".

 َسَنْسَتْدرُِجُهمْ : -سبحانو  -اِبغًة عليك وأنت تعِصيو، فاحَذره فقد يكوف اسِتدراًجا لك؛ قاؿ وإذا رأيَت نَعَمو س
عليو الصالة  -. قاؿ [4;1 ،6;1: األعراؼ] َمِتيٌ  َكْيِدي ِإفَّ  ذَلُمْ  َوُأْمِلي( 6;1) يَػْعَلُموفَ  اَل  َحْيثُ  ِمنْ 

 -، مث تال رسوُؿ هللا «ا على معاِصيو ما حُيبُّ فإمنا ىو اسِتدراجٌ إذا رأيَت هللَا يُعِطي العبَد من الدني»: -والسالـ 
 َأَخْذنَاُىمْ  ُأوتُوا مبَا َفرُِحوا ِإَذا َحّتَّ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َأبْػَوابَ  َعَلْيِهمْ  فَػَتْحَنا ِبوِ  ذُكُِّروا َما َنُسوا فَػَلمَّا: -صلى هللا عليو وسلم 

 ؛ رواه أمحد.[33: نعاـاأل] ُمْبِلُسوفَ  ُىمْ  فَِإَذا بَػْغَتةً 

صلى هللا  -وإذا حلَّت بك نعمٌة وإف قلَّت فكن حِذرًا منها فقد تكوُف سبَب ىالِكك إذا مل ُتشَكر؛ ف عهد النيب 
قاؿ هللا تعاىل: أصبَح من عبادي » :-عليو الصالة والسالـ  -دلا نزَلت قَطَراٌت من السماء قاؿ  -عليو وسلم 

 ليو.؛ متفق ع«ُمؤمٌن يب وكاِفر

إف أوَؿ : »-عليو الصالة والسالـ  -وكل نعمٍة وإف كانت يسريًة سُيسأُؿ عنها العبُد ىل شكَرىا أـ جَحَدىا؛ قاؿ 
؛ «: أف يُقاؿ لو: أمل ُنِصحَّ لك جسَمك ونرويَك من ادلاء البارِد؟-أي: من النَِّعم  -ما ُيسأُؿ عنو العبُد يـو القيامِة 

 رواه الرتمذي.

 بِالَّيِت  َأْواَلدُُكمْ  َواَل  َأْمَواُلُكمْ  َوَما: -سبحانو  -هِتا ال تُقرُِّب من هللا، وإمنا ُيستعاُف هبا على طاعتو؛ قاؿ والنَِّعُم بذا
ْعفِ  َجَزاءُ  ذَلُمْ  فَُأولَِئكَ  َصاحِلًا َوَعِملَ  آَمنَ  َمنْ  ِإالَّ  زُْلَفى ِعْنَدنَا تُػَقّرِبُُكمْ  : سبأ] آِمُنوفَ  ُغُرفَاتِ الْ  ِف  َوُىمْ  َعِمُلوا مبَا الضِّ
4:]. 

َا َأْواَلُدُىمْ  َواَل  َأْمَواذُلُمْ  تُػْعِجْبكَ  َفاَل : -سبحانو  -وقد يُعذَُّب ادلرُء بالنعمِة إذا مل يتَِّق هللَا فيها؛ قاؿ   اّللَُّ  يُرِيدُ  ِإمنَّ
بَػُهمْ  نْػَيا احْلََياةِ  ِف  هِبَا لِيُػَعذِّ  .[88: التوبة] َكاِفُروفَ  مْ َوىُ  َأنْػُفُسُهمْ  َوتَػْزَىقَ  الدُّ

 : "إف هللا لُيمتُِّع العبَد بالنعمِة ما شاَء، فإذا مل يشُكر ربَّو عليها قَلَبها عذابًا".-رمحو هللا  -قاؿ احلسن 

 وبعُد، أيها ادلسلموف:

 -ِئُمو من النَِّعم؛ قاؿ فاهلُل وىَّاٌب كرمٌي يُده مألى سحَّاُء الليل والنهار، وىو عليٌم حكيٌم يُعِطي كلَّ عبٍد ما ُيال
 .[:6: الشورى] َيَشاءُ  َما ِبَقَدرٍ  يُػنَػزِّؿُ  َوَلِكنْ  اأْلَْرضِ  ِف  لَبَػَغْوا ِلِعَباِدهِ  الرِّْزؽَ  اّللَُّ  َبَسطَ  َوَلوْ : -سبحانو 
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لريَفَع درجَتو، وادلؤمُن لطيٌف رحيٌم حيرـُ العبَد نعمًة يتمنَّاىا، أو يُنِزُؿ عليو نعمًة ف لباِس ُمصيبٍة  -سبحانو  -وىو 
 يتقلَُّب ف حياتو بي الشُّكِر والرضا، والصْب واالستغفار.

 نَِعَموُ  َعَلْيُكمْ  َوَأْسَبغَ  اأْلَْرضِ  ِف  َوَما السََّماَواتِ  ِف  َما َلُكمْ  َسخَّرَ  اّللََّ  َأفَّ  تَػَرْوا َأملَْ أعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم: 
 .[61: لقماف] ُمِنريٍ  ِكَتابٍ  َواَل  ُىًدى َواَل  ِعْلمٍ  بَِغرْيِ  اّللَِّ  ِف  َُيَاِدؿُ  َمنْ  النَّاسِ  نَ َومِ  َوبَاِطَنةً  ظَاِىَرةً 

بارؾ هللا يل ولكم ف القرآف العظيم، ونفعن هللا وإياكم مبا فيو من اآلياِت والذكِر احلكيم، أقوؿ قويل ىذا، وأستغفر 
 ، إنو ىو الغفور الرحيم.هللا يل ولكم وجلميع ادلسلمي، فاستغفروه

 

 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 حممًدا عبُده ورسولُو، صلَّى هللا عليو وعلى آلو وأصحابو وسلَّم تسليًما مزيًدا.

 سلموف:أيها ادل

ُجِبَلت القلوب على حبِّ من أحسَن إليها، وال أحَد أعظُم إحسانًا من هللا؛ فادلخلوُؽ يتقلَُّب ف َجيع أحوالو ف نَعِم 
 -هللا، ومن استعاَف هبا على معصية هللا فقد جحَدىا، ومع كثرة النَِّعم وتوارُِدىا على العباِد قلَّ من يشُكُرىا؛ قاؿ 

 .[14: سبأ] الشَُّكورُ  ِعَباِديَ  ِمنْ  َوقَِليلٌ : -سبحانو 

 وادلُفِلُح من تذكَّر نَعَم هللا عليو ف القليل والكثري وشكَرىا.

ِإفَّ هللَا َوَمالِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبِّ يَا مث اعلموا أف هللا أمركم بالصالِة والسالـِ على نبيِّو، فقاؿ ف حُمَكم التنزيل: 
 .[89: األحزاب] َن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُِّموا َتْسِلْيًماَأيػَُّها الِذيْ 

اللهم صلِّ وسلِّم على نبيِّنا حممٍد، وارَض اللهم عن خلفائو الراشدين الذين قَضوا باحلق وبو كانوا يعِدلوف: أيب بكٍر، 
، وعن سائر الصحابِة أَجعي، وعنَّا معهم جُبودؾ وكرمِ   ك يا أكـر األكرمي.وعمر، وُعثماف، وعليٍّ

ر أعداء الدين، واجعل اللهم ىذا البلد آِمًنا ُمطمئنِّا  اللهم أِعزَّ اإلسالـ وادلسلمي، وأِذؿَّ الشرؾ وادلشركي، ودمِّ
 رخاًء وسائر بالد ادلسلمي.
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ظهَر منها وما  اللهم أصِلح أحواؿ ادلسلمي ف كل مكاف، اللهم رُدَّىم إليك ردِّا َجياًل، واصِرؼ عنهم الفنَت ما
 بَطن.

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

 اللهم أْنِج ادلُستضعفي من ادلُسلمي ف الشاـ، اللهم كن ذلم وليِّا ونصريًا، وُمعيًنا وظهريًا.

 ؿ عليهم رِجَسك وغضَبك يا رب العادلي.اللهم عليك مبن آذاىم، اللهم زلِزؿ األرَض من حتت أقدامهم، وأنزِ 

اللهم وفِّق إمامنا ذلُداؾ، واجعل عملو ف ِرضاؾ، ووفِّق َجيع والة أمور ادلسلمي للعمِل بكتابك وحتكيم شرعك يا 
 رب العادلي.

 اللهم إنا نسأُلك اإلخالَص ف القوؿ والعمل.

اء، أنِزؿ علينا الغيَث وال جتعلنا من القاِنطي، اللهم أِغثنا، اللهم أنت هللا ال إلو إال أنت، أنت الغنُّ وحنُن الفقر 
 اللهم أِغثنا، اللهم أِغثنا.

 .[64: األعراؼ] اخْلَاِسرِينَ  ِمنَ  لََنُكوَننَّ  َوتَػْرمَحَْنا لََنا تَػْغِفرْ  ملَْ  َوِإفْ  َأنْػُفَسَنا ظََلْمَنا رَبػََّنا

 

 

 عباد هللا:

ْحَسافِ  ؿِ بِاْلَعدْ  يَْأُمرُ  اّللََّ  ِإفَّ  َهى اْلُقْرَب  ِذي َوِإيَتاءِ  َواإْلِ  َتذَكَُّروفَ  َلَعلَُّكمْ  يَِعُظُكمْ  َواْلبَػْغيِ  َواْلُمْنَكرِ  اْلَفْحَشاءِ  َعنِ  َويَػنػْ
 .[1>: ]النحل

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

 


