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 أعماؿ يسَتة بأجور كبَتة

خطبة اجلمعة بعنواف: "أعماؿ يسَتة بأجور كبَتة"،  -حفظو هللا  -ألقى فضيلة الشيخ عبد احملسن بن زلمد القاسم 
واليت حتدَّث فيها عن نعمِة هللا على عباده، ومَدى حبو ذلم؛ حيث ضاعَف ذلم األجور واحلسنات على أعماٍؿ 

، وُعمرٍة، وأذكاٍر، وغَت ذلك قليلٌة يف فعِلها  يسَتٍة؛ فقد ذكَر بعَض األعماؿ الصاحلة؛ من طهارٍة، وصالٍة، وصياـٍ
 ويسَتة ولكنها عند هللا عظيمٌة وجليلة.

 

 اخلطبة األوىل

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

 هللا عليو وعلى آلو وأصحابو وسلَّم تسليًما كثَتًا.

 أما بعد:

 حقَّ التقوى؛ فمن اتَقى ربَّو ارتَػَقى درجات، وطاَب مآلُو بعد ادلمات. -عباد هللا  -فاتقوا هللا 

 لموف:أيها ادلس

: -سبحانو  -إذا أراد هللا أف يُكرِـ عبَده مبعرفتو ومجِع قلبو على زلبَّتو؛ شَرَح صدرَه لَقبوؿ صفاتو، ومن صفاتو 
ِإفَّ الكـر بكثرة اخلَت وَجزيِل العطاء، ومن نُعوتو: الشُّكر يشُكر القليَل من العمل مُبضاَعَفة الثواب أضعافًا كثَتة، 

 [.43]فاطر:  ورٌ رَبػََّنا َلَغُفوٌر َشكُ 

وأقلُّ ما ُيضاِعُف بو احلسنَة عشُر حسنات، وشكَر ادلؤمنُت جبنَّاِت النعيم، وادلُسلُم ال زنتِقُر أيَّ عمٍل صاحٍل، فال 
؛ رواه «ال حتِقرفَّ من ادلعروؼ شيًئا»: -صلى هللا عليو وسلم  -يدري ما الذي يُدِخُلو اجلنَة منو، ومن وصايا النبِّ 

 مسلم.

: "ينبغي للمرِء أال يزَىَد يف قليٍل من اخلَِت أف يأتَيو، وال يف قليٍل من الشرِّ أف رنتِنَبو؛ -رمحو هللا  -ابن حجر قاؿ 
 فإنو ال يعَلم احلسنَة اليت يرمحُو هللا هبا، وال السيئَة اليت سَخُط عليو هبا".
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 -وحيُد ديُن الِفطرة، وجزاُء أىلو اجلنة؛ قاؿ أعمااًل يسَتًة بثواٍب جزيٍل ُمضاَعٍف عنده؛ فالت -سبحانو  -وخصَّ 
؛ رواه مسلم. ومن كاف آخَر كالِمِو من الدنيا: «من لِقَي هللَا ال ُيشِرُؾ بو شيًئا دخَل اجلنةَ »: -عليو الصالة والسالـ 

 ال إلو إال هللا دخَل اجلنَة.

والليلة بتكفَِت اخلطايا وفتِح أبواِب اجلِناف؛ على فروٍع يف العباداِت يتكرَُّر عمُلها يف اليـو  -سبحانو  -وأثاَب 
واَؾ مرضاًة لو  ، ومن توضََّأ فأحسَن الوضوَء خرَجت خطاياُه من -سبحانو  -فجعَل الطُّهوَر شطَر اإلمياف، والسِّ

 أشهُد أف ال إلو إال هللا، وأف زلمًدا عبُد هللا»جسِدِه حىت ختُرج من حتت أظفاره، ومن فَرَغ من الوضوِء وقاؿ: 
من توضََّأ فأحَسَن الوضوَء، مث »؛ رواه مسلم. و«ورسولو؛ إال فُِتَحت لو أبواُب اجلنِة الثمانية يدُخُل من أيِّها شاء

 ؛ رواه النسائي.«صلَّى ركعتُت يُقِبُل عليهما بقلِبِو ووجِهِو وجَبْت لو اجلَنَّة

رى ترَفُع درجًة، وادلُناِدي باألذاف يُغَفُر لو مدُّ صوتو وجعَل ُخطوات ادلاِشي إىل الصالة إحداذنا حُتطُّ خطيئًة، واألخ
َف وقاؿ ِمثَل قولو كاف لو كأجرِه،  أشهُد أف زلمًدا  وإذا قاؿ ادلُؤذِّف:»ويشهُد لو كلُّ َرطٍب وياِبٍس، ومن مِسَع ادلُؤذِّ

 ؛ رواه مسلم.«اإلسالـ ديًنا؛ ُغِفَر لو ذنُبورسوؿ هللا، فقاؿ من مِسَعو: وأنا أشهُد، رِضيُت باهلل ربِّا، ومبُحمٍَّد رسواًل، وب

ولفضِل الصالِة وُعُلوِّ منزلتها كاف ثواُب األعماؿ فيها عظيًما؛ فمن غَدا إىل ادلسجِد أو راَح أعدَّ هللا لو يف اجلنِة نُػُزاًل 
لصُّبَح فهو يف ِذمَِّة هللا كلما غَدا أو راَح، وصالُة اجلماعِة أفضُل من صالِة الَفذِّ بسبٍع وعشرين درجة، ومن صلَّى ا

 وِحفِظِو حىت مُيِسي.

إف ىذه الصالَة ُعِرَضت »: -عليو الصالة والسالـ  -ومن حاَفَظ على صالِة العصر ُضوِعَف لو أجُره مرتُت؛ قاؿ 
 ؛ رواه مسلم.«على من كاف قبَلكم فضيػَُّعوىا، فمن حاَفَظ عليها كاف لو أجُره مرتُت

ا صلَّى الليَل كلَّو.ومن صلَّى العشاَء يف مجا ـَ نصَف الليل، ومن صلَّى الصبَح يف مجاعٍة فكأدنَّ ا قا  عٍة فكأدنَّ

وركعتاف قبل الفجِر خٌَت من الدنيا وما فيها، ومن صلَّى اثنيَتْ عشرة ركعة يف يوـٍ وليلٍة بٌَت هللا لو بيًتا يف اجلنة، 
 إلنساف.وركعتاف يف الضَُّحى تُؤدِّي ُشكَر نعمِة مجيع مفاِصِل ا

، -صلى هللا عليو وسلم  -أذكارًا يف الصالِة جاِمعة ُأُجورُىا ُمضاَعفة؛ صلَّى رجٌل خلَف النبِّ  -سبحانو  -وشَرَع 
: -عليو الصالة والسالـ  -فلما رفَع رأَسو من الركوِع قاؿ: ربَّنا ولك احلمُد محًدا كثَتًا طيًبا ُمبارًَكا فيو، فقاؿ 

 ؛ رواه البخاري.«َمَلًكا يبتِدُروهنا أيُّهم يكُتُبها أوؿرأيُت ِبضعًة وثالثُت »

 والتأمُُت مع اإلماـ آخر الفاحِتة يُغَفُر لصاحِبِو إف وافَق تأمَُت ادلالئكة.
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 ؛ رواه النسائي.«ومن قرَأ آيَة الُكرسي عِقَب كل صالٍة مل ميَنعو دخوؿ اجلنِة إال أف ميوت»

أِجرين من النار. سبَع مراٍت؛ جنَّاه هللا منها إف ماَت من ليلتو، وإف قاذَلا  ومن قاؿ حُت ينصِرُؼ من ادلغرب: اللهم
 بعد الصُّبِح ومات من يومو؛ جنَّاه هللا منها.

ُمباَرٌؾ، من دنا منو ارتَفع، ومن قرَأ حرفًا منو فلو بكلِّ حرٍؼ حسنة، واحلسنُة بعشِر أمثاذلا،  -سبحانو  -وكتابُو 
[ تعِدُؿ ثُػُلَث القرآف، ومن أحبَّها دَؿ اجلنة؛ قاؿ رجٌل من األنصار: يا رسوؿ 1]اإلخالص:  دٌ ُقْل ُىَو اَّللَُّ َأحَ و

 ؛ رواه البخاري.«ُحبُّك إياىا أدَخَلك اجلنةَ »هللا! إين ُأِحبُّها. فقاؿ: 

؛ «َلك عند آخر آيٍة تقرُؤىايُقاؿ يـو القيامة لقارِئ القرآف: اقرأ وارَتِق ورتِّل كما كنَت تُرتُِّل يف الدنيا؛ فإف منزِ »و
 رواه أبو داود.

ـُ عظََّم أواِصَر اأُلُخوَّة وادلودَّة بُت ادلُسلمُت، ورتََّب اأُلجوَر الَوفَتَة دلن قوَّاىا؛ فما من ُمسِلَمُت يلتِقيَ  اف واإلسال
 فيتصاَفَحاف إال ُغِفر ذلما.

؛ رواه «َجَناىا» . قيل: يا رسوؿ هللا! وما ُخْرَفة اجلنة؟ قاؿ:«إذا عاَد ادلُسلُم أخاه ادلُسلَم مل يَزؿ يف ُخْرَفة اجلنة»و
 مسلم.

والكلمُة الطيبُة صدقٌة، ومن شِهَد جنازًة حىت ُيصلَّى عليها فلو ِقَتاٌط. والِقَتاُط ِمثُل جبل ُأُحد، ومن شِهَدىا حىت 
 تُدَفَن فلو ِقَتاطاف.

َقى؛ فمن بٌَت هلل مسِجًدا بٌت هللا لو بيًتا يف اجلنة، ومن كَفَل يتيًما  ومن أحسَن إىل ادلُسلمُت ونصَر ديَن هللا جَنا وارتػَ 
والساِعي على األرمَلة وادِلسكُت كالقائِم الذي ال يفًُت، »يف اجلنة،  -صلى هللا عليو وسلم  -كاف مع رسوؿ هللا 

 ؛ متفق عليو.«وكالصائِم الذي ال يُفِطرُ 

ُؽ تعُظُم صدقُتو عند هللا؛ فا ويُربِّيها حىت تكوَف ِمثَل اجلبل، ومن أخَفى صدقَتو  -سبحانو  -لتمرُة يأُخُذىا وادلُتصدِّ
 ولو قلَّت أظلَّو هللا حتت ِظلِّ عرِشو.

 ومن قاؿ لصاِنِع ادلعروِؼ: جزاَؾ هللاُ خَتًا؛ فقد أبَلَغ يف الثناِء.

 والصدقة.وإصالُح ذاِت البَػُْت من الرِحِم وغَتىا أفضُل من درجِة الصياـِ والصالِة 
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لقد رأيُت »: -عليو الصالة والسالـ  -ولعظيِم ُحرمة ادلُسلم عند هللا َمْن أبعَد عنو ما يُؤِذيو أدخَلو هللا اجلنَة؛ قاؿ 
 ؛ رواه مسلم.«رجالً يتقلَُّب يف اجلنِة يف شجرٍة قَطَعها من ظهر الطريِق كانت تُؤِذي الناسَ 

؛ «رأى رجٌل كلًبا يلَهُث من الَعَطِش فسقاُه ماًء، فشكَر هللُا لو فغَفَر لو»ه؛ بل من أحَسَن إىل البهائِم فإف هللَا يشُكرُ 
 رواه البخاري.

باصِطفاِء كلماٍت معدودٍة من األذكاِر جعَل ثواهَبا عظيًما؛ فاحلمُد هلل دتأُل ادِليزاف، ومن قاَؿ:  -سبحانو  -وتكرَّـ 
 جلنِة.سبحاف هللا العظيِم وحبمده؛ ُغِرَست لو خنلٌة يف ا

 وُسبحاف هللا وحبمده، سبحاف هللا العظيم، خفيفتاف على اللساف، خفيفتاف يف ادِليزاف، حبيبتاف إىل الرمحن.

 ومن قاؿ: سبحاف هللا وحبمده يف يوـٍ مائَة مرٍَّة؛ ُحطَّت خطاياه وإف كانت ِمثَل زَبَد البحِر.

 ؛ رواه مسلم.«أو ُحطَّت عنو ألُف خطيئةٍ من قاؿ: سبحاف هللا مائَة مرَّة؛ ُكِتَبت لو ألُف حسنة، »و

وال حوؿ وال قوة إال باهلل كنٌز من كنوز اجلنة، وُسبحاف هللا، واحلمُد هلل، وال إلو إال هللا، والل أكرُب أحبُّ الكالـ إىل 
 ؛متفق عليو.«أحبُّ إيلَّ مما طَلَعت عليو الشمسُ »: -عليو الصالة والسالـ  -هللا؛ قاؿ عنها 

لقد قلُت بعَدِؾ أربَع  »وكانت تذُكُر هللَا من بعد الفجِر إىل ارتِفاِع الضَُّحى:  -رضي هللا عنها  -رية وقاؿ جلُوي
، كلماٍت ثالَث مرَّاٍت لو وزَِنت مبا قُليِت ُمنُذ اليـو لَوزَنتُهنَّ: ُسبحاف هللا وحبمده عدَد خلِقو، وِرضا نفِسو، وزِنَة عرِشوِ 

 ؛ رواه مسلم.«وِمداَد كلماتو

 مرًَّة صلَّى هللا عليو هبا عشًرا. -صلى هللا عليو وسلم  -ومن صلَّى على النب 

َرى، نَِعٌم نازِلة، وأخرى عند اخللِق باِقية، ومن قاؿ حُت ُيصِبُح:  اللهم ما أصبَح يب من نعمٍة »ونِعُم هللا علينا تَػتػْ
مو، ومن قاؿ ِمثَل ذلك حُت مُيِسي فقد فمنك وحدَؾ ال شريك لك، فلك احلمُد ولك الشكر؛ فقد أدَّى ُشكَر يو 

 ؛ رواه أبو داود.«أدَّى ُشكَر ليلتو

زُنبُّ ادلُسِلَم ويُكرَِمو ويُداِفَع عنو، وَشَرَع أسبابًا حِلفِظو من أعدائِو؛ فأنزَؿ آياٍت قصَتٍة حتَفُظ ادلرَء  -سبحانو  -وهللا 
ٌن مبثِلِهما يف صباِحِو ومسائو، ومن قرَأ اآليتُت من أواخر يف ليلو وهنارِِه ومنزِلِو ومناِمو؛ فادلُعوِّذتاف ما حتصَّ  َن ُمتحصِّ

 سورة البقرة كَفَتاه من كل شرٍّ، ومن قرَأ آيَة الُكرسي قبل نوِمِو؛ مل يَزْؿ عليو من هللا حاِفٌظ حىت ُيصِبح.
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أعوُذ بكلمات  فمن نزَؿ منزاًل وقاؿ:»أدعيًة من دعا هبا ولو ماِشًيا حِفظَو هللا من كل مكروٍه؛  -سبحانو  -وشرَع 
 ؛ رواه مسلم.«هللا التامَّات من شرِّ ما خَلق مل يُضرَّه شيٌء حىت يرحِتَل من منزلِو ذلك

من خرَج من داره فقاؿ: بسم هللا، توكَّلُت على هللا، ال حوؿ وال قوة إال باهلل؛ قالت لو ادلالِئكُة: ُكِفيَت ُووِفيَت، »و
 ؛ رواه الًتمذي.«افُ وتنحَّى عنو الشيط

من سأَؿ »: -عليو الصالة والسالـ  -وِبدعاٍء مع عمٍل صاحٍل من قاَلو أدخَلو هللا اجلنَة، وأعاَذه هللا من النار؛ قاؿ 
 هللَا اجلنَة ثالَث مرَّاٍت قالت اجلنُة: اللهم أدِخلو اجلنَة، ومن اسَتَجاَر من النار ثالَث مرَّاٍت، قالت الناُر: اللهم أِجره

 ؛ رواه الًتمذي.«من النار

عليو الصالة  -يُنِعُم على العبد بِنَعمو السابِغة، وإذا دتتََّع هبا وشَكَر هللَا عليها غَفَر لو ذنَبو؛ قاؿ  -سبحانو  -وهللُا 
ما من أكَل طعاًما فقاؿ: احلمُد هلل الذي أطعَمٍت ىذا وَرزَقنيو من غَت حوٍؿ مٍت وال قوٍة؛ ُغِفر لو »: -والسالـ 

 ؛ رواه الًتمذي.«تقدَّـ من ذنِبوِ 

فمن جَلَس يف رللٍس  »نَفَحاتِو يف رلالِس الناِس بعد لَغِطهم فيها لتكوف صحائُِفهم بيضاء نقيَّة؛  -سبحانو  -وبَسَط 
كثُػَر فيو لَغطُو، فقاؿ قبل أف يقـو من رللِسِو ذلك: سبحانك هللا وحبمدؾ، أشهد أف ال إلو إال أنت، أستغِفُرؾ 

 ؛ رواه الًتمذي.«وُب إليك؛ إال ُغِفَر لو ما كاف يف رلِلِسو ذلكوأت

على عباِدِه بإعطائِهم ما  -سبحانو  -وهللُا مبنِِّو جعَل أزمانًا فاِضَلًة، منها ما ال تُردُّ فيو دعوٌة؛ ففي كل ليلٍة يتفضَُّل 
ُقها رجٌل ُمسلٌم يسأُؿ هللَا خَتًا من أمر الدنيا إف يف الليِل لَساعًة ال يُوافِ »: -عليو الصالة والسالـ  -َسأَُلوه؛ قاؿ 

 ؛ رواه مسلم.«واآلِخرة إال أعطاه إياه، وذلك كل ليلة

يف آخِر كلِّ ليلٍة ينِزُؿ ربُّنا إىل السماِء الدنيا، فيقوؿ: من يدُعوين فأستجيَب لو، ومن يسأُلٍت فُأعِطَيو، من »و
 ؛ متفق عليو.«يستغِفرين فأغِفَر لو

  آخر ساعٍة من اجلُُمعة بإجابِة دعواِت عباده.وتكرَّـ يف

 ويف كل عاـٍ خصَّ ليلَة القدِر العمُل فيها خٌَت من ألِف شهر، ومن قاَمها إميانًا واحِتسابًا ُغِفر لو ما تقدَّـ من ذنبو.

ـُ ثالثِة أياـٍ  ـُ عاشوراء يُكفُِّر السنَة ادلاِضية، وصيا من كل شهٍر كِصياـِ سنٍة، وصوـُ يـو عرفة يُكفُِّر سنتُت، وصيا
 وُعمرٌة يف رمضاف تعِدُؿ حجًَّة.
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أماكَن خصَّها مبزيِد ُمضاعَفِة احلسنات؛ فصالُة ادلسجد احلراـ خٌَت من مائِة ألِف صالٍة،  -جل وعال  -وفضََّل 
صى عن خٌَت من ألِف صالٍة، وصالٌة يف ادلسجِد األق -صلى هللا عليو وسلم  -وصالٌة يف مسجِد رسوِؿ هللا 

 مخسمائِة صالٍة، ومن تطهََّر يف بيتو مث أَتى مسجَد قُباء فصلَّى ركعتُت كاف لو كأجِر ُعمرة.

ثواَب األعماؿ؛ فالقاِبُض على دينو يف آخر الزماِف لو أجُر  -عز وجل  -ويف زمِن الِفََتِ وتالطُِم ادِلَحن ُيضاِعُف 
 ؛ رواه مسلم.«-صلى هللا عليو وسلم  -كِهجرٍة إىل النبِّ   -َِت أي: الف -وعبادٌة يف اذلَْرِج »مخسُت من الصحابة، 

فمن »ومن عَجَز عن عمٍل أو قوٍؿ لُعذٍر وىو صادُؽ النيَِّة يف ذلك أعطاه هللا بكرِمِو أجَر العاملُت وإف مل يعَمْلو؛ 
 رواه مسلم.؛ «سأَؿ هللاَ الشهادَة بصدٍؽ بلََّغو هللا مناِزَؿ الشَُّهداء وإف ماَت على ِفراِشو

 -ومن دتٌتَّ أف عنَده مااًل ليتصدََّؽ بو ناَلُو أجُر ادلُتصدِّقُت، ومن أحبَّ أحًدا ُحِشَر معو وإف مل يُكن ِمثَلو؛ قاؿ أنٌس 
إنك مع من »: -صلى هللا عليو وسلم  -: "ما فرِْحنا بعد اإلسالـ فَرًحا أشدَّ من قوؿ النب -رضي هللا عنو 

 أنا ُأِحبُّ هللَا ورسوَلو وأبا بكٍر وُعمر، وأرجو أف أكوف معهم وإف مل أعمل بأعماذلم".". قاؿ أنس: "ف«أحببتَ 

 وإذا سافَر العبُد أو مِرَض كتَب هللاُ بفضلِو أجَره صحيًحا ُمقيًما.

ٌة كاِملة، ومن ىمَّ واذلمُّ واحلُزُف زُنطُّ اخلطايا واألوزار؛ بل لعظيِم فضِل هللِا من ىمَّ حبسنٍة ومل يعَملها ُكِتَبت لو حسن
 بسيئٍة فلم يعَمْلها كتَبها هللاُ عنَده حسنًة كاِملة.

 وبعُد، أيها ادلسلموف:

فادلُوفَُّق من َفِقَو كرـَ هللِا وُشكَره، وعِمَل مبُقتَضى صفاتِو، وساَبَق إىل الصاحلات ليكوَف من السابقُت إىل دخوؿ 
اتُُو يف اآلخرة، والعمُل يتضاَعُف باإلخالِص، ومن عالمِة قَػُبوِؿ احلسنِة اجلنات، ومن نوََّع أعماَلو الصاحِلة تنوََّعت ل ذَّ

 احلسنُة بعدىا.

ِإفَّ اَّللََّ اَل َيْظِلُم ِمثْػَقاَؿ َذرٍَّة َوِإْف َتُك َحَسَنًة ُيَضاِعْفَها َويُػْؤِت ِمْن َلُدْنُو َأْجًرا أعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم: 
 [.34]النساء:  َعِظيًما

ارؾ هللا يل ولكم يف القرآف العظيم، ونفعٍت هللا وإياكم مبا فيو من اآلياِت والذكِر احلكيم، أقوؿ ما تسمعوف، ب
 وأستغفر هللا يل ولكم وجلميع ادلسلمُت من كل ذنٍب، فاستغفروه، إنو ىو الغفور الرحيم.
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 اخلطبة الثانية

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

 أيها ادلسلموف:

رين وُمنِذرين، ومل يُشقَّ  على خلِقِو باالبِتداِع يف الدين؛  -سبحانو  -من رمحِة هللا بعباده أف بعَث إليهم ُرُساًل ُمبشِّ
يف ُمتابَعِتو، ومن  -صلى هللا عليو وسلم  -بل بُتَّ ذلم ما زُنبُّو ويرتِضيو، وعلََّق الَقبوَؿ بإخالِص العمل وطاعِة النبِّ 

رضي  -ابن مسعود  ابتدََع فقد كلََّف نفَسو ما مل يأَذف بو هللا، وعمُلو مردوٌد وال رنٍِت منو ِسَوى الَعناِء واإلمِث؛ قاؿ
 : "اتَِّبعوا وال تبتِدُعوا؛ فقد ُكِفيُتم".-هللا عنو 

؛ -صلى هللا عليو وسلم  -يُهمُّ باألمر ويعِزـُ عليو، فإذا ِقيَل لو: مل يفعلُو رسوُؿ هللا  -رضي هللا عنو  -وكاف ُعمُر 
 انتَػَهى.

 احِل ما استطاَع.وادلؤمُن رنمُع بُت اإلخالِص واالتباِع، ويُكِثُر من العمِل الص

ِإفَّ هللَا َوَمالِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَِّبِّ يَا مث اعلموا أف هللا أمركم بالصالِة والسالـِ على نبيِِّو، فقاؿ يف زُلَكم التنزيل: 
 [.65]األحزاب:  َأيػَُّها الِذْيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُِّموا َتْسِلْيًما

وباِرؾ على نبيِّنا زلمٍد، وارَض اللهم عن خلفائو الراشدين الذين قَضوا باحلق وبو كانوا يعِدلوف:  اللهم صلِّ وسلِّم
، وعن سائر الصحابِة أمجعُت، وعنَّا معهم جُبوِدؾ وكرِمك يا أكـر األكرمُت.  أيب بكٍر، وعمر، وعثماف، وعليٍّ

ر أعداء الدين، واجعل اللهم ىذا البلد آِمًنا ُمطمئنِّا اللهم أِعزَّ اإلسالـ وادلسلمُت، وأِذؿَّ الشرؾ وادلشركُت، و  دمِّ
 وسائر بالد ادلسلمُت.

 اللهم اجعل أعمالَنا كلَّها صاحِلة، واجعلها لوجِهك خاِلصة، وال جتعل ألحٍد فيها شيًئا.

نْػَيا َحَسَنًة َويف اآْلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ   [.141]البقرة:  رَبػََّنا آتَِنا يف الدُّ

اللهم أصِلح أحواؿ ادلسلمُت يف كل مكاف، اللهم يا قويُّ يا عزيُز يا عظيُم يا مِلُك يا قديُر، اللهم انُصر 
ادلُستضَعفُت من ادلُسلمُت يف الشاـ، اللهم ُكن ذلم وليِّا ونصَتًا، وُمعيًنا وَظهَتًا، اللهم أيِّدىم جبنوٍد من عندؾ يا ربَّ 

 ارِبط على قلوهِبم، وسدِّد رمَيهم، وُكن معهم مبالئكِتك يا رب العادلُت. العادلُت، اللهم
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واللهم أِدر دائرَة السَّوِء على عُدوِّؾ وعدوِّىم، اللهم اجعل كيَدىم يف حُنورىم، وألِق الرُّعَب يف قلوهبم، واجعل 
 عترِبين يا عظيُم يا قويُّ يا عزيُز.بأَسهم بينهم، وُجنَدىم وعتاَدىم عليهم، وشتِّت مشَلهم، واجعلهم ِعربًة للمُ 

اللهم أنت هللا ال إلو إال أنت، أنت الغٍتُّ وحنن الُفَقراء، أنِزؿ علينا الغيَث وال جتعلنا من القاِنطُت، اللهم أِغثنا، 
 اللهم أِغثنا، اللهم أِغثنا.

 [.14]األعراؼ:  َنُكوَننَّ ِمَن اخْلَاِسرِينَ رَبػََّنا ظََلْمَنا َأنْػُفَسَنا َوِإْف مَلْ تَػْغِفْر لََنا َوتَػْرمَحَْنا لَ 

 اللهم وفِّق إمامنا ذلُداؾ، واجعل عملو يف ِرضاؾ، ووفِّق مجيع والة أمور ادلسلمُت ِلما فيو ِرضاَؾ يا رب العادلُت.

نْػَيا َحَسَنًة َويف اآْلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ   [.141ة: ]البقر  رَبػََّنا آتَِنا يف الدُّ

 عباد هللا:

َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبػَ  ْحَساِف َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػْ  ْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروفَ ِإفَّ اَّللََّ يَْأُمُر بِاْلَعْدِؿ َواإْلِ
 [.04]النحل: 

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

 


