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 اجلزاء من جنِس العمل

خطبة اجلمعة بعنواف: "اجلزاء من جنِس العمل"،  -حفظو هللا  -ألقى فضيلة الشيخ عبد احملسن بن زلمد القاسم 
واليت حتدَّث فيها عن العبِد إذا عمَل عماًل صاحلًا أثابَو هللا عليو يف الدنيا واآلخرة، وإذا أساَء ناَؿ عقابَو يف الدنيا 

 زاَء من جنِس العمل، ومما دددُن ادلرُء دُداف واآلخرة؛ فإف اجل

 اخلطبة األوىل

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

 هللا عليو وعلى آلو وأصحابو وسلَّم تسليًما مثَتًا 

 أما بعد:

 حقَّ التقوى؛ فالتقوى يف سُلالفِة اذلوى، والشقاُء يف رُلانَبِة اذلُدى  -عباد هللا  -فاتقوا هللا 

 أدها ادلسلموف:

ُمهيِمٌن على عباِدِه، رقيٌب عليهم، ُمطَِّلٌع  -حانو سب -خلَق هللُا اخللَق لعبادتِِو وأمَرىم باإلحساِف إىل خلِقِو، وىو 
: -سبحانو  -على أحواذِلم، وإذا عِمَل ادلُسلُم عماًل صاحلًا أثابَو عليو يف اآلخرة وأذاَقو آثاَر عمِلِو يف الدنيا؛ قاؿ 

 دَػْعَمُلوفَ  َمانُوا َما بَِأْحَسنِ  َأْجَرُىمْ  َولََنْجزِدَػنػَُّهمْ  طَيَِّبةً  َحَياةً  فَػَلُنْحِييَػنَّوُ  ُمْؤِمنٌ  َوُىوَ  أُنْػَثى َأوْ  ذََمرٍ  ِمنْ  َصاحِلًا َعِملَ  َمنْ 
  [79: النحل]

: -سبحانو  -وغَُت ادلُسِلم حرَّـ هللا عليو اجلنَة، ودُزاُد عليو العذاُب يف النار مبا زاَد من ذنوٍب على الشرِؾ؛ قاؿ 
  [88: النحل] دُػْفِسُدوفَ  َمانُوا مبَا اْلَعَذابِ  فَػْوؽَ  َعَذابًا زِْدنَاُىمْ  اّللَِّ  َسِبيلِ  َعنْ  َوَصدُّوا َمَفُروا الَِّذدنَ 

عليو  -وإذا عِمَل غَُت ادلُسِلم عماًل فيو صالٌح مل دَقع يف ميزاِف آخرتِِو منو شيٌء، إمنا دُكافَُأ عليو يف الدنيا؛ قاؿ 
حىت إذا أفَضى إىل »  ويف روادٍة: «طُعمًة من الدنيا إف الكافَر إذا عِمَل حسنًة ُأطِعَم هبا»: -الصالة والسالـ 

اآلخرِة مل تكن لو حسنٌة ُُيَزى هبا، وأما ادلؤمُن فإف هللَا ددَِّخُر لو حسناتِِو يف اآلخرة، ودُعِقُبو ِرزًقا يف الدنيا على 
 ؛ رواه مسلٌم «طاعِتوِ 
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ي ماَت على ُمفره ال ثواَب لو يف اآلخرة، وال ُُياَزى : "أمجَع الُعلماء على أف الكاِفَر الذ-رمحو هللا  -قاؿ النووي 
ال دفتِقُر فيها بشيٍء من عمِلِو يف الدنيا ُمتقّرِبًا بو إىل هللِا، ودُطَعم يف الدنيا مبا عِمَلو من احلسناِت ُمتقّرِبًا بو إىل هللِا شلا 

 وحنوىا"  ِصحَُّتو إىل النيِة؛ مِصَلِة الرَِّحِم، والضيافِة، وتسهيِل اخلَتاِت،

قويّّ قهَّاٌر َمن بارزَه بادلعصيِة  -سبحانو  -شكوٌر َمن عاَمَلو بالطاعِة زاَد لو يف العطاِء، وىو  -سبحانو  -وهللا 
 َمَسَبتْ  فَِبَما ُمِصيَبةٍ  ِمنْ  َأَصاَبُكمْ  َوَما: -سبحانو  -ُعوِقَب من جنِس فعِلِو، وما دعُفو عنو الربُّ أمثر، مما قاؿ 

  [03: الشورى] َمِثَتٍ  َعنْ  َودَػْعُفو َأْدِددُكمْ 

واجلزاُء من جنِس العمِل يف الثواِب والعقاِب يف التعاُمِل مع اخلالِق وادلخلوِؽ؛ فمن أفعاِؿ هللِا يف الثواِب: أنو ُُياِزي 
ِب على اإلحساِف، وإحسانُُو فوؽ ملِّ إحساٍف، فمن صدَؽ مع هللا يف إخالِص األعماؿ لو أعطاه هللا على حس

 ؛ رواه النسائي «إف تصُدِؽ هللاَ دصُدْقك»: -عليو الصالة والسالـ  -ِصدِقِو معو؛ قاؿ 

 َوَأْوُفوا: -عز وجل  -ومن وََف بعُهوِد هللِا بالوقوِؼ عند ُحدوِدِه وََف هللُا بعُهوِدِه إليو بالعطاِء والثواِب؛ قاؿ 
احَفظ »هللَا بطاعِتِو واجتناِب معاصيِو حِفظَو هللُا يف ددِنِو وُدنياه؛  ، ومن حِفظَ [03: البقرة] بَِعْهدُِممْ  ُأوؼِ  بَِعْهِدي

  «هللاَ حيَفْظك

عز  -ومن زاَد يف الطاعِة قُرَب هللُا منو ُقربًا دليُق جباللِو وعظمِتِو، وملما زاَد العبُد يف الطاعِة زاَد منو يف الُقرِب؛ قاؿ 
:  -وجل  إيلَّ بشرٍب تقرَّبُت إليو ِذراًعا، وإف تقرََّب إيلَّ ِذراًعا تقرَّبُت إليو باًعا، وإف  وإف تقرَّبَ »يف احلددِث الُقُدسيِّ

 ؛ متفق عليو «أتاين ميِشي أتيُتُو َىرَوَلة

ومن ذَمَر ربَّو ذمَرُه هللا يف السماء، ومن ذَمَر الربَّ عند الناِس مبوعظٍة أو تعليٍم أو مدٍح هلل ولددِنِو وحنِو ذلك ذَمَره 
:  -عز وجل  -عند مالئكِتِو بالثناِء عليو؛ قاؿ  هللا أنا عند ظنِّ عبدي يب، وأنا معو إذا ذَمَرين، »يف احلددِث الُقُدسيِّ

 ؛ متفق عليو «فإف ذَمَرين يف نفِسِو ذمرتُُو يف نفسي، وإف ذَمَرين يف مأٍل ذمرتُُو يف مأٍل خٍَت منهم

أال ُأخرِبُمم عن النػََّفر الثالثة؟ أما »: -عليو الصالة والسالـ  -؛ قاؿ ومن أَوى إىل هللِا والَتَجَأ إليو آواه ومَفاه
؛ متفق «أحُدُىم فأَوى إىل هللِا فآواُه هللا، وأما اآلخُر فاستحَيا فاستحَيا هللُا منو، وأما اآلخُر فأعَرَض فأعرَض هللُا عنو

 عليو 
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 -عز وجل  -إنك لن تدََع شيًئا هلل »: -ليو الصالة والسالـ ع -ومن ترَؾ شيًئا هلل عوََّضو هللا خَتًا شلا ترََمو؛ قاؿ 
 ؛ رواه أمحد «إال بدََّلك هللاُ بو ما ىو خٌَت لك منو

  [9: زلمد] دَػْنُصرُْممْ  اّللََّ  تَػْنُصُروا ِإفْ ومن نصَر هللاَ بفعِل أسباِب النصِر نصَره هللا وأدََّده؛ 

ومن مرَِه لقاَء هللا مرَِه هللا لقاَءه، ومن عِمَل حسنًة ضاَعَفها لو أضعاًفا مثَتًة،  ومن أحبَّ لقاَء هللِا أحبَّ هللُا لقاَءه،
 وجازاه جبنٍَّة ال ختطُُر على قلِب بشر 

 ومن أفعاؿ هللا يف العقاِب:

يف  - عز وجل -أف من عِمَل ذنًبا ُعوِقَب مبثِل عمِلِو، فمن ترَؾ توحيَد هللا زاَلت عنو والدُة هللا وِحفظُُو؛ قاؿ 
 :  ؛ رواه مسلم «عماًل أشرَؾ فيو معي غَتي ترمُتو وشرَمو  من عِملَ »احلددِث الُقدسيِّ

عليو  -ومن صرَؼ شيًئا من أنواِع العبادِة لغَتِه بالرداء أو السُّمعة أظَهَر هللا حقيقَتُو للناِس بأنو غَُت سُلِلٍص هلل؛ قاؿ 
 ؛ متفق عليو «ومن دُراِئي دُراِئي هللاُ بو من مسََّع مسََّع هللاُ بو،»: -الصالة والسالـ 

 ؛ رواه الًتمذي «من تعلََّق شيًئا وُِمَل إليو»: -عليو الصالة والسالـ  -ومن علََّق قلَبو بغَت هللِا مل تتحقَّق ُمناه؛ قاؿ 

 : "وما رَجا أحٌد سللوقًا أو تومََّل عليو إال خاَب ظنُُّو فيو" -رمحو هللا  -قاؿ شيُخ اإلسالـ 

 -واإلمياُف بالقضاِء والقَدر رمٌن من أرماِف الددن، من رِضَي بو رِضَي هللُا عنو، ومن مل درَض بو سِخَط هللُا عليو؛ قاؿ 
إف ِعَظم اجلزاء مع ِعَظم البالء، وإف هللَا تعاىل إذا أحبَّ قوًما ابتالُىم، فمن رِضَي فلو »: -عليو الصالة والسالـ 

 ؛ رواه الًتمذي «طالرضا، ومن سِخَط فلو السخَ 

 اّللََّ  َنُسوا: -سبحانو  -ومن نِسَي هللَا بًتِؾ طاعِتِو نِسَيو هللا بعدـِ تفردِج ُمروبِِو، وزواِؿ ُُهُوِمِو، وغَت ذلك؛ قاؿ 
  [79: التوبة] فَػَنِسيَػُهمْ 

، ومن [201: النساء] َخاِدُعُهمْ  َوُىوَ  اّللََّ  ُُيَاِدُعوفَ ومن ظنَّ أنو ُُيادُِع الربَّ يف أفعاِلِو خاَدَعو هللا باسِتدراجِو؛ 
، ومن زاَغ عن طاعِة [03: األنفاؿ] اّللَُّ  َومَيُْكرُ  َومَيُْكُروفَ مَكَر يف فعِل السيئاِت مَكَر هللا بو من حيُث ال دشُعر؛ 

  [5 :الصف] قُػُلوبَػُهمْ  اّللَُّ  َأزَاغَ  زَاُغوا فَػَلمَّاهللا أزاَغ هللاُ قلَبو إىل ادلعاصي؛ 
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ومما أف هلِل أوامر وُحدوًدا فللعباِد بعِضهم مع بعٍض واجباٍت وحقوؽ، ومن عظََّم عباَده ادلؤمنُت عظََّمو هللا، ومن 
 أىاََنم أىانَو هللا 

 : "ومن عاَمَل خلَقو بصفٍة عاَمَلو هللا بتلك الصفِة بعيِنها يف الدنيا واآلخرة" -رمحو هللا  -قاؿ ابن القيم 

لعبِدِه على حسِب ما دكوف العبُد خللِقِو، ومما تددُن تُداف، ومن ميف شئَت فإف هللا لك مما تكوُف أنت  فاهلُل تعاىل
 لو ولعباِدِه، ومما تعمُل مع الناِس يف إساءهتم يف حقِّك دفعُل هللاُ معك يف ذنوِبك وإساَءتك 

 : "وليست السماوات بأعظَم ُحرمًة من ادلُؤمن" وادلُسلُم ُمعظٌَّم عند هللا يف دمِو ومالِو وِعرضِو؛ قاؿ أىُل العلم

وحلُرمِة ادلُسلمُت عند هللِا ومكانِتِهم؛ فإف من أحسَن إليهم أحسَن هللا إليو، ومن رمِحَهم ولَطَف هبم أنزَؿ هللا عليو 
 ؛ رواه أبو داود «الرامِحوف درمُحهم الرمحن»: -عليو الصالة والسالـ  -رمحَتو؛ قاؿ 

اللهم من »: -عليو الصالة والسالـ  -ودسَّر أموَرىم رفَق هللا بو، ومن شقَّ عليهم شقَّ عليو؛ قاؿ  ومن رفَق بعباده
 ؛ رواه مسلم «ويلَ من أمر أميت شيًئا فشقَّ عليهم فاشُقق عليو، ومن ويلَ من أمر أميت شيًئا فرَفَق هبم فارُفق بو

: -عز وجل  -قاؿ هللُا »: -عليو الصالة والسالـ  -ليو؛ قاؿ ومن أجَزَؿ العطاَء على عبادِه أعطاه هللا وأغَدَؽ ع
 ؛ رواه البخاري «أنِفق أُنِفق عليك

ومن رفَق مبُعِسٍر أو وضَع عنو َددَنُو شيًئا منو مافَأه هللا بتيسَت وقوِفِو يف احملَشِر وأظلَّو حتت عرِشو، ومن ماف يف حاجِة 
، ومن نفٍّ عن مؤمٍن ُمربًة من ُمَرب الدنيا نفَّس هللا عنو ُمُروبَو، ومن دسَّر على ُمعِسٍر وفرَّج أخيِو ماف هللا يف حاجِتو

 عنو ُهَّو دسَّر هللا عليو يف الدنيا واآلخرة، ومن أعاَف غَتَه يف قضاء حاجاتو ماف هللا عونَو يف أموره 

عليو الصالة  -اَف ألِسنَة الناِس من الوقوع فيو؛ قاؿ ومن عفَّ فْرَجو عفَّت نساؤه، ومن حِفَظ لسانَو على اخللِق ص
 ؛ متفق عليو «ومن دستعِفف دُِعفَّو هللا»: -والسالـ 

ومن سًَت ُمسلًما وقَع يف ذنٍب ستَػَره هللا يف الدنيا واآلخرة، ومن أقاَؿ ُمسلًما زلََّتو وعفا عنو أقاَؿ هللا عثرتَو دـو 
؛ متفق «ومن دستغِن دُغِنِو هللاُ »: -عليو الصالة والسالـ  -لِق أغناه هللا؛ قاؿ القيامة، ومن استغٌَت عما يف أددي اخل

 عليو 
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ومن حبَس نفَسو عن الوقوِع يف ادلعاصي أو على فعِل الطاعات أو عند ُحلوؿ ادلصائِب أنزَلو هللا عليو الصرِب 
ه هللاُ »: -عليو الصالة والسالـ  -وأعانَو؛ قاؿ   متفق عليو  ؛«ومن دتصربَّ ُدَصربِّ

 والرَِّحُم ُمعلَّقٌة بالعرِش، فمن ماف واِصالً لرمِحِو وصَلو هللا، ومن ماف قاِطًعا ذلا قَطَعو هللا 

عليو الصالة  -ومن أساَء إىل عباده ُعوِقَب مبثِل ما أساَء بو خللِقِو، فمن شقَّ على عبادِه شقَّ هللُا عليو؛ قاؿ 
 ؛ رواه البخاري «دـو القيامةومن ُدشاِقق دشُقق عليو »: -والسالـ 

، ومن سِخَر هبم سِخَر هللا منو؛ [25: البقرة] هِبِمْ  َدْستَػْهِزئُ  اّللَُّ ومن استهزَأ بعباده ادلؤمنُت استهَزَأ هللا بو؛ 
ُهمْ  فَػَيْسَخُروفَ  ُهمْ  اّللَُّ  َسِخرَ  ِمنػْ   [97: التوبة] ِمنػْ

ل مأم ومن التَمَس رضا الناِس »: -عليو الصالة والسالـ  -وَلو؛ قاؿ ومن عِمَل معصيًة إلرضاء الناِس مل حُيصِّ
 ؛ رواه ابن حباف «بَسَخط هللا سِخَط هللا عليو وأسَخَط عليو الناسَ 

ومن »: "وقد استقرَّت سنُة هللا يف خلقِو شرًعا وقدرًا على ُمعاقبِة العبِد بنقيِض قصِدِه؛ -رمحو هللا  -قاؿ ابن القيم 
 ؛ رواه مسلم" «ًة ليتكثَّر هبا مل دزِده هللا إال ِقلَّةادََّعى دعوى ماذب

وال فتَح »: -عليو الصالة والسالـ  -ومن فتَح على نفسِو باَب ُسؤاؿ الناِس العطادا نزَؿ بو الفقُر وادلَسَكَنة؛ قاؿ 
 ؛ رواه الًتمذي «عبٌد باَب مسألٍة إال فتَح هللا عليو باَب فقرٍ 

 ؛ رواه مسلم «ُو أتى دـو القيامِة وليس يف وجِهِو ُمزعُة حلمٍ ومن سأَؿ الناَس ليكثُر مالُ »

عليو  -ومن أنفَق على غَتِه وأحَصى عليهم ما دبُذلُو وشدَّد عليهم فيو أحَصى هللا عليو العطاَء وضيََّق عليو؛ قاؿ 
 ؛ متفق عليو «أنِفِقي وال حُتِصي فُيحِصي هللاُ عليكِ »ألمساء:  -الصالة والسالـ 

ـَ أدائِها أتَلَفو هللا  ومن أخذَ   أمواَؿ الناِس وصَدَقت نيَُّتو يف أدائِها أدَّى هللاُ عنو، ومن أخَذىا وىو ناٍو عد

 ؛ رواه أبو داود «من ضارَّ أضرَّ هللا بو»: -عليو الصالة والسالـ  -ومن ضارَّ الناَس وآذاىم أضرَّ هللا بو؛ قاؿ 
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ًة زُلرَّمًة عليو يف الدنيا حُرـَ نعيُمو يف اآلخرة، فمن شِرَب والذنوُب ذلا عقوباٌت شُلاثَلٌة يف اآلخرة ؛ فمن تعجََّل لذَّ
اخلمَر يف الدنيا مل دشَرهبا يف اآلخرة، ومن لِبَس احلردَر يف الدنيا مل دلَبْسو يف اآلخرة، ومن أعَمى قلَبو يف الدنيا ُأعِمَي 

  [91: اإلسراء] َأْعَمى اآْلِخَرةِ  يف  فَػُهوَ  َأْعَمى هِ َىذِ  يف  َمافَ  َوَمنْ بصُره يف احملَشِر دـو القيامة؛ 

 وادلُغتاُب مزََّؽ األعراَض بلسانِِو يف الدنيا، ودـو القيامة ُُياَزى خبمِش وجِهِو بأظاِفَر لو من حُناٍس دراُه أىُل الناِر 

؛ رواه «-وىو: النُّحاُس ادلُذاُب  -امة ومن استَمَع إىل حددِث قوـٍ وىم لو مارِىوف ُصبَّ يف ُأذنَػْيِو اآلُنك دـو القي»
 البخاري 

ومن اقتَطَع شربًا من األرِض ظُلًما طُوَِّقو دـو القيامِة إىل سبِع أراضُت  ومن قتَل نفَسو بشيٍء عذَّبَو هللا بو دـو القيامة  
أي:  -شاَع أمُرىا ُدشرَشُر  ومن مانت لو امرأتاف فماَؿ إىل إحداُها جاء دـو القيامِة وِشقُّو مائٌل، ومن مذَب مذبةً 

دـو القيامة إىل َقفاه، ومن وقَع يف الزنا أتاه ذَلٌَب من أسفَل منو دُعذَُّب بو يف الناِر، ومن أمَل الّرِبا  -دُقَلُب ِشْدُقو 
 أُلِقَم حجًرا يف فِمِو جزاَء أمِلِو أمواؿ الناِس 

أىِل الصالِة نُوِدَي من باِب الصالة، ومن مات زُلرًِما بُِعث  واألعماُؿ الصاحلُة دُرى أثُرىا دـو القيامة؛ فمن ماف من
 ُملبًِّيا، ومن ماَت شهيًدا بُِعث دـو القيامة ودُمُو دثُعُب لونُو لوُف الدـ ورحُيو ردُح ادلسِك 

أطوُؿ الناِس أعناقًا  دُبَعثوف يف احملَشر ُغرِّا زُلجَّلُت من آثار الوضوء، وادلُؤذِّنوف -صلى هللا عليو وسلم  -وأمُة زلمٍد 
 دـو القيامة 

 وبعد، أدها ادلسلموف:

فأوامُر هللا حقّّ، ونواىيِو زجٌر، ووعُده ِصدٌؽ، ومما تعمُل صاحلًا ُُتاَزى، ومما تفعُل سيئًة تُعاَقب، وإذا أردَت أف 
ا، واجتِنب ادلُحرَّمات وانَأ تعِرَؼ منزلَتك يف اآلخرة فانظُر إىل أعمالك يف الدنيا، فتزوَّد من الصاحلات وساِبق إليه

 عنها 

َها َأَساءَ  َوَمنْ  َفِلنَػْفِسوِ  َصاحِلًا َعِملَ  َمنْ أعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم:  ـٍ  رَبُّكَ  َوَما فَػَعَليػْ : فصلت] لِْلَعِبيدِ  ِبَظالَّ
07]  
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ِر احلكيم، أقوؿ ما تسمعوف، بارؾ هللا يل ولكم يف القرآف العظيم، ونفعٍت هللا وإدامم مبا فيو من اآلداِت والذم
 وأستغفر هللا يل ولكم وجلميع ادلسلمُت من مل ذنٍب، فاستغفروه، إنو ىو الغفور الرحيم 

 

 اخلطبة الثانية

احلمد هلل على إحسانو، والشكُر لو على توفيِقِو وامِتنانو، وأشهد أف ال إلو إال هللا وحده ال شردك لو تعظيًما لشأنو، 
 مًدا عبُده ورسولُو، صلَّى هللا عليو وعلى آلو وأصحابو وسلَّم تسليًما مزدًدا وأشهد أف نبيَّنا زل

 أدها ادلسلموف:

مما حتبُّ أف دكوف هللُا لك فُكن هلل تعاىل، ومن أقبَل على هللا بكلِّيَّتو أقبَل هللا عليو مُجلًة، ومن أعرَض عن هللا 
حيًنا وحيًنا ماف هللا لو مذلك، ومن أحبَّ أف دعلَم منزلَتو عند هللِا  بكلِّيَّتو أعرَض هللا عنو مُجلًة، ومن ماف مع هللا

 فلينظُر ميف منزلُة هللا عنده؛ فإف هللا دُنِزُؿ العبَد منو حيث أنزَلو من نفِسو 

بطاعتِو، ومل  ومن طلَب لذَّة العيِش وِطيَبو مبا حرََّمو هللا عليو عاقَبو ربُّو بنقيِض قصِده؛ فإف ما عند هللا ال دُناُؿ إال
 ُيعل هللاُ معصيَتو سبًبا إىل خٍَت قط 

ِإفَّ هللَا َوَمالِئَكَتُو ُدَصلُّوَف َعَلى النَِّبِّ دَا مث اعلموا أف هللا أمرمم بالصالِة والسالـِ على نبيِّو، فقاؿ يف زُلَكم التنزدل: 
  [57: األحزاب] َأدػَُّها الِذْدَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُِّموا َتْسِلْيًما

اللهم صلِّ وسلِّم على نبيِّنا زلمد، وارَض اللهم عن خلفائو الراشددن الذدن قَضوا باحلق وبو مانوا دعِدلوف: أيب بكٍر، 
، وعن سائر الصحابِة أمجعُت، وعنَّا معهم جُبوِدؾ ومرِمك دا أمـر األمرمُت   وعمر، وعثماف، وعليٍّ

ر أعداء الددن، واجعل اللهم ىذا البلد آِمًنا ُمطمئنِّا اللهم أِعزَّ اإلسالـ وادلسلمُت،  وأِذؿَّ الشرؾ وادلشرمُت، ودمِّ
 رخاًء وسائر بالد ادلسلمُت 

اللهم أصِلح أحواؿ ادلسلمُت يف مل مكاف، اللهم اجعل دداَرىم دداَر أمٍن وأماٍف دا رب العادلُت، اللهم وؿِّ عليهم 
منها وما بَطن، ورُدَّىم إليك ردِّا مجياًل، وامجع ملمَتهم على احلقِّ دا رب خياَرىم، واصِرؼ عنهم الفنَت ما ظهَر 

 العادلُت 
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 اللهم وفِّق إمامنا ذلُداؾ، واجعل عملو يف ِرضاؾ، ووفِّق مجيع والة أمور ادلسلمُت للعمِل بكتابك، وحتكيِم شرعك 

 اللهم إنا نسأُلك اإلخالَص يف القوِؿ والعمِل 

  [10]األعراؼ: َأنُفَسَنا َوِإف ملَّْ تَػْغِفْر لََنا َوتَػْرمَحَْنا لََنُكوَننَّ ِمَن اخْلَاِسرِدن رَبػََّنا ظََلْمَنا

اللهم أنت هللا ال إلو إال أنت، أنت الغٍتُّ وحنن الفقراء، أنِزؿ علينا الغيَث وال ُتعلنا من القاِنطُت، اللهم أِغثنا، 
 اللهم أِغثنا، اللهم أِغثنا 

 عباد هللا:

ْحَسافِ  بِاْلَعْدؿِ  دَْأُمرُ  اّللََّ  فَّ إِ  َهى اْلُقْرَب  ِذي َوِإدَتاءِ  َواإْلِ  َتذَمَُّروفَ  َلَعلَُّكمْ  دَِعُظُكمْ  َواْلبَػْغيِ  َواْلُمْنَكرِ  اْلَفْحَشاءِ  َعنِ  َودَػنػْ
  [73: ]النحل

 أمرب، وهللا دعلم ما تصنعوف فاذمروا هللا العظيم اجلليل دذمرمم، واشكروه على آالئو ونعمو دزِدمم، ولذمر هللا 


