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 ذنوٌب يسرية إذتُها كبري

خطبة اصتمعة بعنوان: "ذنوٌب يسرية إذتُها كبري"،  -حفظو هللا  -ألقى فضيلة الشيخ عبد احملسن بن ػتمد القاسم 
ث فيها عن بعِض الذنوِب اليت زمُن فعِلها يسري لكنَّ إذتَها كبرٌي؛ وذكَر من أعظمها: الشرَك باهلل تعاىل،  واليت حتدَّ

عاء علم ال ان والسحرة، وارتكاب الفواِحش واظتنكرات، وترك الطاعات الواجبات، إىل وادِّ غيب، أو تصديق الكهَّ
 غري ذلك من اظتعاِصي اظتُستصغرة عند كثرٍي من الناِس.

 

 اطتطبة األوىل

ُمِضلَّ  إن اضتمد هلل، ؿتمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهِده هللا فال
لو، ومن ُيضِلل فال ىادي لو، وأشهد أن ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو، وأشهد أن ػتمًدا عبده ورسولو، صلَّى 

 هللا عليو وعلى آلو وأصحابو وسلَّم تسليًما كثريًا.

 أما بعد:

 ة اعتُدى.حقَّ التقوى؛ فالتقوى يف ؼُتالفة اعتوى، والشقاُء يف غُتانب -عباد هللا  -فاتقوا هللا 

 أيها اظتسلمون:

ك بو أناَر هللا قلَبو وقرَّبَو إليو، ومن فرَّط فيو  تفضَّل هللا على عباده بديٍن كامٍل شامٍل ألمور الدنيا والدين، من دتسَّ
ل ُُيبُّ الطاعَة وأىَلها ويأمُر هبا، ويُبِغُض اظتعصيَة وأىلها وينَهى عنها؛ ب -سبحانو  -ُجوِزَي على عصيانو، وهللا 

إن هللا يغاُر، وغريُة هللا أن يأيت اظتؤمُن ما »: -عليو الصالة والسالم  -إن ارُتِكَبت مناىيو، قال  -سبحانو  -ويغاُر 
 ؛ رواه البخاري.«حرَّم هللاُ 

ُجو وضرُر الذنوِب كضرر السموم يف األبدان؛ منها ما خُتِرُج اظترَء من مرتبة اإلميان إىل مرتبة اإلسالم، ومنها ما خُترِ 
َرىم من ذنوٍب زمُن ِفعِلها يسرٌي وإذتُها   من اإلسالم، وكما أن هللا تكرَّم على عباده بأعماٍل يسريٍة ثواهُبا عظيم، حذَّ

 كبري؛ فناٌس يُكبُّون يف النار على وجوىهم من حصائد ألسنتهم.
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من األموات واألوثان؛ إذ ىو ُُيِبُط  - سبحانو -وأقبُح ما حترَّك بو اللساُن: دعوُة غريه معو، ورفُع اضتوائِج إىل غريه 
ُل الداعي ما أراد، قال   ُدونِ  ِمنْ  َيْدُعو ؽتَّنْ  َأَضلُّ  َوَمنْ : -سبحانو  -األعماَل، وُُيلُِّد صاحَبو يف النار، وال ُُيصِّ

 .[5: األحقاف] َغاِفُلونَ  ُدَعائِِهمْ  َعنْ  َوُىمْ  اْلِقَياَمةِ  يَ ْومِ  ِإىَل  َلوُ  َيْسَتِجيبُ  اَل  َمنْ  اّللَِّ 

 ُكْنُتمْ  َوَرُسوِلوِ  َوآيَاتِوِ  َأبِاّللَِّ  ُقلْ : -سبحانو  -والطعُن يف هللا أو دينو أو رسولو نقٌص يف العقِل، وفقٌد للدين؛ قال 
 .[55 ،55: التوبة] ِإميَاِنُكمْ  بَ ْعدَ  َكَفْرتُْ  َقدْ  تَ ْعَتِذُروا اَل ( 55) َتْستَ ْهزِئُونَ 

ىا -رزتو هللا  -ن بن حسن قال الشيخ عبد الرزت : "اإلنساُن قد يكُفُر بكلمٍة يتكلَّم هبا، أو عمٍل يعمُل بو، وأشدُّ
خطًرا إراداُت القلوِب؛ فهي كالبحر الذي ال ساحَل لو، ومن ىذا الباِب: االستهزاُء بالعلِم وأىلو، وعدُم احًتامهم 

 ألجلو".

رَي الربِّ يف قلبو، أو أظهَر تعظيَم غري هللا على لسانو باضتِلف بو؛  وهللا وحده ىو اظتُعظَُّم يف القلوب، ومن زاحَم غ
 :-عليو الصالة والسالم  -، أو بالنعمِة، أو بالولِد فقد أشرَك؛ قال -عليو الصالة والسالم  -كمن ُيِلُف بالنيب 

 ؛ رواه الًتمذي.«من حلَف بغري هللا فقد كفَر أو أشركَ »

 شرك ولو يسريًا؛ طواٍف على األضرحة، أو ذبٍح عتا، أو نذٍر مل يَرح رائحَة اصتنة.ومن بدَر منو فعٌل من أفعال ال

 َأنْ  يَ ْغِفرُ  اَل  اّللََّ  ِإنَّ : -جلَّ شأنُو  -ولعظيِم قُبِحِو عتضِمِو لربوبية هللا وتنقُّصو أللوىيتو ال يغِفُره هللا حباٍل؛ قال 
 .[84: النساء] َيَشاءُ  ِلَمنْ  َذِلكَ  ُدونَ  َما َويَ ْغِفرُ  ِبوِ  ُيْشَركَ 

ه ضربَو بالسيف، ومن  عيو من نفٍع أو ضرٍّ، فكا حدُّ والساحُر ُمفِسٌد للدين والدنيا، يُنازُِع الربَّ يف ربوبيتو فيما يدَّ
؛ رواه «ليس منا من سَحَر أو ُسِحَر لو»: -عليو الصالة والسالم  -أتى إليو طالًبا إليو السحَر فقد كفَر؛ قال 

 البزار.

 تعليُق التمائِم شرٌك باهلل، وال تزيُد العبَد إال وىًنا، ولن يُِتمَّ هللا لو ما أراد.و 

َماَواتِ  يف  َمنْ  يَ ْعَلمُ  اَل  ُقلْ : -عز وجل  -وعلُم الغيِب أخفاه هللا حىت عن مالئكتو؛ قال   ِإالَّ  اْلَغْيبَ  َواأْلَْرضِ  السَّ
ِعي ع[55: النمل] اّللَُّ  ق من يدَّ ان ؽتن ينظُر يف األبراج أو يقرُأ يف الكفِّ أو ؿتو ، ومن صدَّ لَم الغيب من الُكهَّ

ٍد »: -عليو الصالة والسالم  -ذلك فقد كفَر؛ قال  َقو مبا يقوُل فقد كَفَر مبا أُنِزَل على ػُتمَّ  -من أتى كاىًنا فصدَّ
 ؛ رواه و داود.«-صلى هللا عليو وسلم 
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عماًل فإن الشيطان يُؤزُّه ظتا ُدونَو من الكبائر، فيدُعوه إىل إطالق لسانو إىل ما وإن سِلَم العبُد من الُكفر قواًل أو 
ر هللا من ِغيبِتو، وشبَّو ِغيبَتو بأكل ضتمو وىو ميت، ويوم القيامة  حرَّم هللا، وأعظُمها الوقيعُة يف ِعرِض اظتُسِلم؛ فحذَّ

 جزاَء ما ستَش أجساَد اظتُسلمني.تكوُن للُمغتاِب أظفاٌر من ؿتاٍس ُيِمُش هبا وجَهو وصدرَه 

: حسُبك من صفيَة أهنا كذا -صلى هللا عليو وسلم  -وقوُل اظتُغتاِب لو ُخِلَط مباء البحر ألنتَنو؛ قالت عائشُة للنيب 
؛ رواه «لقد قلِت كلمًة لو ُمزَِجت مباء البحر ظتََزَجتو»: -صلى هللا عليو وسلم  -، فقال النيب -تعين: أهنا قصرية  -

 أبو داود.

: "أرجو أن ألَقى هللَا وال -رزتو هللا  -ألسنَتهم عن ىذه اظتعصيِة؛ قال البخاري  -رزتهم هللا  -وقد صاَن السلُف 
 ُُياِسُبين أين اغتبُت أحًدا".

ُل عليو يف قربه، ويف اآلخرة توعَّده هللا حِبرمانو من اصتنة؛ قال  اُم قريُب اظتُغتاِب، وعقوبُتو تُعجَّ عليو الصالة  -والنمَّ
 ؛ متفق عليو.-أي: منَّام  -«ال يدخُل اصتنَة قتَّات»: -والسالم 

صلى  -وكما حرَّم اإلسالُم اضتديَث يف غيبة اظتُسلِم مبا يكَره هنى أيًضا عن التطاُوِل عليو باللسان يف ُحضوره؛ فقال 
 ؛ متفق عليو.«كقتِلو  ولعُنو»؛ متفق عليو. وقال: «ِسباُب اظتُسلم ُفسوقٌ »: -هللا عليو وسلم 

 ؛ رواه البخاري ومسلم.«ومن قال ألخيو: يا كافر؛ فقد باَء هبا أحُدمها، إن كان كما قال وإال رجَعت عليو»

ومن قذَف عفيًفا يف ِعرِضو لعَنو هللا يف الدنيا واآلخرة، ولو عذاٌب عظيٌم، ومن اقتطَع حقَّ امرٍئ ُمسلٍم بيمينو 
: وإن كان شيًئا يسريًا يا رسول هللا. -صلى هللا عليو وسلم  -م عليو اصتنَة، فقال رجٌل للنيب أوجَب هللا لو الناَر وحرَّ 

 ؛ رواه مسلم.-يعين: وإن كان قدَر اظِتسواك  - «وإن قضيًبا من أراك»قال: 

إن اللعَّانني »: -عليو الصالة والسالم  -ومن أطلَق لسانَو باللعِن ُحرِم الشفاعة والشهادة ألحٍد يوم القيامة؛ قال 
 ؛ رواه مسلم.«ال يكونون ُشهداء وال ُشفعاء يوم القيامة

ويٌل »: -عليو الصالة والسالم  -ولكوِن الكذِب من عالماِت النفاِق هنى اإلسالُم عنو ولو على سبيِل اعتَزِل؛ قال 
ُث باضتديِث لُيضِحَك بو القوَم فيكِذب، ويٌل لو ويٌل لو  .؛ رواه الًتمذي«للذي ُُيدِّ

عليو الصالة  -ومن ادَّعى أنو رأى ُرؤيا يف منامو وىو كاِذٌب ُكلِّف يوم القيامة بعمٍل يعِجُز عنو تنكياًل بو؛ قال 
 ؛ رواه البخاري.«من حتلَّم حبلٍم مل يَره ُكلِّف أن يعِقد بني شعريتني، ولن يفَعل»: -والسالم 
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ا يستكِثُر من النار، ومن استمَع إىل حديِث قوٍم وىم لو  ومن سأَل ما عند الناِس من أمواٍل وعنده ما يُغنيو فإمن
 .-وىو الرصاص اظتُذاُب –كارِىون ُصبَّ يف ُأذنيو اآلُنك يوم القيامة 

وإن صاَن اظتُسلُم لسانَو فليُصن جوارَِحو، فهناك أفعاٌل دون الشرِك وقُت فعِلها قليٌل ولكن ذنَبها عند هللا كبرٌي، 
ًدا ُمْؤِمًنا يَ ْقُتلْ  َوَمنْ : -سبحانو  -، وهللا توعََّد قاتَلو بعقوباٍت ُمًتاِدفة؛ قال وأعظُمها قتُل اظتُسِلم  َفَجَزاُؤهُ  ُمتَ َعمِّ

عليو الصالة والسالم  -، وقال [39: النساء] َعِظيًما َعَذابًا َلوُ  َوَأَعدَّ  َوَلَعَنوُ  َعَلْيوِ  اّللَُّ  َوَغِضبَ  ِفيَها َخاِلًدا َجَهنَّمُ 
 ؛ رواه الًتمذي.«أن أىَل السماء واألرض اشًتكوا يف دِم ُمؤمٍن ألكبَّهم هللا يف النارلو »: -

َلزواُل الدنيا أىوُن على هللا من قتِل رجٍل »: -صلى هللا عليو وسلم  -واظتُسلُم أكرُم عند هللا من الدنيا؛ قال 
 ؛ رواه الًتمذي.«ُمسلمٍ 

من قتَل نفَسو بشيٍء يف »: -عليو الصالة والسالم  -و لعبادتو؛ قال بل هنى أن يقتَل اظترُء نفَسو؛ ألن هللا خلقَ 
َب بو يوم القيامة  ؛ متفق عليو.«الدنيا ُعذِّ

فمن أشاَر إىل أخيو حبديدٍة فإن اظتالئكَة »ولِيأمَن اظتُسلُم يف حياتو فكلُّ وسيلٍة إىل القتِل سدَّ يف اإلسالُم ذريعَتها؛ 
وتلعُنو حىت وإن كان أخاه ألبي  ؛ رواه مسلم.«و وأمِّ

 ومن عاَدى وليِّا من أولياء هللا فقد آذنَو هللا باضترِب.

: اإلسراء] َسِبياًل  َوَساءَ  فَاِحَشةً  َكانَ  ِإنَّوُ : -سبحانو  -والزنا سبيُلو سيٌِّئ، ما وقَع فيو امرٌؤ إال ساَء حالُو؛ قال 
 ، وهللا قَرنَو مع الشرك والقتل.[93

: "أعظُم الذنوِب عند هللِا: الشرُك، مث القتُل، مث الزنا". واصتزاُء من جنِس العمل؛ -رزتو هللا  -قال اإلمام أزتد 
ت نساُؤه، ولبشاعتو كانت عقوبُة اظتُحَصن الرجَم حىت اظتوت.  فمن عفَّ عفَّ

: البقرة] الّرِبَا اّللَُّ  مَيَْحقُ : -سبحانو  -وقليُل الربا يُدنُِّس اظتاَل الكثرَي وينزُِع بركَتو وَُيُلُّ بصاحبو الفقُر؛ قال 
 ، وهللا لعَن آِكَلو وأِذن حبربو، ومن حاربَو هللا فقد ىلَك.[375

والسارُق لعَنو هللا ألخِذه حقوَق اآلخرين، وآكُل مال اليتيم يأكُل يف بطنو نارًا، ومن أخَذ أمواَل الناس يُريُد إتالَفها 
 رض ظلًما ُخِسَف بو إىل سبع أراضني.أتلَفو هللا، ومن اقتطَع ِشربًا من األ

 ومن آَوى ُمبتدًعا يف الديِن أو جانًِيا فقد لعَنو هللا.
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 .-صلى هللا عليو وسلم  -ومن دفَع ماالً ليتوصَّل بو إىل ما ال ُِيّل كان راِشًيا، والراشي واظتُرتِشي لعَنهما رسوُل هللا 

مث غَدَر، ورجٌل باَع ُحرِّا فأكَل ذتَنو، ورجٌل  -سبحانو  -أعطى بو  ثالثٌة ربُّ العاظتني خصُمهم يوم القيامة: رجلٌ »و
 ؛ رواه البخاري.«استأجَر أجريًا فاستوََف منو ومل يُعِطو أجَره

ومن شِرَب اطتمَر مل تُقَبل منو صالُة أربعني يوًما، ومل يشَرهبا يف اصتنة؛ بل وُيسِقيو هللا من طينِة اطتَباِل يوم القيامة. 
 ُق أىل النار أو ُعصارة أىل النار.وىي: عر 

: -عليو الصالة والسالم  -واللباُس من نعم هللا، وإذا عَصى الرجُل ربَّو يف ملبسو باإلسبال تعرََّض لعذاِب هللا؛ قال 
ُق سلعَتو ثالثٌة ال ُيكلُِّمهم هللا يوم القيامِة وال ينُظُر إليهم وال يُزكِّيهم وعتم عذاٌب أليم: اظتُسِبُل، واظتَنَّانُ » ، واظتُنفِّ

 ؛ رواه مسلم.«باضتِلِف الكاِذبِ 

واظترأُة إن تزي ََّنت بغري ما أِذَن هللا فيو؛ بأن وصَلت شعَرىا أو وصَلت لغريىا، أو منَصت أو منَُِص عتا فقد تعرََّضت 
 للعنِة هللا.

ت أن جِتيَء لعَنتها اظتالئكُة حىت ُتصِبح، وهللا أوجَب على الزوجِة طاعَة زوجها، وإذا دعا الرجُل امرأتَو إىل ِفراشو فأبَ 
؛ رواه أبو «ومن كانت لو امرأتان فماَل إىل إحدامها جاء يوم القيامة وِشقُّو مائلٌ »والعدُل أساُس اظتودَّة والرأفة، 

 داود.

 وما خال رجٌل بامرأٍة إال كان الشيطاُن ثالَِثهما، ومن قطَع رزِتَو قطَعو هللا.

اظتارُّ بني يدي اظتُصلِّي لو يعلُم ماذا عليو لكان أن يِقَف »ت من فرَّط فيها توعَّده هللا بعقاٍب؛ ف  وأفعاٌل يف العبادا
 ؛ متفق عليو.«أربعني خريًا لو من أن ميُرَّ بني يديو

 ؛ متفق عليو.«الذي ُيساِبُق اإلماَم ُُيَشى أن ُُيوَِّل هللا رأَسو رأَس زتاٍر أو صورتَو صورَة زتارٍ »و

؛ «لينتُهنَّ عن ذلك أو لُتخطَفنَّ أبصارُىم»عن رفع البصر يف الصالة، وقال:  -صلى هللا عليو وسلم  -النيب وهنى 
 رواه البخاري.

، واصتلوُس على قربه من إىانتو؛ قال  عليو  -واظتُسلُم ُمعظٌَّم حيِّا وميًتا، وكسُر عظمو وىو ميٌت ككسرِه وىو حيّّ
حدُكم على رترٍة فُتحِرَق ثيابَو فتخُلَص إىل جلِده خرٌي لو من أن جيِلَس على ألن جيِلس أ»: -الصالة والسالم 

 ؛ رواه مسلم.«قربٍ 
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معة أو إرادة الدنيا، ومن وقَع يف ذلك كان  وإذا عِمَل العبُد عماًل صاضتًا سعى الشيطاُن يف إفساده بالرياء أو السُّ
 عمُلو ىباًء.

يعمل أيَذ عمٍل؛ فمن اعتقَد أن غرَي هللا ينفُع أو يُضر، أو عطَّل أشتاَءه وصفاتو والعبُد يُعاَقُب باعتقاِد قلِبو وإن مل 
 فقد كفَر، وآيُة النفاِق: بُغُض األنصار، وحبُّهم من اإلمياِن.

: اضتجر] الضَّالُّونَ  ِإالَّ  رَبِّوِ  َرزْتَةِ  ِمنْ  يَ ْقَنطُ  َوَمنْ : -سبحانو  -ومن قنَط من رزتِة هللا الواِسعة فقد ضلَّ؛ قال 
55]. 

بينما رجٌل ميشي يف ُحلٍَّة »: -عليو الصالة والسالم  -والُعجُب بالنفس أو اظتاِل أو اللباِس ُموِجٌب للعقوبة؛ قال 
ٌل رُتََّتو؛ إذ خَسَف هللا بو، فهو يتجلجُل إىل يوم القيامة  ؛ متفق عليو.«تُعِجُبو نفُسو ُمرجِّ

بَو، ومن تكربَّ على واضتسُد ُمظلُم للقلِب، ُمفِسٌد للحسنا ِت، والكربياُء من خصائِص صفاِت هللا من نازَعو فيها عذَّ
 ، فأغرَقو هللا باظتاِء.[38: النازعات] اأْلَْعَلى رَبُُّكمُ  َأنَاهللا أىانَو؛ قال فرعون: 

ةً  ِمنَّا َأَشدُّ  َمنْ ومن استكرَب على خلقو أىلَكو؛ فِرَح قوُم عاٍد بقوهتم وقالوا:  ، فأىلَكهم هللا [55: فصلت] قُ وَّ
 بريٍح.

 وبعُد، أيها اظتسلمون:

فالديُن أغلى ما ميِلُكو اظتُسلم، وىو أصُل الضرورات اليت جاَء اإلسالُم حِبفِظها، فيجُب على اظتُسلِم أن ُيفَظ ِلسانَو 
ُل فيو بكلمٍة مع علٍم مبعناىا وعمٍل وجوارَِحو، وما يعتقُد بقلِبِو ؽتا ُيضادُّه أو يُنِقُصو، واإلسالُم ديُن الِفطرة، الدخو 

َك بو  مبُقتضاىا، وىو أيًضا أرقُّ شيٍء وألطُفو، من ارتكَب شيًئا من نواقِضو ولو بكلمٍة زاَل عنو، والسعيُد من دتسَّ
 وأحبَّو ومدَحو، ودعا غريَه إليو، ومن ثبَّتو هللا على ذلك سِعد يف دنياه وأخراه.

: النساء] َنِصريًا َواَل  َولِيِّا اّللَِّ  ُدونِ  ِمنْ  َلوُ  جيَِدْ  َواَل  بِوِ  جُيْزَ  ُسوًءا يَ ْعَملْ  َمنْ  أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم:
539]. 

بارك هللا يل ولكم يف القرآن العظيم، ونفعين هللا وإياكم مبا فيو من اآلياِت والذكِر اضتكيم، أقول ما تسمعون، 
 ن كل ذنٍب، فاستغفروه، إنو ىو الغفور الرحيم.وأستغفر هللا يل ولكم وصتميع اظتسلمني م
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 اطتطبة الثانية

اضتمد هلل على إحسانو، والشكُر لو على توفيِقِو وامِتنانو، وأشهد أن ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو تعظيًما لشأنو، 
 ًدا.وأشهد أن ػتمًدا عبُده ورسولُو، صلَّى هللا عليو وعلى آلو وأصحابو وسلَّم تسليًما مزي

 أيها اظتسلمون:

 ؛ رواه مسلم.«الديُن النصيحة»: -عليو الصالة والسالم  -النصيحُة أصٌل من أصول الديِن؛ قال 

بّّ لو اطترَي، وإذا ُأظِهَرت النصيحُة يف غُتتمٍع ساَده الِوفاُق واظتودَُّة والصالح، واطتطيئُة إذا  واظتُسلُم ناِصٌح لغريه ػتُِ
 ِحَبها، وإذا ظهَرت فلم تُغريَّ ضرَّت العامََّة.خِفَيت مل تُضرَّ إال صا

 وِمفتاُح حياة القلوِب تدبُّر القرآن العظيِم وترُك الذنوِب.

ِإنَّ هللَا َوَمالِئَكَتُو ُيَصلُّوَن َعَلى النَّيبِّ يَا مث اعلموا أن هللا أمركم بالصالِة والسالِم على نبيِّو، فقال يف ػُتَكم التنزيل: 
 .[55: األحزاب] ِذْيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُِّموا َتْسِلْيًماَأي َُّها ال

اللهم صلِّ وسلِّم على نبيِّنا ػتمٍد، وارَض اللهم عن خلفائو الراشدين الذين قَضوا باضتق وبو كانوا يعِدلون: أيب بكٍر، 
، وعن سائر الصحابِة أرتعني، وعنَّا معهم جُبوِدك و   كرِمك يا أكرم األكرمني.وعمر، وعثمان، وعليٍّ

ر أعداء الدين، واجعل اللهم ىذا البلد آِمًنا ُمطمئنِّا  اللهم أِعزَّ اإلسالم واظتسلمني، وأِذلَّ الشرك واظتشركني، ودمِّ
 وسائر بالد اظتسلمني.

يا كبرُي يا مليُك يا  اللهم أصِلح أحوال اظتسلمني يف كل مكان، اللهم رُدَّىم إليك ردِّا رتياًل، اللهم يا قويُّ يا عظيمُ 
 جبَّاُر يا ُمهيِمن، انُصر اظتُستضعفني من اظتُسلمني يف الشاِم، اللهم ُكن عتم وليِّا ونصريًا، وُمعيًنا وظهريًا، اللهم أيِّد عتم

د رأيَهم يا ر  د رمَيهم، وارتع كلمَتهم، وسدِّ ب جنوَد السماء بُقدرتك، وىيِّئ عتم جنوَد األرض بِعزَّتك، اللهم سدِّ
 العاظتني.

وِء على عدوِّك وعدوِّىم، اللهم إنا ؾتعُلك يف ؿُتورىم، وندرُأ بك من ُشرورىم، اللهم اجعل  اللهم وأِدر دائرَة السَّ
 عتاَدىم وجنوَدىم عليهم يا ربَّ العاظتني، اللهم زلِزِل األرَض من حتتهم، وفرِّق بني كملَتهم يا ذا اصتالل واإلكرام.

و إال أنت، أنت الغينُّ وؿتن الفقراء، أنِزل علينا الغيَث وال جتعلنا من القاِنطني، اللهم أِغثنا، اللهم أنت هللا ال إل
 اللهم أِغثنا، اللهم أِغثنا.
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 .[39: األعراف] اطْتَاِسرِينَ  ِمنَ  لََنُكوَننَّ  َوتَ ْرزَتَْنا لََنا تَ ْغِفرْ  ملَْ  َوِإنْ  َأنْ ُفَسَنا ظََلْمَنا رَب ََّنا

إمامنا عتُداك، واجعل عملو يف ِرضاك، ووفِّق رتيع والة أمور اظتسلمني للعمِل بكتابك يا ذا اصتالل اللهم وفِّق 
 واإلكرام.

 عباد هللا:

ْحَسانِ  بِاْلَعْدلِ  يَْأُمرُ  اّللََّ  ِإنَّ  َهى اْلُقْرَب  ِذي َوِإيَتاءِ  َواإْلِ ُرونَ  َلَعلَُّكمْ  يَِعُظُكمْ  َواْلبَ ْغيِ  َواْلُمْنَكرِ  اْلَفْحَشاءِ  َعنِ  َويَ ن ْ  َتذَكَّ
 .[39: ]النحل

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

 


