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 نعمةُ الماء ووجوُب ُشكرھا

 

 الخطبة األولى

من یھِده هللا فال إنَّ الحمَد N، نحمُده ونستعینُھ ونستغفُره، ونعوُذ باNِ من ُشروِر أنفُِسنا ومن سیئاِت أعمالِنا، 
ُمِضلَّ لھ، ومن یُضلِل فال ھاِدَي لھ، وأشھُد أن ال إلھ إال هللاُ وحَده ال شریَك لھ، وأشھُد أن محمًدا عبُده ورسولُھ، 

 صلَّى هللا علیھ وعلى آلِھ وأصحابِھ، وسلََّم تسلیًما كثیًرا.

 أما بعد:

 ي السرِّ والنَّجَوى.حقَّ التقَوى، وراقِبُوه ف -عباد هللا  -فاتَّقوا هللا 

 أیُّھا المسلمون:

اُء اللیل والنَّھار ال تَغیُضُھما نفقَة،  أسبََغ هللا على عباِده النِّعَم الظاِھرة والباِطنة، ویَداه مبُسوطتان بالعطاِء سحَّ
أبصاِر البَشر لیشُكُروه یُنِشُئ ھذه النِّعمةَ أماَم  -سبحانھ  -وأنعَم على عباِده نعمةً ال ِغنَى للخلِق عنھا، وبِحكمتِھ 

َ  أَنَّ  تَرَ  أَلَمْ ﴿علیھا، فیأُمُر مالئكةً تُسیُِّر الریاَح، وتُسوُق السحاَب، وتُنِزُل القَطَر لیُذوَق عباُده تلك النِّعمة،   هللاَّ
 .]43: النور[ ﴾َاللِھِ خِ  ِمنْ  یَْخُرجُ  اْلَوْدقَ  فَتََرى ُرَكاًما یَْجَعلُھُ  ثُمَّ  بَْینَھُ  یَُؤلِّفُ  ثُمَّ  َسَحابًا یُْزِجي

ك القلوُب لطلبِھا، وإلى ُشكِرھا بعد نُزولِھا.  أنزَل هللا ھذه النعمةَ ِمن السماء لیراھا الخلُق بأبصارھم، فتتحرَّ

 َزْرًعا بِھِ  ِرجُ فَنُخْ  اْلُجُرزِ  اْألَْرضِ  إِلَى اْلَماءَ  نَُسوقُ  أَنَّا یََرْوا أََولَمْ ﴿: -سبحانھ  -جعلَھا هللا ِمن دالئل ربوبیَّتھ، قال 
 .]27: السجدة[ ﴾یُْبِصُرونَ  أَفََال  َوأَْنفُُسُھمْ  أَْنَعاُمُھمْ  ِمْنھُ  تَأُْكلُ 

 أَأَْنتُمْ ) 68( تَْشَربُونَ  الَِّذي اْلَماءَ  أَفََرأَْیتُمُ ﴿وبجبُروتِھ تحدَّى الخلَق أن یُنِزلُوا قطرةً ِمن الماِء غیَر ما أنَزل، 
 .]69 ،68: الواقعة[ ﴾اْلُمْنِزلُونَ  نَْحنُ  أَمْ  ْزنِ اْلمُ  ِمنَ  أَْنَزْلتُُموهُ 

َ  إِنَّ ﴿ونُزولُھ ِمن السماء غیٌب ال یعلَُم زمنَھ یقینًا وقَدَره ونفَعھ إال هللا، قال تعالى:  لُ  السَّاَعةِ  ِعْلمُ  ِعْنَدهُ  هللاَّ  َویُنَزِّ
 .]34: لقمان[ ﴾اْألَْرَحامِ  فِي َما َویَْعلَمُ  اْلَغْیثَ 

 فَأَْخَرجَ  َماءً  السََّماءِ  ِمنَ  َوأَْنَزلَ ﴿: -سبحانھ  -ماء ِمن ُحَجج ألوھیَّة هللا واستِحقاقِھ للعبادة وحَده، قال وإنزاُل ال
ِ  تَْجَعلُوا فََال  لَُكمْ  ِرْزقًا الثََّمَراتِ  ِمنَ  بِھِ  َّNِ 22: البقرة[ ﴾تَْعلَُمونَ  َوأَْنتُمْ  أَْنَداًدا[. 

 َعلَْیَھا أَْنَزْلنَا فَإَِذا َخاِشَعةً  اْألَْرضَ  تََرى أَنَّكَ  آیَاتِھِ  َوِمنْ ﴿: -سبحانھ  -النُُّشور، قال وھو ِمن األدلَّة على البعث و
 .]39: فصلت[ ﴾قَِدیرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى إِنَّھُ  اْلَمْوتَى لَُمْحيِ  أَْحیَاَھا الَِّذي إِنَّ  َوَربَتْ  اْھتَزَّتْ  اْلَماءَ 
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 .]16: الجن[ ﴾َغَدقًا َماءً  َألَْسقَْینَاُھمْ  الطَِّریقَةِ  َعلَى اْستَقَاُموا َوأَلَّوِ ﴿ بھ یرَحُم هللا أو یُعذِّب،

، وعرُش الرحمن على الماء، قال   .]7: ھود[ ﴾اْلَماءِ  َعلَى َعْرُشھُ  َوَكانَ ﴿: -سبحانھ  -الماُء عظمةٌ ومجٌد وِعزٌّ

 َكمْ  یََرْوا أَلَمْ ﴿قبلَنا، فَمن شَكَر ِمنھم زاَده، وَمن كفََر عذَّبَھ، وھو ِمن نَِعم هللا الغزیرة التي امتَنَّ هللا بھ على َمن 
نَّاُھمْ  قَْرنٍ  ِمنْ  قَْبلِِھمْ  ِمنْ  أَْھلَْكنَا  اْألَْنَھارَ  َوَجَعْلنَا ِمْدَراًرا َعلَْیِھمْ  السََّماءَ  َوأَْرَسْلنَا لَُكمْ  نَُمكِّنْ  لَمْ  َما اْألَْرضِ  فِي َمكَّ
 .]6: األنعام[ ﴾تِِھمْ تَحْ  ِمنْ  تَْجِري

ُر بھ الخلَق، قال  یَاحَ  یُْرِسلُ  الَِّذي َوُھوَ ﴿: -سبحانھ  -ولَكونِھ نعمةً عظیمةً أرسَل هللا بین یَدیھ ما یُبشِّ  بُْشًرا الرِّ
 .]57: األعراف[ ﴾َرْحَمتِھِ  یََديْ  بَْینَ 

 أَْنَزْلنَا فَإَِذا﴿: -سبحانھ  -ُر الطرُف في ُحسنِھا، قال واألرُض تفَرُح بَمقَدِمھ فتھتَزُّ وتربُو وتُخِرُج زینتَھا، مما یَحا
 .]5: الحج[ ﴾بَِھیجٍ  َزْوجٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َوأَْنبَتَتْ  َوَربَتْ  اْھتَزَّتْ  اْلَماءَ  َعلَْیَھا

لُ ﴿: -جلَّ وعال  -وبھ تحیَا األرُض بعد موتِھا، قال  : الروم[ ﴾َمْوتَِھا بَْعدَ  اْألَْرضَ  بِھِ  فَیُْحیِي َماءً  السََّماءِ  ِمنَ  َویُنَزِّ
24[. 

ُر بعُضھم بعًضا بَمقَدِمھ،   .]48: الروم[ ﴾یَْستَْبِشُرونَ  ُھمْ  إَِذا ِعبَاِدهِ  ِمنْ  یََشاءُ  َمنْ  بِھِ  أََصابَ  فَإَِذا﴿والخلُق یُبشِّ

 لیَرَضى عن إن هللا«: -علیھ الصالة والسالم  -وھو ِمن أسباِب ِرضواِن هللا على العبِد إن شَكَره علیھا، قال 
 ؛ رواه مسلم.»العبِد أن یأُكَل األكلَةَ فیحَمده علیھا، أو یشَرَب الشَّربةَ فیحَمده علیھا

خلقَھ هللا بال لوٍن، وأوَجَده بال طعٍم، وأنزلَھ بال رائِحة، ماٌء واِحٌد ینِزُل على أرٍض واِحدٍة، فتظَھُر جنَّاٌت ِمن 
ُل بعُضھا على بعٍض في األُُكل، منھا ما ھو ُحلٌو ومنھا ما ھو أعناٍب وزرٌع ونخیٌل ِصنواٌن وغیُر ِصنو ان، یُفضَّ

، وفي بعِضھا داٌء وفي اآلخر دواٌء.  ُمرٌّ

ماٌء بال لوٍن على اختِالف األزِمنة واألمِكنة، خلٌق لطیٌف یُخالِطُ الَجوف، وھو قويٌّ یطَغى على األوِدیة ویبلُُغ 
 ِمنَ  یَْعِصُمنِي َجبَلٍ  إِلَى َسآِوي قَالَ ﴿: -سبحانھ  -ا ال یكِشفُھ ِسَوى هللا، قال الِجبال، مخلُوٌق عظیٌم إن نزَل عذابً 

ِ  أَْمرِ  ِمنْ  اْلیَْومَ  َعاِصمَ  َال  قَالَ  اْلَماءِ   .]43: ھود[ ﴾َرِحمَ  َمنْ  إِالَّ  هللاَّ

 .]27: المرسالت[ ﴾فَُراتًا َماءً  َوأَْسقَْینَاُكمْ ﴿منافُِعھ ال تُحَصى، عذٌب َمِعیٌن تتمتَُّع بھ األنفُُس واألبدان، 

یُكمُ  إِذْ ﴿: -سبحانھ  -طَھوًرا لألجساد والقُلُوب، قال  -سبحانھ  -وجعلَھ  لُ  ِمْنھُ  أََمنَةً  النَُّعاسَ  یَُغشِّ  ِمنَ  َعلَْیُكمْ  َویُنَزِّ
ْیطَانِ  ِرْجزَ  َعْنُكمْ  َویُْذِھبَ  بِھِ  لِیُطَھَِّرُكمْ  َماءً  السََّماءِ   .]11 :األنفال[ ﴾الشَّ

ْلنَا﴿خلقَھ هللا ُمباَرًكا، فقَطَراٌت یسیرةٌ تحیَا بھ األرُض وَمن علیھا وتِسیُل ِمنھ األوِدیة،   َماءً  السََّماءِ  ِمنَ  َونَزَّ
 .]9: ق[ ﴾ُمبَاَرًكا

ُروع، قال   .]57: األعراف[ ﴾الثََّمَراتِ  ُكلِّ  ِمنْ  بِھِ  فَأَْخَرْجنَا﴿: -سبحانھ  -وبھ یُنبُِت هللا جمیَع الزُّ
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نُوب والخطایا في الُوضوء، قال  أ العبُد الُمسلُم أو «: -علیھ الصالة والسالم  -جعلَھ هللا ُمكفًِّرا للذُّ إذا توضَّ
إلى قولِھ:  »الُمؤمُن فغَسَل وجَھھ خرَج ِمن وجِھھ كلُّ خطیئٍة نظَر إلیھا بعینَیھ مع الماء أو مع آخر قَطر الماء ..

 ؛ رواه مسلم.»الذُّنوب.. حتى یخُرج نقِیًّا ِمن «

تِھ أحَكَم الكوَن، وبعلِمھ وِحكمتِھ نُزولُھ إلى األرِض بقََدٍر تُعدُّ فیھ عدُد القطَراُت، قال  سبحانھ  -وهللا بقُدرتِھ وقُوَّ
لَ  َوالَِّذي﴿: -  .]11: الزخرف[ ﴾بِقََدرٍ  َماءً  السََّماءِ  ِمنَ  نَزَّ

 لِكفایة لُزُروعكم وثِماِركم وُشربِكم ألنفُِسكم وألنعاِمكم".: "أي: بحسِب ا-رحمھ هللا  -قال ابُن كثیٍر 

 أَْوِدیَةٌ  فََسالَتْ ﴿في األرض أوِدیةً یراھا الخلُق؛ لیتحقََّق بھا وعُد هللا لھم برزقِھم الماء،  -سبحانھ  -وأساَل 
 اِره عذاب.، وِزیادتُھ عن ِمقد]17: الرعد[ ﴾َرابِیًا َزبًَدا السَّْیلُ  فَاْحتََملَ  بِقََدِرَھا

 فِي یَنَابِیعَ  فََسلََكھُ  َماءً  السََّماءِ  ِمنَ  أَْنَزلَ ﴿: -سبحانھ  -آیةٌ عِجیبة، مسالُِكھ في األرض ال یعلَُمھا إال هللا، قال 
 .]21: الزمر[ ﴾اْألَْرضِ 

ُر ِمنھا األنھار، قال   ِمنَ  َوإِنَّ ﴿: -وعال جلَّ  -یتشقَُّق ِمن الِحجارة لیخُرج ِرزقًا للِعباد، وِمن الِحجارة یتفجَّ
رُ  لََما اْلِحَجاَرةِ   .]74: البقرة[ ﴾اْلَماءُ  ِمْنھُ  فَیَْخُرجُ  یَشَّقَّقُ  لََما ِمْنَھا َوإِنَّ  اْألَْنَھارُ  ِمْنھُ  یَتَفَجَّ

َ  أَنَّ  تَرَ  أَلَمْ ﴿مخلُوٌق ُمعِجٌز، إن نزَل على أرٍض قاِحلٍة زیََّن لونَھا إلى منظٍر بِھیٍج،   َماءً  السََّماءِ  ِمنَ  أَْنَزلَ  هللاَّ
ةً  اْألَْرضُ  فَتُْصبِحُ  َ  إِنَّ  ُمْخَضرَّ  .]63: الحج[ ﴾َخبِیرٌ  لَِطیفٌ  هللاَّ

وِمن تماِم نعمِة هللا علیھا بھ ِحفظُھ في باِطِن األرض بعد نُُزولِھ؛ لتطمئِنَّ النفوُس بقُربِھ ِمنھم، ولھ فیھا خزائِن، 
 .]22: الحجر[ ﴾بَِخاِزنِینَ  لَھُ  أَْنتُمْ  َوَما فَأَْسقَْینَاُكُموهُ  َماءً  السََّماءِ  ِمنَ  فَأَْنَزْلنَا﴿: -سبحانھ  -قال 

ُخور واألتِربَة َعذبًا ُزالًال، وإن عَصى الخلُق ربَّھم  نعمةٌ قریبةُ المنال، سھلَةُ النَّوال، یُخِرُجھ هللا ِمن بین الصُّ
 .]30: الملك[ ﴾َمِعینٍ  بَِماءٍ  یَأْتِیُكمْ  فََمنْ  َغْوًرا َماُؤُكمْ  أَْصبَحَ  إِنْ  تُمْ أََرأَیْ  قُلْ ﴿: -عزَّ وجل  -أبَعَدھا عنھم، قال 

ُل بأمِر هللا إلى عذاٍب؛  وكما أنھ نعمةٌ، فھذه النََّسمات اللطیفةُ، والقطََراُت الصغیرةُ التي یتنعَُّم بھا العباُد قد تتحوَّ
بَت بھ األَُمم، قال تعالى: فقد أغرَق هللا بھذا الماء أقواًما أعَرُضوا عن   قَْومُ  قَْبلَُھمْ  َكذَّبَتْ ﴿هللا، وھو أوُل عذاٍب ُعذِّ

بُوا نُوحٍ   بَِماءٍ  السََّماءِ  أَْبَوابَ  فَفَتَْحنَا) 10( فَاْنتَِصرْ  َمْغلُوبٌ  أَنِّي َربَّھُ  فََدَعا) 9( َواْزُدِجرَ  َمْجنُونٌ  َوقَالُوا َعْبَدنَا فََكذَّ
ْرنَاَوفَ ) 11( ُمْنَھِمرٍ   .]12 -9: القمر[ ﴾قُِدرَ  قَدْ  أَْمرٍ  َعلَى اْلَماءُ  فَاْلتَقَى ُعیُونًا اْألَْرضَ  جَّ

 ﴾تَْحتِي ِمنْ  تَْجِري اْألَْنَھارُ  َوَھِذهِ  ِمْصرَ  ُمْلكُ  لِي أَلَْیسَ ﴿وفرعوُن تكبَّر على ُموسى، واختاَل علیھ بالمیاه، فقال: 
 قَالَ  اْلَغَرقُ  أَْدَرَكھُ  إَِذا َحتَّى﴿: -سبحانھ  -بھ، وجعلَھ ِعبرةً للناس، قال  ، فأھلََكھ هللا بما تكبَّرَ ]51: الزخرف[

 .]90: یونس[ ﴾اْلُمْسلِِمینَ  ِمنَ  َوأَنَا إِْسَرائِیلَ  بَنُو بِھِ  آَمنَتْ  الَِّذي إِالَّ  إِلَھَ  َال  أَنَّھُ  آَمْنتُ 
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ق، قال سیًال عِرًما على قوِم سبَأ لما كفَُروا ن -سبحانھ  -وجعلَھ  قَھم هللا بھ كلَّ ُممزَّ : -جلَّ وعال  -عمةَ هللا، فمزَّ
ْلنَاُھمْ  اْلَعِرمِ  َسْیلَ  َعلَْیِھمْ  فَأَْرَسْلنَا فَأَْعَرُضوا﴿  ﴾قَلِیلٍ  ِسْدرٍ  ِمنْ  َوَشْيءٍ  َوأَْثلٍ  َخْمطٍ  أُُكلٍ  َذَواتَيْ  َجنَّتَْینِ  بَِجنَّتَْیِھمْ  َوبَدَّ
 .]16: سبأ[

یُكمُ  إِذْ ﴿: -جلَّ وعال  -ا للُمؤمنین في بدر، قال وقد جعلَھ هللا نصرً  لُ  ِمْنھُ  أََمنَةً  النَُّعاسَ  یَُغشِّ  السََّماءِ  ِمنَ  َعلَْیُكمْ  َویُنَزِّ
ْیطَانِ  ِرْجزَ  َعْنُكمْ  َویُْذِھبَ  بِھِ  لِیُطَھَِّرُكمْ  َماءً   .]11: نفالاأل[ ﴾اْألَْقَدامَ  بِھِ  َویُثَبِّتَ  قُلُوبُِكمْ  َعلَى َولِیَْربِطَ  الشَّ

: محمد[ ﴾آِسنٍ  َغْیرِ  َماءٍ  ِمنْ  أَْنَھارٌ  فِیَھا﴿: -جلَّ وعال  -وھو ِمن النعیم الذي تَُسرُّ بھ العیُن في جناِت النعیم، قال 
15[. 

 ِمنَ  َعلَْینَا یُضواأَفِ  أَنْ  اْلَجنَّةِ  أَْصَحابَ  النَّارِ  أَْصَحابُ  َونَاَدى﴿وال یطلُُب أھُل النار ِمن أھل الجنة شیئًا بعینِھ ِسواه، 
ا أَوْ  اْلَماءِ  ُ  َرَزقَُكمُ  ِممَّ  .]50: األعراف[ ﴾هللاَّ

 وبعُد .. أیھا الُمسلمون:

: األنبیاء[ ﴾یُْؤِمنُونَ  أَفََال  َحيٍّ  َشْيءٍ  ُكلَّ  اْلَماءِ  ِمنَ  َوَجَعْلنَا﴿: -سبحانھ  -فالماُء ِمن آیاِت هللا الُموِجبة لإلیمان، قال 
30[. 

لَ  َمنْ  َسأَْلتَُھمْ  َولَئِنْ ﴿: -سبحانھ  -ال یُناِزُع أحٌد بأنھ ِمن هللا وأال ُموِجَد لھ ِسواه، قال آیةٌ باِھرةٌ   السََّماءِ  ِمنَ  نَزَّ
ُ  لَیَقُولُنَّ  َمْوتَِھا بَْعدِ  ِمنْ  اْألَْرضَ  بِھِ  فَأَْحیَا َماءً   .]63: العنكبوت[ ﴾هللاَّ

َر فیھا، وطاعةَ خالِقِھا، وأن  وھو ِمنَّةٌ ِمن هللا عظیمة تُصاِحبُنا في كل مكاٍن وزماٍن وآٍن، فعلینا ُشكَرھا والتفكُّ
 نتَِّخَذھا عونًا على ِعمارة آخرتِنا، وأال نغتَرَّ بفضِل هللا علینا بھا وأال نُسِرَف فیھا.

َماَء َعلَْیُكْم ِمْدَراًرا )10( َغفَّاًرا َكانَ  إِنَّھُ  َربَُّكمْ  اْستَْغفُِروا فَقُْلتُ ﴿ أعوُذ باN من الشیطان الرجیم: : نوح[ ﴾یُْرِسِل السَّ
10 ،11[. 

بارَك هللا لي ولكم في القرآِن العظیم، ونفََعني هللا وإیاكم بما فیھ من اآلیاِت والذكِر العظیم، أقوُل قولِي ھذا، 
 .وأستغفُر هللا لي ولكم ولجمیِع الُمسلمین من كل ذنٍب، فاستغفِروه، إنھ ھو الغفوُر الرحیمُ 

 

 الخطبة الثانیة

الحمُد Nِ على إحسانِھ، والشكُر على توفیقِِھ وامتِنانِھ، وأشھُد أن ال إلھ إال هللاُ وحده ال شریَك لھ تعِظیًما لشأنِھ، 
 وأشھُد أنَّ نبیَّنا محمًدا عبُده ورسولُھ، صلَّى هللا علیھ وعلى آلِھ وأصحابِھ، وسلََّم تسلیًما مزیًدا.

 أیُّھا المسلمون:
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ھم وفاِجِرمم، قال  ِ  َعلَى إِالَّ  اْألَْرضِ  فِي َدابَّةٍ  ِمنْ  َوَما﴿: -سبحانھ  -تكفََّل هللا بِرزِق عباِده ومخلُوقاتِھ برِّ  هللاَّ
 .]6: ھود[ ﴾ِرْزقَُھا

 َواتَّقَْوا آَمنُوا ىاْلقُرَ  أَْھلَ  أَنَّ  َولَوْ ﴿والسماُء تفتَُح خزائنَھا، واألرُض تُخِرُج برَكاتِھا بطاعِة هللا والتوبِة إلیھ، 
 .]96: األعراف[ ﴾َواْألَْرضِ  السََّماءِ  ِمنَ  بََرَكاتٍ  َعلَْیِھمْ  لَفَتَْحنَا

 ﴾لََشِدیدٌ  َعَذابِي إِنَّ  َكفَْرتُمْ  َولَئِنْ  َألَِزیَدنَُّكمْ  َشَكْرتُمْ  لَئِنْ  َربُُّكمْ  تَأَذَّنَ  َوإِذْ ﴿والشكُر حافِظٌ للنِّعم ُمؤِذٌن بزیادتِھا، 
 .]7: ھیمإبرا[

َ  إِنَّ ﴿ثم اعلَموا أنَّ هللا أمَركم بالصالِة والسالِم على نبیِّھ، فقال في ُمحَكِم التنزیل:   َعلَى یَُصلُّونَ  َوَمَالئَِكتَھُ  هللاَّ
 .]56: األحزاب[  ﴾تَْسلِیًما َوَسلُِّموا َعلَْیھِ  َصلُّوا آَمنُوا الَِّذینَ  أَیَُّھا یَا النَّبِيِّ 

وِزد وباِرك على نبیِّنا محمٍد، وارَض اللھم عن ُخلفائِھ الراِشدین، الذین قَضوا بالحقِّ وبھ كانُوا  اللھم صلِّ وسلِّم
، وعن سائِِر الصحابِة أجمعین، وعنَّا معھم بُجوِدك وكرِمك یا أكَرم  یعِدلُون: أبي بكٍر، وُعمَر، وُعثمان، وعليٍّ

 األكَرمین.

ر أعداَء الدین، واجَعل اللھم ھذا البلَد آمنًا ُمطمئنًّا اللھم أِعزَّ اإلسالَم والُمسلمین، وأذِ  لَّ الشرَك والُمشِركین، ودمِّ
 رخاًء، وسائَِر بالد الُمسلمین.

 اللھم أصلِح أحواَل الُمسلمین في كل مكاٍن، اللھم اجَعل ِدیاَرھم ِدیاَر أمٍن وأماٍن یا قويُّ یا عزیُز.

ْنیَا فِي آتِنَا َربَّنَا﴿  .]201: البقرة[ ﴾النَّارِ  َعَذابَ  َوقِنَا َحَسنَةً  اْآلِخَرةِ  َوفِي َحَسنَةً  الدُّ

اللھم أنت هللا ال إلھ إال أنت، أنت الغنيُّ ونحن الفُقراء، أنِزل علینا الغیَث وال تجَعلنا ِمن القانِِطین، اللھم أِغثنا، 
 اللھم أِغثنا، اللھم أِغثنا.

 .]23: األعراف[ ﴾اْلَخاِسِرینَ  ِمنَ  لَنَُكونَنَّ  َوتَْرَحْمنَا لَنَا تَْغفِرْ  مْ لَ  َوإِنْ  أَْنفَُسنَا ظَلَْمنَا َربَّنَا﴿

اللھم وفِّق إماَمنا لُھداك، واجَعل عملَھ في ِرضاك، ووفِّق جمیَع ُوالة أموِر المسلمین للعَمِل بكتابِك وتحكیِم 
 شرِعك یا ذا الجالل واإلكرام.

واجَعل أعمالَھم خالِصةً لوجِھك الكریم، واحفَظ بالَدنا ِمن كل ُسوٍء ومكروٍه  اللھم انُصر ُجنَدنا، وثبِّت أقداَمھم،
 یا قويُّ یا عزیُز.

 عباد هللا:

َ  إِنَّ ﴿ ْحَسانِ  بِاْلَعْدلِ  یَأُْمرُ  هللاَّ  ﴾تََذكَُّرونَ  مْ لََعلَّكُ  یَِعظُُكمْ  َواْلبَْغيِ  َواْلُمْنَكرِ  اْلفَْحَشاءِ  َعنِ  َویَْنَھى اْلقُْربَى ِذي َوإِیتَاءِ  َواْإلِ
 .]90: لنحل[ا
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 فاذُكروا هللاَ العظیَم الجلیَل یذُكركم، واشُكُروه على آالئِھ ونِعِمھ یِزدكم، ولِذكُر هللا أكبر، وهللا یعلَُم ما تصنَعون.

 


