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 عواقب الظلم
، واليت "عواقب الظلم: "خطبة اجلمعة بعنوان -حفظه اهللا  -ألقى فضيلة الشيخ علي بن عبد الرمحن احلذيفي 

حتدث فيها عن الظلم وأنواعه الثالثة، وحشد األدلة من الكتاب والسنة على حترميه وعظيم خطره على الفرد 

 .واتمع

 

 اخلطبة األوىل

، العليم القدير، أمحد ريب وأشكره على فضله الكثري، وأشهد أن ال إله إال اهللا العلي احلمد هللا اللطيف اخلبري

الكبري، وأشهد أن نبينا وسيدنا حممدا عبده ورسوله البشري النذير، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك 

 .حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 :أما بعد

التقوى، ومتس ثقىفاتقوا اهللا حقروة الوكوا من اإلسالم بالع. 

 :أيها املسلمون

: ، وعموم نفعها للخلق؛ مثل-عز وجل  -إن الطاعات تتفاضل عند اهللا بتضمنها حتقيق العبودية والتوحيد هللا 

 .أركان اإلسالم، وإن الذنوب واملعاصي تعظُم عقوباا ويتسع شرها وفسادها حبسب ضررها لصاحبها واخللق

الظلم من الذنوب العظام والكبائر اجلسام، يحيطُ بصاحبه ويدمره، ويفِسد عليه أمره، ويغير عليه أحوالَه، وإن 

 .فتزولُ به النعم، وترتل به النقَم، ويدرِكُه شؤمه وعقوباته يف الدنيا ويف اآلخرة، كما تدرِك عقوبات الظلم الذُّريةَ

يم خطره وتنوع مفاسده وكثري شره؛ حرمه اهللا بني عباده كما حرمه على نفسه، وألجل كثرة مضار الظلم وعظ

 .»إين حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرما، فال تظاملُوا! يا عبادي«: فقال تعاىل يف احلديث القدسي

رتيها لنفسه عن نقيصة الظلم؛ فإن الظلم ال تكرما وتفضالً وت -وهو يقدر عليه  -فاهللا حرم الظلم على نفسه 

يكون إال من نفسٍ ضعيفة ال تقوى على االمتناع من الظلم، وال يكون الظلم إال من حاجة إليه، وال يكون إال 

مرتَّه عن ذلك كلِّه، فهو القوي العزيز الغين عن خلقه فال حيتاج إىل شيء، وهو  -عز وجل  -من جهلٍ، واهللا 

بكل شيء العليم. 



 
 هـ ١٧/٦/١٤٣٢ :النبوياملسجد من              علي احلذيفي. د :لشيخفضيلة ال            واقب الظلمع :خطبة اجلمعة

-2 - 

وحرم اهللا الظلم بني عباده ليحفظوا بذلك دينهم وحيفَظوا دنياهم، وليصلحوا أمورهم، وليصلحوا دنياهم 

 .وآخرم، وليتم بني العباد التعاون والتراحم بترك الظلم، وأداء احلقوق هللا وخللق اهللا تعاىل

 :عباد اهللا

يف كل ما يكره، ويرى بسبب الظلم ما يسوؤه يف كل ما حيب، الظلم يخرب  الظلم يضر الفرد ويهلكه ويوقعه

 .البيوت العامرة، وجيعل الديار دامرة، الظلم يبيد األمم ويهلك احلرثَ والنسل

م بأن هالك القرون املاضية بظلمهم ألنفسه -تبارك وتعاىل  -ولقد حذَّرنا اهللا من الظلم غاية التحذير، وأخربنا 

ولَقَد أَهلَكْنا الْقُرونَ من قَبلكُم لَما ظَلَموا وجاَءتهم رسلُهم بِالْبينات : -تبارك وتعاىل  -لنحذَر أعماهلم، فقال 

 نيرِمجالْم مزِي الْقَوجن كوا كَذَلنمؤيوا لا كَانمي ا) ١٣(وف فلَائخ اكُملْنعج ثُم فكَي ظُرننل مهدعب نضِ ملْأَر

 وتلْك الْقُرى أَهلَكْناهم لَما ظَلَموا وجعلْنا لمهلكهِم موعدا: ، وقال تعاىل]١٤، ١٣: يونس[ تعملُونَ

ظَالمةٌ فَهِي خاوِيةٌ علَى عروشها وبِئْرٍ فَكَأَين من قَرية أَهلَكْناها وهي : تبارك وتعاىل -، وقال ]٥٩: الكهف[

 يدشرٍ مقَصو طَّلَةعا لَا ) ٤٥(مها فَإِنونَ بِهعمسآذَانٌ ي ا أَولُونَ بِهقعي قُلُوب مكُونَ لَهضِ فَتي الْأَروا فِسريي أَفَلَم

ى الْقُلُوبمعت نلَكو ارصى الْأَبمعورِ تدي الصي فا : تبارك وتعاىل -، وقال ]٤٦، ٤٥: احلج[ الَّتذْنا أَخفَكُل

ا بِهفْنسخ نم مهنمةُ وحيالص هذَتأَخ نم مهنما وباصح هلَيا علْنسأَر نم مهنفَم بِها بِذَنما وقْنأَغْر نم مهنمو ضالْأَر 

وكَذَلك أَخذُ : -تبارك وتعاىل  -، وقال ]٤٠: العنكبوت[ نَ اللَّه ليظْلمهم ولَكن كَانوا أَنفُسهم يظْلمونَكَا

يددش يمأَل ذَهةٌ إِنَّ أَخمظَال يهى وذَ الْقُرإِذَا أَخ كب١٠٢: هود[ ر.[ 

الستئصال واهلالك العام، ولكن تبتلى بعقوبات دون اهلالك العام بسبب وقد أجر اهللا هذه األمة اإلسالمية من ا

: -تبارك وتعاىل  -ذنوبٍ تقع من بعض املسلمني وتشيع حىت ال تنكَر، وال يرتجِر عنها أصحابها، كما قال 

 ].٢٥: األنفال[ اللَّه شديد الْعقَابِ واتقُوا فتنةً لَا تصيبن الَّذين ظَلَموا منكُم خاصةً واعلَموا أَنَّ

ال إله «: دخل عليها فزِعا يقول -صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب  -رضي اهللا عنها  -وعن زينب بن جحش 

وحلَّق بإصبعيه اإلام  - »إال اهللا، ويلُ للعرب من شر قد اقترب، فُتح اليوم من ردمِ يأجوج ومأجوج مثل هذه

؛ رواه البخاري »نعم، إذا كثُر اخلَبث«: ألك وفينا الصاحلون؟ قال! يا رسول اهللا: ، فقلت-يها واليت تل

 .ومسلم
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فدلَّ احلديثُ على أن بعض األمة صاحلون وأن بعضهم تقع منهم ذنوب تصيب عقوباا الكثري من األمة يف بعض 

ث بالزنا، وفُسر اخلَبر بعمل قوم لوط، لقوله تعاىلاألزمان ويف بعض األمكنة، وفُس : نيبِيثلْخل بِيثَاتالْخ

بِيثَاتلْخبِيثُونَ لالْخ٢٦: النور[ و[ عليه السالم  -، وقوله تعاىل عن لوط- : تي كَانالَّت ةيالْقَر نم اهنيجنو

 ].٧٤: األنبياء[ تعملُ الْخبائثَ

 .»اخلمر أم اخلبائث«: -صلى اهللا عليه وسلم  -وه من املُسكرات واملُخدرات، لقوله وفُسر احلديث باخلمر وحن

، وكل ظلمٍ وعدوان، ومعىن هذا احلديث عام يف كل ما -تبارك وتعاىل  -ويعم احلديث كلَّ معصية تغضب اهللا 

 .حرم اهللا، ويظلم به املسلم نفسه أو يظلم به غريه

 :أيها املسلمون

خمالفة شرع اهللا وخمالفة أمر اهللا بتركه ألمر اهللا، : وضع الشيء يف غري موضعه، وهو يف الشرع: لُ الظلمأص

 .وخمالفة ي اهللا بارتكابه

 :والظلم ثالثة أنواع

أَنْ يشرك بِه  إِنَّ اللَّه لَا يغفر: الشرك باهللا تعاىل، قال اهللا تعاىل: ظلم ال يغفره اهللا إال بالتوبة، وهو: النوع األول

وإِذْ قَالَ : ، وقال تعاىل]١١٦: النساء[ ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاُء ومن يشرِك بِاللَّه فَقَد ضلَّ ضلَالًا بعيدا

 ].١٣: لقمان[ م عظيملُقْمانُ لابنِه وهو يعظُه يا بني لَا تشرِك بِاللَّه إِنَّ الشرك لَظُلْ

إِنه من يشرِك بِاللَّه فَقَد حرم اللَّه علَيه الْجنةَ : فمن مات على الشرك باهللا خلَّده اهللا يف النار أبدا، كما قال تعاىل

غري مغفور ملن مات عليه؛ ألجل  ، وكان ظلم الشرك]٧٢: املائدة[ ومأْواه النار وما للظَّالمني من أَنصارٍ

تبارك  -مضادة رب العاملني يف الغاية واحلكمة من خلق الكون لعبادة اهللا، وألن الشرك تنقُّص لعظمة اخلالق 

وما قَدروا اللَّه حق : -تبارك وتعاىل  -، قال -عز وجل  -، وصرف حقِّه إىل غريه ملخلوقٍ خلقه اهللا -وتعاىل 

رِهقَد ا يمالَى ععتو هانحبس ينِهمبِي اتطْوِيم اتاومالسو ةاميالْق موي هتضا قَبيعمج ضالْأَررِكُونَوالزمر[ ش :

٦٧.[ 

أن  وأي ذنبٍ أكرب من! وأي ظلمٍ أعظم من أن جيعل اإلنسانُ لرب العاملني نِدا يعبده من دون اهللا الذي خلقه؟

يتخذ اإلنسانُ خملوقًا إهلًا من الصاحلني أو غريهم يدعوه من دون اهللا، أو يرجوه، أو يستغيثُ به، أو خيافُه كخوف 
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اهللا، أو يستعني به يف شيٍء ال يقدر عليه إال اهللا، أو يتوكَّلُ عليه، أو يذبح له القُربان، أو ينذُر له، أو يعده لرغبته 

تبارك وتعاىل  -دد واخلري، أو يسأله دفع الشر واملكروه، أي ذنبٍ أعظم من هذا الشرك باهللا ورهبته، أو يسأله املَ

 !؟-

 ومن أَضلُّ ممن يدعو من دون اللَّه من لَا يستجِيب لَه إِلَى يومِ الْقيامة وهم عن دعائهِم: -سبحانه  -قال 

عز  -، وقال ]٦، ٥: األحقاف[ ذَا حشر الناس كَانوا لَهم أَعداًء وكَانوا بِعبادتهِم كَافرِينوإِ) ٥(غَافلُونَ 

 ولَه ما في السماوات) ٥١(وقَالَ اللَّه لَا تتخذُوا إِلَهينِ اثْنينِ إِنما هو إِلَه واحد فَإِياي فَارهبون : -وجل 

وما بِكُم من نِعمة فَمن اللَّه ثُم إِذَا مسكُم الضر فَإِلَيه تجأَرونَ ) ٥٢(والْأَرضِ ولَه الدين واصبا أَفَغير اللَّه تتقُونَ 

ليكْفُروا بِما آتيناهم فَتمتعوا فَسوف ) ٥٤(نَ ثُم إِذَا كَشف الضر عنكُم إِذَا فَرِيق منكُم بِربهِم يشرِكُو) ٥٣(

 ].٥٥ - ٥١: النحل[ تعلَمونَ

 .دائما: أي: ولَه الدين واصبا: -تبارك وتعاىل  -ومعىن قوله 

يا : لٌ، قال رج»ثنتان موجِبتان«: قال -صلى اهللا عليه وسلم  -عن رسول اهللا  -رضي اهللا عنه  -وعن جابر 

؛ »من مات ال يشرِك باهللا شيئًا دخل اجلنة، ومن مات يشرِك باهللا شيئًا دخل النار«: ما املُوجِبتان؟ قال! رسول اهللا

 .رواه مسلم

من مات وهو يدعو هللا «: -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه  -وعن ابن مسعود 

 .؛ رواه البخاري»نِدا دخل النار

أعظم احلسنات  -تبارك وتعاىل  -وكما أن الشرك باهللا تعاىل أعظم السيئات والذنوب؛ فإن التوحيد هللا 

إنك لو أتيتين بقُراب األرض خطايا مث لقيتين ال تشرِك يب شيئًا ! يا ابن آدم«: والقُربات، كما يف احلديث القدسي

 ".حديثٌ حسن: "، وقال الترمذي-رضي اهللا عنه  -س ؛ رواه الترمذي من حديث أن»ألتيتك بقُراا مغفرة

إن  -تبارك وتعاىل  -الذنوب واملعاصي اليت بني العبد وربه ما دون الشرك باهللا؛ فإن اهللا : والنوع الثاين من الظلم

عنها الرب  شاء عفا عنها مبنه وكرمه، أو كفَّرها باملصائب والعقوبات يف الدنيا، أو كفَّرها بعذاب القرب، أو جتاوز

عز  -، أو شفاعة غريه من الشافعني، أو يعذِّب اهللا -صلى اهللا عليه وسلم  -بشفاعة النيب  -تبارك وتعاىل  -

 .صاحبها يف النار بقدر ذنبه، مث يخرِجه من النار فيدخلُه اجلنةَ إن كان من املُوحدين -وجل 
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مظاملُ تقع بني اخللق يف حقوقٍ لبعضهم على بعض تعدوا فيها، وأخذها بعضهم من : والنوع الثالث من الظلم

إال بأداء حقوق اخللق إليهم،  -عز وجل  -بعض، ووقعوا يف ظلم بعضهم لبعض، فهذه املظاملُ ال يغفرها اهللا 

لتؤدنَّ احلقوق قبل أن «: -صلى اهللا عليه وسلم  -نيب فيؤدي الظاملُ حق املظلوم يف الدنيا، ويف احلديث عن ال

يأيت يوم ال درهم فيه وال دينار، إمنا هي احلسنات والسيئات، يعطَى املظلوم من حسنات الظامل، فإن مل يكن للظامل 

 .»حسنات أُخذ من سيئات املظلوم ووضعت على املظلوم مث طُرِح يف النار

ال يزالُ املرُء يف فُسحة من «: -صلى اهللا عليه وسلم  -تكون يف الدماء، ويف احلديث عن النيب واملظاملُ بني العباد 

 .»دينه ما مل يصب دما حراما

: -تبارك وتعاىل  -لعظيم جرم سفك الدماء، فقال  -تبارك وتعاىل  -وقد قرنَ اهللا قتلَ النفس بالشرك باهللا 

، ويف ]٦٨: الفرقان[ لَّه إِلَها آخر ولَا يقْتلُونَ النفْس الَّتي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحقوالَّذين لَا يدعونَ مع ال

 -عن النيب " الصحيح"، ويف احلديث أيضا يف »لَزوالُ الدنيا بأسرِها أعظم عند اهللا من قتل رجلٍ مؤمنٍ«: احلديث

؛ ألن الدماء أمرها عظيم، »يوم القيامة يف الدماء -تبارك وتعاىل  - أول ما يقضي اهللا«: -صلى اهللا عليه وسلم 

ه ومن يقْتلْ مؤمنا متعمدا فَجزاؤه جهنم خالدا فيها وغَضب اللَّه علَيه ولَعنه وأَعد لَ: -تبارك وتعاىل  -قال اهللا 

 ].٩٣: النساء[ عذَابا عظيما

هو الذي يتولَّى عقوبته، وهو الذي  -تبارك وتعاىل  -أال ما أعظم جرم من قتل النفوس وسفك الدماء، فإن اهللا 

 ولَا تحسبن اللَّه غَافلًا عما يعملُ الظَّالمونَ: -تبارك وتعاىل  -يأخذه ويعاقبه يف الدنيا واآلخرة، قال اهللا 

 .»إن اهللا ليملي للظامل حىت إذا أخذه مل يفلته«: -صلى اهللا عليه وسلم  -حلديث عن النيب ، ويف ا]٤٢: إبراهيم[

رضي اهللا عنه  -وتكون املظاملُ بني الناس يف املال، وتكون باقتطاع األرض والعقارات، ويف حديث سعيد بن زيد 

؛ رواه »طوقه اهللا إياه من سبع أرضني من اقتطَع شربا من األرض«: قال -صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب  -

 .مسلم

وتكونُ املظاملُ بني األرحام بتضييع حقوق الرحم، وتكون املظامل بني الوالدين واألوالد بتضييع حقوقهما وإمهال 

تربيتهما، وتعريضهما لالحنراف وسوء األخالق، وتكون املظاملُ بني الزوجني لترك حقوقهما من أحدمها لآلخر، 

ن املظاملُ بني املُستأجرين والعمال بسلب حقوقهم وتضييعها أو تأخريها، أو اقتطاع شيٍء منها، أو التحايل وتكو
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العافية، أو أن  -تبارك وتعاىل  -على إسقاطها؛ فكلُّ ذلك ظلم ينذر بعقوبات مدمرة لصاحب الظلم، نسأل اهللا 

 .»أعطوا األجري حقَّه قبل أن جيِف عرقُه«: يقول -عليه وسلم  صلى اهللا -يكلِّفهم مبا ال يطيقون، والرسول 

وقد تكون املظاملُ بالتعدي على حقوقٍ معنوية للناس، أو بغيبة، أو وشاية بني اثنني، أو وشاية بني قبيلتني، أو بني 

 .أناسٍ وأناس

 وما اللَّه بِغافلٍ عما يعملُونَخافية،  ال ختفى عليه -تبارك وتعاىل  -الظلم؛ فإن اهللا  -عباد اهللا  -فاحذروا 

 ].١٤٤: البقرة[

ال يرضى أن يقع الظلم على أحد ولو كان كافرا  -تبارك وتعاىل  -والظلم محرم ولو وقع على كافر؛ فإن اهللا 

يعملُ الظَّالمونَ إِنما يؤخرهم ليومٍ تشخص ولَا تحسبن اللَّه غَافلًا عما : -تبارك وتعاىل  -أو فاسقًا، قال اهللا 

 ارصالْأَب يه٤٢(ف ( اٌءوه مهتدأَفْئو مفُهطَر هِمإِلَي دترلَا ي هِمُءوسي رقْنِعم نيعطهم)٤٣ ( يهِمأْتي موي اسرِ النذأَنو

ينقُولُ الَّذفَي ذَابالْع نم متموا أَقْسكُونت لَملَ أَوسبِعِ الرتنو كتوعد جِبلٍ قَرِيبٍ نا إِلَى أَجنرا أَخنبوا رلُ ظَلَمقَب 

نا بِهِم وضربنا لَكُم وسكَنتم في مساكنِ الَّذين ظَلَموا أَنفُسهم وتبين لَكُم كَيف فَعلْ) ٤٤(ما لَكُم من زوالٍ 

 - ٤٢: إبراهيم[ وقَد مكَروا مكْرهم وعند اللَّه مكْرهم وإِنْ كَانَ مكْرهم لتزولَ منه الْجِبالُ) ٤٥(الْأَمثَالَ 

٤٦.[ 

م، ونفعنا دي سيد املرسلني بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم، ونفعين وإياكم مبا فيه من اآليات والذكر احلكي

وقوله القومي، أقول قويل هذا وأستغفر اهللا العظيم يل ولكم ولسائر املسلمني من كل ذنبٍ، فاستغفروه، إنه هو 

 .الغفور الرحيم

 

 اخلطبة الثانية

 شريك له، احلمد هللا معز من أطاعه واتقاه، ومذلِّ من خالف أمره وعصاه، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال

وأشهد أن نبينا وسيدنا حممدا عبده ورسوله اجتباه ربه واصطفاه، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك 

 .حممد وعلى آله وصحبه ومن وااله

 :أما بعد
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 .فاتقوا اهللا حق تقواه، وراقبوه واخشوه مراقبةَ من يعلم أن اهللا مطَّلع على سره وجنواه

 بِما تعملُونَ أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه ولْتنظُر نفْس ما قَدمت لغد واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِري يا: عاىلقال اهللا ت

 ].١٨: احلشر[

 .»ةاتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيام«: -صلى اهللا عليه وسلم  -ويف احلديث عن النيب 

 :أيها الناس

ومن يحللْ علَيه : ال يتعرض أحدكم لغضب اهللا وعذابه؛ فإنه ما وقع غضب اهللا على أحد إال هلَك، قال تعاىل

ومن : ، ومن أخذه اهللا بعذابه وظلمه فقد خسر خسرانا مبينا، قال اهللا تعاىل]٨١: طه[ غَضبِي فَقَد هوى

ن كُمنم مظْلايا كَبِريذَابع قْه١٩: الفرقان[ ذ.[ 

 :عباد اهللا

إِنَّ اللَّه وملَائكَته يصلُّونَ علَى النبِي يا أَيها الَّذين آمنوا صلُّوا : إن اهللا أمركم بأمرٍ بدأ فيه بنفسه، فقال تعاىل

من صلَّى علي صالةً واحدةً «: -صلى اهللا عليه وسلم  -، وقد قال ]٥٦: األحزاب[ علَيه وسلِّموا تسليما

 .، فصلُّوا وسلِّموا على سيد األولني واآلخرين وإمام املرسلني»صلَّى اهللا عليه ا عشرا

اللهم صلِّ على حممد وعلى آل حممد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك محيد جميد، اللهم بارِك 

 .مد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك محيد جميد، وسلِّم تسليما كثرياعلى حممد وعلى آل حم

أيب بكر، وعمر، وعثمان، : اللهم وارض عن الصحابة أمجعني، اللهم وارض عن اخللفاء الراشدين، األئمة املهديني

م الدين، اللهم وارض عنا معهم مبنك وعلي، وعن سائر الصحابة أمجعني، وعن التابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يو

 .وكرمك ورمحتك يا أرحم الرامحني

اللهم أعز اإلسالم واملسلمني، اللهم أعز اإلسالم واملسلمني، اللهم أعز اإلسالم واملسلمني، وأذلَّ الشرك 

رب العاملني إنك أنت القوي  واملشركني والكفر والكافرين يا رب العاملني، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين يا

 .العزيز

 .اللهم انصر دينك، وكتابك، وسنة نبيك، يا رب العاملني
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اللهم ألِّف بني قلوب املسلمني، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السالم، وأخرِجهم من الظلمات إىل النور يا 

 .رب العاملني، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا متني

 .نا وعلى املسلمني، اللهم فقِّهنا واملسلمني يف الدين يا أرحم الرامحنياللهم تب علي

اللهم أذلَّ البدع يا رب العاملني، اللهم أذلَّ البدع اليت هدمت الدين، اللهم أذلَّ البدع اليت هدمت الدين، اللهم 

 .أبدا يا رب العاملني، إنك أنت القوي العزيز أذلَّ البدع إىل يوم الدين يا رب العاملني، اللهم ال تقم للبدع قائمةً

اللهم ال تسلِّط على املسلمني األشرار الفُجار، اللهم يا رب العاملني ال تسلِّط على املسلمني من ال خيافُك وال 

 .يرمحهم يا رب العاملني إنك على كل شيء قدير

 يا رب العاملني، اللهم امجعهم على احلق إنك على اللهم فرج كُربات املسلمني، اهللا ارفع الشدائد عن املسلمني

 .كل شيء قدير، ألِّف بني قلوم وأصلح ذات بينهم يا رب العاملني

 .اللهم اجعل بالدنا آمنةً مطمئنةً رخاًء سخاًء وسائر بالد املسلمني

 .اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح اللهم والة أمورنا يا رب العاملني

ادم احلرمني الشريفني ملا حتب وترضى، اللهم وفِّقه هلُداك، واجعل عمله يف رِضاك يا رب العاملني، اللهم وفِّق خ

اللهم أعنه على كل ما فيه خري وصالح وعز لإلسالم واملسلمني يا رب العاملني، اللهم أصلح بِطانته، اللهم أعنه 

وفِّق نائبيه ملا حتب وترضى، اللهم وفِّقهما هلُداك، واجعل عملهما على أمور الدنيا والدين يا رب العاملني، اللهم 

 .يف رِضاك يا رب العاملني، وانصر م الدين، إنك على كل شيء قدير يا أرحم الرامحني

ا، اللهم اغفر ملوتانا وموتى املسلمني، اللهم اغفر ملوتانا وموتى املسلمني، اللهم أغثنا يا رب العاملني، اللهم أغثن

 .اللهم أغثنا يا أرحم الرامحني

 :عباد اهللا

الْبكَرِ ونالْماِء وشنِ الْفَحى عهنيى وبي الْقُراِء ذإِيتو انسالْإِحلِ ودبِالْع رأْمي ونَ إِنَّ اللَّهذَكَّرت لَّكُملَع ظُكُمعيِ يغ

)٩٠ (اهإِذَا ع اللَّه دهفُوا بِعأَوولَمعي يلًا إِنَّ اللَّهكَف كُملَيع اللَّه ملْتعج قَدا وهيدكوت دعانَ بموا الْأَيقُضنلَا تو متد 

 ].٩١، ٩٠: النحل[ ما تفْعلُونَ

 .نواذكروا اهللا العظيم اجلليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزِدكم، ولذكر اهللا أكرب، واهللا يعلم ما تصنعو
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