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 (1)على أمتهملسو هيلع هللا ىلص ما خافه النبي 
 

إنَّ الحمد للَّه، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باللَّه من شرور 

ومن يضلل فال أنفسنا ومن سيِّئات أعمالنا، من يهده اللَّه فال مضل له، 

هادي له، وأشهد أن ال إله إالَّ اللَّه وحده ال شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا 

 عبده ورسوله، صىل اللَّه عليه وعىل آله وأصحابه وسلَّم تسليمًا كثيرًا.

ا بعُد:  أمَّ

حقَّ التَّقوى، واستمسكوا من اإلسالم  -عباَد اللَّه  -فاتَّقوا اللَّه 

 بالعروة الوثقى.

 ها المسلمون:أي  

ٍد صىل اللَّه عليه وسلم، ومجع له ب  امتن اللَّه عىل الخلق ب   عثة نبيِّنا محمَّ

ا } رسالته بين الب شارة والنِّذارة يف ً رَْسلَْناَك َشاهيًدا َوُمبَِّشي
َ
ُّ إينَّا أ َها انلَِّبي يُّ

َ
يَا أ

يًرا  نيرًيا *َونَذي اًجا مُّ َ يهي َوِسي ي بيإيذْن ًيا إيََل اَّللَّ سالة {َوَداعي ، وأعطاه اللَّه من نعوت الرِّ

ُكْم َعزييٌز َعلَيْهي َما }أكملها، قال سبحانه:  نُفسي
َ
لََقْد َجاءُكْم رَُسوٌل ِميْن أ

أي: عىل  {َحرييٌص َعلَيُْكمْ }عليه ما يشق عليكم،  ز  ع  ، أي: يَ {َعنيتُّمْ 

                                           

 ح  ُد المُ ألقاها الشيخ د. َعب  ( 1)
من  الثالث والعشرون، يوم الجمعة، اللَّهُ  هُ قَ فَّ وَ  م  اس  القَ  دٍ مَّ حَ مُ  ن  ب   ن  س 

 ملسو هيلع هللا ىلص.مئة وألف من الهجرة، يف مسجد الرسول  وأربع، سنة اثنتين وأربعين مجادى اآلخرةشهر 
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يمٌ }ونفعكم، هدايتكم  يالُْمْؤمينينَي َرُؤوٌف رَّحي اَل »الثَّعلبي رمحه اللَّه: ، قال {ب

يه  إ الَّ ُدُخوُلُكُم الَجنَّةَ  ض  ُه اَل ُير  ؛ َفإ نَّ ُه إ الَّ َشأ ُنُكم  م   «.ُيه 

ته ما يخاُفه  قمشف   ه أن بيَّن ألُمَّ
ت ه ناصٌح لهم، وم ن كمال ُنصح  عىل ُأمَّ

نيا عليهم من االعتقادات  ومشقة التَّشريع وتنفير النَّاس عن اإلسالم، والد 

نيا واآلخرة،  مان وتغي ر الحال، وعقوبات الد  ها وما يكون يف آخر الزَّ
وفتنت 

ت ه دليٌل عىل أنَّ   . ها ُتبَتىل هبا، وَتظهُر فيهاوبياُنه ذلك ألُمَّ

ت ه من االعتقادات  فأشد  ما خافه النَّبي صىل اللَّه عليه وسلَّم عىل ُأمَّ

ياء بتزيين العبادات  لآلخرين، فقال:  إِنَّ َأْخَوَف َما َأَخاُف »وقوعها يف الرِّ

رُِك اأَلْصَغُر، ِه؟ َقاَل:  َعَلْيُكُم الشِّ ْرُك اأَلْصَغُر َيا َرُسوَل اللَّ َقاُلوا: َوَما الشِّ

َياءُ  ، بل خافه عليهم أكثر من خوفه عليهم من المسيح )رواه أمحد( «الرِّ

الم:  الة والسَّ جال، قال عليه الصَّ َأََل ُأْخبُِرُكْم بََِم ُهَو َأْخَوَف َعَلْيُكْم »الدَّ

َجاِل؟ ْرُك الَخِفي  َقاُلوا: َبَلى، َفَقاَل:  ِعْنِدي َمَن الَمِسيِح الدَّ َأْن َيُقوَم  ؛الشِّ

ي َفُيَزيِّ  ُجُل ُيَصلِّ  .)رواه أمحد( «ُن َصََلَتُه لََِم َيَرى ِمْن َنَظرِ َرُجل  الرَّ

رك األصغر شديدًا فما الظنَّ بخوفه عىل  وإذا كان خوُفه عليهم من الشِّ

رك األكبر، قال ابن  ته من الشِّ التَّوحيد ألطف شيء »القيِّم رمحه اللَّه: ُأمَّ

فهو  ،ر فيهثِّ ؤَ سه ويُ شه ويدنِّ د  خ  وأنزهه وأنظفه وأصفاه، فأدنى شيء يَ 

ر فيه أدنى أثر، وكالمرآة الصافية جدًا أدنى شيء ثِّ ؤَ كأبيض ثوب يكون، يُ 



   على أمتهملسو هيلع هللا ىلص ما خافه النبي              

 

3 

 «.يؤثر فيها

ٍد صىل اللَّه عليه وسلم خات   مة الشرائع، اختصت وشريعُة نبيِّنا محمَّ

يُكُم الُْيْْسَ َواَل يُرييُد }سر، قال سبحانه: بالكمال والسهولة واليُ  ُ ب يُرييُد اَّللَّ
يُكمُ  الم لهذه {الُْعْْسَ  ب الة والسَّ ، وهبذا األصل العظيم ُبعث عليه الصَّ

ة، قال صىل اللَّه عليه وسلَّم:  ْمَحةِ »األُمَّ  .)رواه أمحد( «ُبِعْثُت بِالَحنِيِفيَِّة السَّ

ته ما ُيضاد ذلك من العنت  الم عىل ُأمَّ الة والسَّ وقد خشي عليه الصَّ

زوا عنها، أو أن َتكُثَر عليهم والمشقة بأن ُتزاد عليهم الفرائض ف يعج 

ُه ليلة اإلسراء والمعراج لَ  روا فيها، فراجع ربَّ ضت مَّ األوامر فُيقصِّ ا ُفر 

ته حتى صارت مخس صلوات  الة مخسين، وسَأله التَّخفيف ألُمَّ )متفق الصَّ

 .عليه(

وكان َيَدُع بعض األعمال مخافة أن تفرض عليهم، قالت عائشة رضي 

ِه »اللَّه عنها:  َلَيَدُع الَعَمَل َوُهَو ُيِحب  َأْن َيْعَمَل بِِه؛ ملسو هيلع هللا ىلص إِْن َكاَن َرُسوُل اللَّ

 . )متفق عليه( «َخْشَيَة َأْن َيْعَمَل بِِه النَّاُس َفُيْفَرُض َعَلْيِهمْ 

اس عليه وهو شاق مل يفعله العمل الصالح فإذا تسابق الن وقد يعمل

َرَض عليهم تمَّ الناس  ؛معهم لئال ُيف  فقام ليايل من رمضان يف المسجد فائ 

َخِشْيُت َأْن ُتْفَرَض َعَلْيُكْم؛ »بصالته فترك الخروج عليهم ثم قال: 

 .)متفق عليه( «َفَتْعِجُزوا َعْنَها
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ته، قالت وكان ال يعمل أماَم أصحاب ه أعمااًل مخافة أن ُيثَ  ل عىل ُأمَّ قِّ

يِهََم »عائشة رضي اللَّه عنها عن الركعتين بعد العصر  يِهََم َوََل ُيَصلِّ َكاَن ُيَصلِّ

تِهِ  َل َعَلى ُأمَّ ُف َعْنُهمْ  ،فِي الَمْسِجِد ََمَاَفَة َأْن ُيَثقِّ )رواه  «َوَكاَن ُيِحب  َما ُيَخفِّ

 . البخاري(

ته ما كان  قارب إثمًا، من غير أن يُ  وأسهَل  أيسرَ وكان يختار لنفسه وألُمَّ

ِه »قالت عائشة رضي اللَّه عنها:  َر َرُسوُل اللَّ َبْيَن َأْمَرْيِن إَِلَّ َأَخَذ ملسو هيلع هللا ىلص َما ُخيِّ

 .)متفق عليه( «َأْيَسَرُهََم َما َلْم َيُكْن إِْثَمً، َفإِْن َكاَن إِْثَمً َكاَن َأْبَعَد النَّاِس ِمْنهُ 

خول فيه لما فيه من سعادهتم يف بَ غِّ رَ نَّاس ويُ ف اللَّ أَ تَ واإلسالُم يَ  هم الد 

ارين، واللَّه جعل أحد مصارف  الزكاة المؤلفَة قلوهبم، قال سبحانه:  :الدَّ

يلُْفَقَراء َوالَْمَساكينيي َوالَْعاميلينَي َعلَيَْها َوالُْمَؤلََّفةي قُلُوُبُهمْ } َدقَاُت ل َما الصَّ ، وكان {إينَّ

ال الُة والسَّ يعطيهم من الفيء عطاء من ال يخشى الفقر، ويبذل م عليه الصَّ

 تهم عىل الدين.بِّ ثَ أيضًا للمسلمين ما يُ 

ت ه  ما يُ النَّب ي  وخشي  الم عىل ُأمَّ الة والسَّ  ،رها عن اإٍلسالمفِّ نَ عليه الصَّ

ََمَاَفَة َأْن »وقال:  ،فترك إعادة بناء الكعبة عىل قواعد إبراهيم بعد فتح مكة

 .)متفق عليه( «َتْنِفَر ُقُلوُبُهمْ 

برًا لآلخرة، وقد خاف النَّبي صىل  نيا وهيَّأها وجعَلها َمع  واللَّه زيَّن الد 

ته أن تَ  نيا عن حقيقة االستعداد ل  نَ ت  ف  اللَّه عليه وسلم عىل ُأمَّ ا بعدها، مَ هم الد 



   على أمتهملسو هيلع هللا ىلص ما خافه النبي              

 

5 

الم:  الُة والسَّ ُه َلُكْم إِنَّ َأْكَثَر »فقال عليه الصَّ  َما َأَخاُف َعَليُكْم َما ُيخرُِج اللَّ

ْنَياِقيَل: َوَما َبَرَكاُت اأَلْرِض؟ َقاَل: ِمْن َبَرَكاِت اأَلْرِض،  )متفق  «َزْهرُة الد 

 .عليه(

نيا أشدَّ  ته التَّناُفَس عىل الد  وخشي النبي  صىل اللَّه عليه وسلم عىل ُأمَّ

ِه » من خشيته عليها من الفقر، فقال: َما الَفْقَر َأْخَشى َعَلْيُكْم، َوَلكِنِّي َواللَّ

ْنَيا َعَلْيُكم َكََم ُبِس  َناَفُسوَها َفتَ  ؛َطْت َعَلى َمْن َكاَن َقْبَلُكمْ َأْخَشى َأْن ُتْبَسَط الد 

 .)متفق عليه( «َفَتْهلَِكُكْم َكََم َأْهَلَكْتُهمْ  ،َكََم َتَناَفُسوَها

والحياُة دار اختباٍر وفتنة، ُيبَتىل العباد كل هم فيها بأنواع الفتن، قال 

ُتْعَرُض الِفَتُن عَلى الُقُلوِب َكالَحِصيرِ »الرسول صىل اللَّه عليه وسلم: 

ر شيئًا بعد رَّ كَ أي: ُتعاد وتُ »النَّووي رمحه اللَّه: ، قال )رواه مسلم( «ُعودًا ُعوداً 

 «. شيء

ومنها  ، اللَّه عليه وسلم أنَّ الفتن كثيرٌة كمواقع القطروأخبر النَّبي صىل

الموج كموج البحر، وقد خشي مُ ومنها فتن تَ  ،كبارٌ  الة والسَّ عىل  عليه الصَّ

َّا َأْخَشى َعَلْيُكْم: »ُأمته الوقوع فيها والتَّأثر هبا فقال: 
ِ
فِي الَغيِّ َشَهَواِت إِنَّ ِم

ِت الِفَتنِ ُبُطونُِكْم َوُفُروِجُكْم،  الة )رواه أمحد( «َوُمِضَلَّ ، وكان عليه الصَّ

الم يتعوذ باللَّه منها يف صالته  الَمْحَياِمْن فِْتَنِة بَِك َوَأُعوُذ »، يقول: والسَّ

 .(عليه متفق) «َوالَمََمِت 
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 و  وأمَر أصحابه بالتَّعَ 
 َل بَ قْ أَ »: قال زيد بن ثابت رضي اللَّه عنه ،منها ذ 

ِه مِ : اَل قَ ، فَ هِ هِ ْج وَ بِ ملسو هيلع هللا ىلص  ي  النَّبِ  ُذوا بِاللَّ َقاُلوا: ا َبَطَن، ا َظَهَر منها َومَ َن الِفَتِن مَ َتَعوَّ

ِه ِمَن الِفَتِن َما َظَهَر ِمْنَها َوَما َبَطَن   . )رواه مسلم( «َنُعوُذ بِاللَّ

ا  اري رضي اللَّه عنه َلمَّ ُقه كبيٌر، قال عنه تميٌم الدَّ جال َخل  والمسيُح الدَّ

ك أن ُيؤَذن له يف الخروج«َأْعَظُم إِْنَسان  َرَأْيَناُه َقط  َخْلقاً »رآه:  َوإَِذا » ،، ويوش 

جال فتنٌة كبيرة)رواه مسلم( «َخَرَج َيِفر  النَّاُس ِمْنُه فِي الِجَبالِ  ، قال ، وفتنة الدَّ

الم:  الُة والسَّ اَعُة َأْكَبَر ِمْن َتقُ  َحتَّى َتُكونُ  َوََل  فِْتَنة   َكاَنْت َما »عليه الصَّ وَم السَّ

َتهُ  َرُه ُأمَّ اِل، َوََل ِمْن َنبِيٍّ إَِلَّ َوَقْد َحذَّ جَّ  . )رواه أمحد( «فِْتَنِة الدَّ

ته منه فقال:  الم عىل ُأمَّ الة والسَّ اِل َغْيُر الدَّ »وقد خشي عليه الصَّ جَّ

إِْن َيْخُرُج َوَأَنا فِْيُكْم َفَأَنا َحِجيُجُه ُدوَنُكْم، َوإِْن َيْخُرُج  !َأْخَوُفنِي َعَلْيُكمْ 

ُه َخلِيَفتِي َعَلى ُكلِّ ُمْسلِم   )رواه  «َوَلْسُت فِْيُكْم َفاْمُرؤ  َحِجيُج َنْفِسِه، َواللَّ

 . مسلم(

بانيون ورثُة  يِّنون للنَّاس دينَهم، األنبياء، َيخشون رهبم وُيبَ والعلماُء الرَّ

وقد خاف النَّبي صىل اللَّه عليه وسلم ممن ُيزيِّن الباطل ويكتم الحق، قال 

الم:  ونَ »عليه الصالة والسَّ ُة الُمِضل  )رواه  «َأْخَوُف َما َأَخاُف َعَلْيُكْم: اأَلئِمَّ

 . أمحد(

سول صىل اللَّه عليه وسلم ع َة أشد  م ن وخوُف الرَّ ل  األمَّ
ىل من ُيض 
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جال، قال أبو ذٍر رضي اللَّه عنه:  ُكْنُت َأْمِشي َمَع »خوف ه عليهم من الدَّ

هِ  اِل َلَغْيُر َفَقاَل:  ،َرُسوِل اللَّ جَّ تِي َعَلى َأْخَوُفنِي الدَّ : َقاَل  ،- َثََلًثا َقاَلَها -ُأمَّ

ِه! َما َهَذا الَّ َرسُ  َيا: ُقْلُت  تَِك؟ َقاَل: وَل اللَّ اِل َأْخَوُفَك َعَلى ُأمَّ جَّ ِذي َغْيُر الدَّ

يَن  ًة ُمِضلِّ  .)رواه أمحد( «َأئِمَّ

واللساُن أعظم الجوارح خطراً وأقواها أثرًا، وقد خاف النَّبي صىل اللَّه 

ته َغَوائ َل ألسنت ها، قال سفيان بن عبداللَّه الثَّقفي رضي  عليه وسلم عىل ُأمَّ

ِه: »اللَّه عنه:  ْثنِي بَِأْمر  َأْعَتِصُم بِِه، َقاَل َرُسوُل اللَّ ِه! َحدِّ ُقْل: َربَِّي َيا َرُسوَل اللَّ

ُه، ُثمَّ اْسَتِقْم، ؟ َفَأَخَذ  اللَّ ِه! َما َأْخَوُف َما َتَخاُف َعَليَّ ُقْلُت: َيا َرُسوَل اللَّ

 .)رواه الترمذي( «َهَذابِلَِساِن َنْفِسِه، ُثمَّ َقاَل: 

ته أن ُتَعاَجَل بالعقوبة  وكان ا لنَّبي صىل اللَّه عليه وسلم َيخاف عىل ُأمَّ

َوإَِذا ملسو هيلع هللا ىلص َكاَن النَّبِي  »أو ُتَفاَجَأ بالعذاب، قالت عائشة رضي اللَّه عنها: 

ََمُء َتَغيََّر َلْوُنُه، َوَخَرَج َوَدَخَل، َوَأْقَبَل َوَأْدَبَر  يَ  ،َتَخيََّلِت السَّ  َفإَِذا َمَطَرْت ُسرِّ

ُه َيا َعائَِشُة! َعْنُه، َفَعَرْفُت َذلَِك فِي َوْجِهِه. َقاَلْت َعائَِشُة: َفَسَأْلُتُه، َفَقاَل:  َلَعلَّ

ُرنَا }َكََم َقاَل َقْوُم َعاد :  يهيْم قَالُوا َهَذا ََعريٌض ُمْمطي ْودييَت
َ
ْوهُ ََعريًضا ُمْسَتْقبيَل أ

َ
ا َرأ فَلَمَّ

يهي  مٌ بَْل ُهَو َما اْسَتْعَجلُْتم ب ِلي
َ
 .)رواه مسلم( «{ رييٌح فييَها َعَذاٌب أ

نيا خاف  وكما خاف النَّبي صىل اللَّه عليه وسلم علينا عقوبات الد 

علينا عذاب اآلخرة، قال عبداللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما: 
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ِه َعزَّ َوَجلَّ فِي إِْبَراِهيَم: ملسو هيلع هللا ىلص َتََل النَّبِي  » إِنَُّهنَّ َأْضَلْلَن َكثِيًرا ِمَن َربِّ }َقْوَل اللَّ

ُه ِمنِّي َوَمْن َعَصانِي َفإِنََّك َغُفور  َرِحيم   َوَقاَل ِعيَسى َعَلْيِه ، {النَّاِس َفَمْن َتبَِعنِي َفإِنَّ

ََلُم:  َك َأْنَت اْلَعِزيُز اْلَح }السَّ ُهْم ِعَباُدَك َوإِْن َتْغِفْر َلُهْم َفإِنَّ ْبُهْم َفإِنَّ ، {كِيمُ إِْن ُتَعذِّ

تِي ُأمَّتِي، َفَرَفَع َيَدْيِه َوَقاَل:  ُهمَّ ُأمَّ : َيا اللَّ ُه َعزَّ َوَجلَّ  ِجْبرِيُل َوَبَكى، َفَقاَل اللَّ

، إَِلى اْذَهْب  د  ََلةُ  َعَلْيهِ  ِجْبرِيُل  َفَأَتاهُ  ُيْبكِيَك؟ َما َفَسْلهُ  َأْعَلُم، َوَرب َك  ُُمَمَّ  الصَّ

ََلُم، هِ  َرُسوُل  َفَأْخَبَرهُ  َفَسَأَلهُ  َوالسَّ ُه: َيا  ملسو هيلع هللا ىلص اللَّ بََِم َقاَل، َوُهَو َأْعَلُم، َفَقاَل اللَّ

تَِك َوََل َنُسوُءكَ  ا َسُنْرِضيَك فِي ُأمَّ ، َفُقْل: إِنَّ د  )رواه  «ِجْبرِيُل، اْذَهْب إَِلى ُُمَمَّ

 .مسلم(

ه بالَمقام المحمود؛ فَيأذُن ل رُمه رب  فاعة َلَديه، ويوَم القيامة ُيك  ه يف الشَّ

رَّ ساجدًا بين َيَدي  ربِّه فَيفتُح اللَّهُ 
َبُث َأن َيخ  عليه من محام ده والثَّناء   فما َيل 

نه قبل ذلك، ثم يقول له رب ه:  ُد! اْرَفْع َرْأَسَك، »عليه شيئاً مل يكن ُيحس  َيا ُُمَمَّ

تِي!ْع، َفَيُقوُل: َوُقْل ُيْسَمْع َلَك، َوَسْل ُتْعَط، َواْشَفْع ُتَشفَّ  تِي ُأمَّ ! ُأمَّ  «َيا َربِّ

 .)متفق عليه(

راط يف ولَ  َهد العبور عىل الصِّ ا َوَصف صىل اللَّه عليه وسلَّم ألمته َمش  مَّ

م يف نار جهنَّم، وما َيعَتري العباَد  يه  ق  اآلخرة، وتخط َف الكالليب  للعباد ُتل 

هم؛ بيَّن أنَّه يف ذلك الموقف عندئٍذ من الَهَلع والَفَزع والخوف  عىل أنفس

ته فقال:  ! »العظيم خائٌف عىل ُأمَّ َراِط َيُقوُل: َربِّ َوَنبِي ُكْم َقائِم  َعَلى الصِّ
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ْم! ْم َسلِّ  .)رواه مسلم( «َسلِّ

ها المسلمون:   وبعُد، أي 

ر من اقتراف الذنوب كلِّ  وأَمَر باجتناهبا، قال سبحانه:  ،هافاللَّه حذَّ

{ ْ يَما ََكنُواْ َوَذُروا ثَْم َسُيْجَزْوَن ب ُبوَن اإلي ييَن يَْكسي َنُه إينَّ اَّلَّ ثْمي َوَباطي َظاهيَر اإلي
ى به النَّبي  ملسو هيلع هللا ىلص وما خافه النَّبي ، {َيْقََتيفُونَ  ا وصَّ ته أحق  بالحذر، وممَّ عىل ُأمَّ

ته التَّمسك هبديه والعضَّ عىل نصائحه بالنَّواجذ،  صىل اللَّه عليه وسلم ُأمَّ

الم: ق الة والسَّ اِشِديَن َوُسنَِّة بُِسنَّتِي َعَلْيُكْم »ال عليه الصَّ الُخَلَفاِء الرَّ

وا َعَلْيَها بِالنََّواِجذِ  ُكوا بَِها، َوَعض  يَن، َتَمسَّ  .)رواه أمحد( «الَمْهِديِّ

 

 أعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم

يُعوا الرَُّسوَل } طي
َ
َ َوأ يُعوا اَّللَّ طي

َ
ا قُْل أ وا فَإينََّما َعلَيْهي َما ُحِيَل وََعلَيُْكم مَّ

َّ فَإين تََول
يُعوهُ َتْهَتُدوا َوَما لََعَ الرَُّسولي إيالَّ اْْلاََلُغ الُْمبينيُ   {ُحِيلُْتْم ِإَون تُطي

اكم بما فيه من ، ونفعني اللَّه وإيَّ بارك اللَّه يل ولكم يف القرآن العظيم

 .آيات والذكر الحكيم

ويل هذا، وأستغفر اللَّه يل ولكم ولجميع المسلمين من كل أقول ق

 .{إينَُّه ُهَو الَْغُفوُر الرَّحييم}ذنب، فاستغفروه، 
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 الخطبة الثانية

الحمد للَّه  عىل إحسانه، والشكر له عىل توفيقه وامتنانه، وأشهد أن ال 

نبيَّنا محمدًا عبده إله إالَّ اللَّه وحده ال شريك له تعظيمًا لشأنه، وأشهد أنَّ 

 .ه وأصحابه وسلَّم تسليمًا مزيداً ورسوله، صىل اللَّه عليه وعىل آل

ها المسلمون:  أي 

ْكَملُْت لَُكْم دييَنُكْم }قال سبحانه:  ، باإليمانال تتم النِّعم إالَّ 
َ
اِْلَوَْم أ

يْعَمتي  تَْمْمُت َعلَيُْكْم ن
َ
، وكل  مسلم مأمور أن يدعو ربَّه بالهداية يف كلِّ {َوأ

اَط الُمسَتقييمَ }صالة  َ نَا الِّصي د  {اهدي هذه  ، وعىل المؤمن أن يخاف من َفق 

نَّته، واحذر النِّعمة أو ُنقصاهنا، فالزم هدي النَّبي صىل اللَّه عليه وسلَّم وُس 

اف النَّاس، مما خاف عليك؛ لتأمن يف اآلخرة إذا خ مما حذرك منه، وخف

ْ َولَْم يَلْبيُسواْ }قال سبحانه:  ،فطاعة اللَّه ورسوله جالبة لألمن ييَن آَمُنوا اَّلَّ
ْهَتُدونَ  ْمُن وَُهم مُّ

َ
ْولَـئيَك لَُهُم األ

ُ
يُظلٍْم أ  .{إييَماَنُهم ب

َه أمركم بالصالة والسالم عىل نبيِّه، فقال يف محكم  ُثمَّ اعلموا أنَّ اللَّ

ييَن آَمُنوا َصلُّوا َعلَيْهي إينَّ ا}التنزيل:  َها اَّلَّ يُّ
َ
ي يَا أ ِ يَكَتُه يَُصلُّوَن لََعَ انلَِّبي َ َوَماَلئ َّللَّ

 .{وََسِليُموا تَْسلييًما

د، وارض اللَّهمَّ عن خلفائه  اللَّهمَّ صلِّ وسلِّم وبارك عىل نبيِّنا محمَّ

 وعثمانَ  أبي بكٍر وعمرَ  -الراشدين، الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون 
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ٍّ
حابة أمجعين، وعنَّا معهم بجودك وكرمك يا أكرم -وعيل ، وعن سائر الصَّ

 األكرمين.

ر  رك والمشركين، ودمَّ اللَّهمَّ أعز اإلسالم والمسلمين، وأذلَّ الشِّ

ين، واجعل اللَّهمَّ هذا البلد آمنًا مطمئنًا رخاًء وسائر بالد  أعداَء الدِّ

 المسلمين.

يَنا في } ي َحَسَنًة َوقيَنا َعَذاَب انلَّاري َربََّنا آت َرة نَْيا َحَسَنًة َوِفي اآلخي  .{ ادلُّ

اللَّهمَّ أنت اللَّه ال إله إالَّ أنت، أنت الغني ونحُن الفقراء، أنزل علينا 

 الغيث وال تجعلنا من القانطين.

 اللَّهمَّ أغثنا، اللَّهمَّ أغثنا، اللَّهمَّ أغثنا.

نفُ }
َ
يينَ َربََّنا َظلَْمَنا أ َّْم َتْغفيْر نَلَا َوتَرَْحَْنا نَلَُكوَننَّ ميَن اْْلَاِسي  .{َسَنا ِإَون ل

ا تحبه وترضى، وخذ بناصيتهما للبِّر مَ ق إمامنا وويلَّ عهده ل  فِّ اللَّهمَّ وَ 

 والتقوى، وانفع هبما اإلسالم والمسلمين.

 عباَد اللَّه:

يالَْعْدلي } ُمُر ب
ْ
َ يَأ َواإليْحَساني ِإَويَتاء ذيي الُْقْرََب َوَينََْه َعني الَْفْحَشاء إينَّ اَّللَّ

ُرونَ  ، فاذكروا اللَّه العظيم الجليل {َوالُْمنَكري َواْْلَْْغي يَعيُظُكْم لََعلَُّكْم تََذكَّ

ه يزدكم، ولذكر اللَّه أكبر، واللَّه يعلم  يذكركم، واشكروه عىل آالئه ونعم 

 ما تصنعون.


