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عنوان اخلطبة

احلاجة إىل كثرة ذكر اهلل

عناصر اخلطبة

ٔ/ركن الدين األول ىو ذكر اهلل ٕ/ذكر اهلل والصالة
على النيب -صلى اهلل عليو وسلم -من أزكى األعمال
ٖ/مقامات ذكر اهلل تعاىل ٗ/الذكر خفيف على
اللسان ثقيل يف ادليزان ٘/بعض صيغ الذكر /ٙاحلاجة
للذكر شديدة يف ىذا الزمن

الشيخ

علي بن عبد الرمحن احلذيفي

عدد الصفحات ٕٓ
الخطبة األولى:
احلمد هلل ادللك القدوس السالم ،ذي اجلالل واإلكرام ،ربنا تقدست
أمساؤه ،وعلت صفاتو ،ىو كما أثٌت على نفسو ،ال حنصي ثناء عليو ،لو
احلمد يف الدنيا واآلخرة على الدوام ،أمحد ريب وأشكره على ما َمن بو من
الفضائل واخلَتات ،اليت نعلم واليت ال نعلم ،فهو ول اإلنعام ،وأشهد أال إلو
يك لو ،ذو العزة اليت ال تُضام ،وأشهد أن نبينا وسيدنا
إال اهلل َ
وحده ال شر َ
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زلمدا عبده ورسولو ،ادلبعوث بالنور ادلبُت ،الذي زلا اهلل بو الشرك
والضالل ،اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك زلمد ،وعلى آلو
وصحبو الكرام.
أما بعد :فاتقوا اهلل -عباد اهلل ،-بالتقرب إليو بالصاحلات ،وبُ ْغض ورلانَبة
ِ
نفسو،
السيئات ،فمن اتقى اهلل تواله ،ومن اتب ىواه وآثَر دنياه َخسَر َ
وضي النعيم ادلقيم يف أخراه ،قال اهلل -تعاىل( :-فَأَما َم ْن طَغَى * َوآثََر
احلياةَ الدنْيا * فَِإن ْ ِ
اف َم َق َام َربِِّو َونَ َهى
يم ِى َي الْ َمأْ َوى * َوأَما َم ْن َخ َ
َ
ََْ
اجلَح َ
اجلنةَ ِىي الْمأْوى)[النا ِزع ِ
ِ
ات.]ٗٔ-ٖٚ :
َ
س َع ِن ا ْذلََوى * فَإن َْ َ َ َ
الن ْف َ
أيها المسلمون :لقد ناداكم اهللُ -تبارك وتعاىل -باسم اإلميان ،أعظ ِم
صفة لإلنسان بأن تتوسلوا إليو بصاحل األعمال وٖتفظوىا من ِ
ادلبطالت
ِ
ين َآمنُوا ات ُقوا اللوَ َوابْتَ غُوا إِلَْي ِو
واالضمحالل ،فقال سبحانو( :يَا أَي َها الذ َ
الْو ِسيلَةَ وج ِ
اى ُدوا ِيف َسبِيلِ ِو لَ َعل ُك ْم تُ ْفلِ ُحو َن)[الْ َمائِ َدةِ ،]ٖ٘ :والوسيلة مجي
َ ََ
فعال لوأوامر وترًكا للنواىي ،والوسيلة تعم وسائل الطاعات
الطاعات؛ ً
كلها ،وتشملها مجيعا ،والباب اجلام للخَتات ،وادلنجي من العقوبات
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واألمشل لطُُرق الصاحلات واحلصن من ادلوبِقات ىو ذكر اهلل -تبارك
وتعاىل ،-وىو يكمل الفرائض والواجبات ،وجي رب النق يف العبادات،
ويعظم معو ثواب احلسنات ،وُُتحى بو السيئات ،وكفى بثوابو وفضلو
وعظيم منزلتو شرفا ونورا وخَتا؛ أن فرضو اهلل -عز وجل -يف الصالة ويف
احلج ويف كثَت من الطاعات ،وحث عليو الشرعُ يف مجي األحوال.
األول ىو ِذ ْكر اهلل -تعاىل -بقول :أشهد أال إلو إال اهلل وأشهد
كن الدين ُ
ور ُ
أن زلمدا رسول اهلل ،وكل تشري لإلسالم تفسَت ذلذا ِّ
الذ ْكر ،وتفري ذلذه
الشهادة ،فشهادة أال إلو إال اهلل توحيد للمعبود -سبحانو ،-وشهادة أن
زلمدا رسول اهلل توحيد للمتبوع -صلى اهلل عليو وسلم ،-قال تعاىل( :يَا
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِّموا بَ ْ َ
ُت يَ َد ِي اللو َوَر ُسولو َوات ُقوا اللوَ إِن اللوَ َمسي ٌ
ين َآمنُوا َال تُ َقد ُ
أَي َها الذ َ
ِ
احلجر ِ
ات ،]ٔ :ومل يأمر اهلل -تبارك وتعاىل -باإلكثار من طاعة من
َعل ٌ
يم)[ ُْ ُ َ
الطاعات مثلما َأمر اهلل بو من اإلكثار من الذكر ،قال عز وجل( :يَا أَي َها
ِ
ِ ِ
ِ
َحز ِ
اب:
ين َآمنُوا اذْ ُك ُروا اللوَ ذ ْكًرا َكث ًَتا * َو َسبِّ ُحوهُ بُكَْرةً َوأَص ًيال)[ ْاأل ْ َ
الذ َ
ٔٗ ،]ٕٗ-إال ما جاء يف اإلكثار من الصالة والسالم على سيد البشر -
صلى اهلل عليو وسلم ،-مثل قولو -عليو الصالة والسالم" :-أكثِروا من
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يوم اجلمعة؛ فإن صالتكم معروضة علي"(حديث صحيح رواه
الصالة علي َ
أمحد وأبو داود وابن حبان ،من حديث أوس بن أوس رضي اهلل عنو)،
"م ْن صلى علي واحدةً صلى اهلل عليو
وكقولو -عليو الصالة والسالمَ :-
ورفعت لو عشر
وحطت عنو
عشر صلواتُ ،
عشر خطيئاتُ ،
ُ
َ
درجات"(حديث صحيح رواه النسائي وابن حبان والط رباين من حديث
أنس رضي اهلل عنو).

وىذه الصالة والسالم مكافأة من ادلسلم لنبينا -صلى اهلل عليو وسلم،-
أكمل جهاد ،وعلى ما أسدى
وجاىد
ودعاء لو على ما قُِّرَر من الدينَ ،
َ
وبذل لوأمة من اخلَت الواس والنصح الصادق ،فكل خَت للمسلم أجراه
اهلل ،وكل ثواب أجراه اهلل -تعاىل -على يد رسول اهلل -صلى اهلل عليو
وسلم -واجلنة طريقو ،والصالة عليو عبادة هلل -عز وجل ،-ومما جاء يف
اجلُ ُم َع ِة:
(واذْ ُك ُروا اللوَ َكثِ ًَتا لَ َعل ُك ْم تُ ْفلِ ُحو َن)[ ْ
فضل الذكر قول اهلل -تعاىلَ :-
"مثَ ُل الذي يذكر ربو ،والذي ال
ٓٔ] ،وقولو -صلى اهلل عليو وسلمَ :-
يذكر ربو مثل احلي وادليت"(رواه البخاري ،ومسلم من حديث أيب موسى
رضي اهلل عنو).
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وقال صلى اهلل عليو وسلم" :أال أخ ربكم ٓتَت أعمالكم وأزكاىا عند مليكم
وأرفعها يف درجاتكم ،وخَت لكم من إنفاق الذىب والفضة ،وخَت لكم من
أن تل َق ُوا العدو فتضربوا أعناقَهم ويضربوا أعناقَكم؟ قالوا :بلى يا رسول اهلل،
قالِ :ذ ْكر اهلل"(حديث صحيح رواه أمحد والًتمذي واحلاكم من حديث
أيب الدرداء رضي اهلل عنو) ،وعن أيب سعيد اخلدري -رضي اهلل عنو -أن
رسول اهلل -صلى اهلل عليو وسلم -سئل" :أي العباد أفضل درجة عند اهلل
يوم القيامة؟ قال :الذاكرون اهلل كثَتا"(رواه الًتمذي).
وعن عبد اهلل بن مسلم -رضي اهلل عنو -قال" :أتى النيب -صلى اهلل عليو
وسلم -رجل فقال :يا رسول اهلل ،إن شرائ اإلسالم قد كثُرت علينا،
ك َرطْبًا من ذكر اهلل -عز
فباب نتمسك بو جام  ،قال :ال يزال لسانُ َ
وجل("-رواه أمحد والًتمذي وابن ماجو وابن حبان)؛ ِّ
فالذ ْكر يزِّكي
نقصها ،ويدرك بو صاحبُو ما فات ،وميحو الذنوب،
َ
األعمال ،ويُكمل َ
وذكر اهلل -سبحانو وتعاىل -لو ثالثة مقامات:
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المقام األولِ :ذ ْكر اهلل بالقلب ،ويُثيب اهللُ -عز وجل -عليو ّتُوده وكرمو،

ظن
قال رسول اهلل -صلى اهلل عليو وسلم" :-قال اهلل -تعاىل :-أنا عند ِّ
عبدي يب ،وأنا معو إذا ذكرين ،فإن ذكرين يف نفسو ذكرتُو يف نفسي"(رواه
البخاري ،ومسلم من حديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو).
ادلسلم ربو بلسانو ،ويغفل
المقام الثاني :ادلقام الوسط؛ وىو أن يذكر
ُ
أحيانا عن استحضار معاين ِّ
الذ ْكر بقلبو ،فهو على خَت عظيم ،وثواب ىذا
أجرا من ادلقام األول؛ لزيادة النطق
ادلقام ال حيصيو إال اهللُ ،وىو أعظم ً
باللسان ،قال رسول اهلل -صلى اهلل عليو وسلم" :-إن الرجل ليتكلم
باال يرفعو اهلل اها درجات"(رواه
بالكلمة من رضوان اهلل ،ال يُلقي ذلا ً
البخاري من حديث أيب ىريرة).
الذ ْكر أن ينطق اللسان ِّ
المقام الثالث :من مقامات ِّ
بالذ ْكر ويوافقو القلب
ٔتعرفة معاين الذكر واستحضار عظمة اهلل -عز وجل -م ِّ
الذ ْكر ،فهذا
ادلقام أعلى مقامات ِّ
الذ ْكر ،وصاحبو ىو السابق إىل اخلَتات األرف
درجات ،قال صلى اهلل عليو وسلم" :ال ميوت عبد يشهد أال إلو إال اهلل
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وأين رسول اهلل صدقا من قلبو ،مث يسدد إال سلك يف اجلنة"(رواه أمحد من
حديث رفاعة اجلهٍت رضي اهلل عنو).
ففي ىذا احلديث توافق اللسان م القلب يف ِّ
الذ ْكر ،وعن أيب ىريرة -
يت وراء
"م ْن لق َ
رضي اهلل عنو -أن النيب -صلى اهلل عليو وسلم -قال لوَ :
فبشره باجلنة"(رواه
ىذا احلائط يشهد أال إلو إال اهلل مستيقنًا اها قلبو ِّ
مسلم).
ومعٌت" :ذكر اهلل" -سبحانو -ىو الثناء على الرب -جل وعال -بالتهليل
والتكبَت والتحميد والتسبيح وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم ،وكثرة
االستغفار وكثرة الدعاء ،والصالة والسالم على النيب -صلى اهلل عليو
وسلم -من ِّ
الذ ْكر ،وتنزيو ربنا -تبارك وتعاىل -عن كل نق  ،وتقديسو
عن كل ما ال يليق ّتاللو وعظمتو وعزتو وك ربيائو وكمالو وجاللو ،ونفي
مشااهتو ألحد من خلقو ،تعاىل وتقدس.
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وأعظم الثناء واحلمد لرب العادلُت ىو الثناء عليو بأمسائو احلسٌت وصفاتو
العال وأفعالو احلكيمة؛ كما يف آية الكرسيِ ،
وآخ ِر سورة احلشر ،وتعظيم
اس اذْ ُك ُروا
ربنا أيضا بذكر نعمو على اخلَْلق ،قال اهلل -تعاىل( :-يَا أَي َها الن ُ
نِ ْع َمةَ الل ِو َعلَْي ُك ْم َى ْل ِم ْن َخالِ ٍق َغْي ُر الل ِو يَ ْرُزقُ ُك ْم ِم َن الس َم ِاء
و ْاألَر ِ ِ
(واذْ ُك ُروا نِ ْع َمةَ الل ِو َعلَْي ُك ْم إِ ْذ ُكْنتُ ْم
َ ْ
ض)[فَاط ٍر ،]ٖ :وقال سبحانوَ :
َصبَ ْحتُ ْم بِنِ ْع َمتِ ِو إِ ْخ َوانًا َوُكْنتُ ْم َعلَى َش َفا ُح ْفَرةٍ ِم َن
أ َْع َداءً فَأَل َ
ف بَ ْ َ
ُت قُلُوبِ ُك ْم فَأ ْ
النا ِر فَأَنْ َق َذ ُك ْم ِمْن َها)[ ِآل ِع ْمَرا َن ،]ٖٔٓ :وغَتىا من اآليات.
والذكر خفيف على اللسان ثقيل يف ادليزان ،وال يعطي مثاره وال تزكو بو
القلوب وتصلح بو األعمال واحلياة إال ٔتحبة اهلل -تعاىل -وزلبة رسولو -
ادلتضمن
صلى اهلل عليو وسلم ،-وأفضل الذكر تالوة القرآن الكرمي ،فهو
ِّ
جلمي احملامد لرب العادلُتِ ،
وذ ْكر النِّ َعم وتفصيل التشري واحلث على كل
خَت والتحذير من كل شر.
أيها المسلمون :ىذا ىو ِّ
الذ ْكر ٓتَتاتو وبركاتو ومنافعو ونوره ،وأما ثوابو

فعليو من الثواب ما ال عُت رأت وال خطر على قلب بشر ،فمن ثواب
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ِّ
الذ ْكر ما جاء عن أيب ىريرة -رضي اهلل عنو -قال :قال رسول اهلل -صلى
وحده ال شريك لو ،لو ادللك ولو
اهلل عليو وسلم" :-من قال :ال إلو إال اهلل َ
احلمد وىو على كل شيء قدير ،يف أول يومو كانت لو عدل عتق عشر
وزليت عنو مائة سيئة ،وكانت لو حرزا من
رقاب ،وُكتبت لو مائة حسنةُ ،
يومو ذاك حىت ميسي ،ومل يأت أحد بأفضل مما جاء بو إال أحد
الشيطان َ
عمل أكثر من ذلك"(رواه البخاري ،ومسلم).

قلت" :يا رسول اهلل ،مرين بعمل
وعن أم ىانئ -رضي اهلل عنها -قالتُ :
أعملو وأنا جالسة ،قال :سبِّحي اهلل مائة تسبيحة؛ فإهنا تعدل مائة رقبة
مسرجا
من ولد إمساعيل ،وامحدي اهلل مائة ٖتميدة؛ فإهنا تعدل مائة َفرس
ً
ك ربي اهلل مائة تكبَتة ،فإهنا تعدل مائة
ملجما ٖتملُت عليها يف سبيل اهلل ،و ِّ
ً
بدنة مقلدة متقبلة ،وىلِّلي اهللَ مائة هتليلةُ ،توأ بُت السماء
َ
واألرض"(حديث حسن رواه أمحد ،والنسائي ،واحلاكم).
وعن النعمان بن بشَت قال" :قال رسول اهلل -صلى اهلل عليو وسلم :-إن
مما تذكرون من جالل اهلل :سبحان اهلل واحلمد هلل وال إلو إال اهلل ،يتعط ْفن
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كدوي الن ْحل تذكر بصاحبها"(حديث صحيح رواه
دوي
ّ
حول العرش ذلن ّ
ابن ماجو واحلاكم) ،وعن معاذ -رضي اهلل عنو -عن رسول اهلل -صلى اهلل
أىل اجلنة إال على ساعة مرت اهم ومل
عليو وسلم -قال" :ليس يتحسر ُ
يذكروا اهلل فيها"(حديث صحيح رواه الط رباين) ،وٖتسرىم لِ َما يرون من
عظيم ثواب ِّ
الذ ْكر م سهولتو.
ومن ثواب الذكر أنو حيفظ صاحبو من الشياطُت ،عن احلارث بن احلارث
األشعري -رضي اهلل عنو -عن رسول اهلل -صلى اهلل عليو وسلم" :-إن
اهلل -تعاىل -أمر حيِت بن زكريا أن يأمر بٍت إسرائيل ٓتمس كلمات ،منها
ذكر اهلل؛ فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو يف أثره سراعا ،حىت إذا
نفسو من
أتى على حصن حصُت َ
نفسو منهم ،كذلك العبد ال ُحيرز َ
فأحرز َ
الشيطان إال بذكر اهلل تعاىل"(حديث صحيح رواه الًتمذي ،وابن حبان،
واحلاكم).
وأعظم ثواب ِّ
الذ ْكر الفوز باجلنة والنجاة من النار ،ورضوان اهلل أك رب ،ومن
ثواب الذكر أن اهلل -تعاىل -يُنجي صاحبَو من الكربات والشدائد
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وادلهلِكات ،قال اهلل -تعاىل -عن يونس -عليو السالم( :-فَلَ ْوَال أَنوُ َكا َن
ث ِيف بطْنِ ِو إِ َىل ي وِم ي ب عثُو َن)[الصاف ِ
ِ
ِ
ات-ٖٔٗ :
ُت * لَلَبِ َ
م َن الْ ُم َسبِّح َ
َ ْ ُْ َ
َ
ٗٗٔ] ،ومن ثوابو أن اهلل -سبحانو -يرف ذكر صاحبو يف الدارين ،قال
اهلل -تعاىل( :-فَاذْ ُكر ِوين أَذْ ُكرُكم وا ْش ُكروا ِل وَال تَ ْك ُفر ِ
ون)[الْبَ َقَرةِ،]ٕٔ٘ :
َ
ُ
ْ َْ ُ
ُ
يقوي الروح والبدن ويُعُِت على العبادات وحيجز عن
ومن ثوابو أنو ِّ
اق ،عن عبد اهلل بن عمرو أن النيب -صلى اهلل
وييسر اهللُ بو األرز َ
احملرماتِّ ،
عليو وسلم -قال" :قال نوح البنو :وأوصيك بسبحان اهلل وْتمده؛ فإهنا
صالة اخلَْلق ،وتسبيح اخلَْلق ،واها يُ َرزق اخلَْلق"(حديث صحيح رواه
النسائي ،واحلاكم).
ومن ثواب الذكر ال رباءة من النفاق ،وىو أعظم مصيبة يف الدين ،وكان
النيب -صلى اهلل عليو وسلم -يتخَت جوام الكلم يف الدعاء والذكر ،فمن
ِ
بنت احلارث -رضي اهلل عنها" :-سبحان
جوام ال َكلم ما عل َمو جويريةَ َ
اهلل وْتمده ،عدد خلقو ورضا نفسو ،وزنة عرشة ،ومداد كلماتو"(رواه
مسلم).

 10من 02

وعن أيب أمامة -رضي اهلل عنو -قال" :قال ل رسول اهلل -صلى اهلل عليو
أعلمك ما ىو أفضل من ذكرك الليل م النهار ،والنهار م
وسلم" :-أفال
َ
الليل؟ سبحان اهلل عدد ما خلق ،وسبحان اهلل ملء ما خلق ،وسبحان اهلل
عدد كل شيء ،وسبحان اهلل ملء كل شيء ،وسبحان اهلل عدد ما أحصى
كتابو ،وسبحان اهلل ملء ما أحصى كتابو ،واحلمد هلل عدد ما خلق،
واحلمد هلل ملء ما خلق ،واحلمد هلل عدد كل شيء ،واحلمد هلل ملء كل
شيء ،واحلمد هلل عدد ما أحصى كتابو ،واحلمد هلل ملء ما أحصى
كتابو"(حديث حسن رواه البزار والط رباين).
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َجًرا
ين اللوَ َكث ًَتا َوالذاكَرات أ َ
َعد اللوُ َذلُ ْم َم ْغفَرةً َوأ ْ
قال اهلل -تعاىلَ :-
(والذاك ِر َ
ِ
َحز ِ
اب.]ٖ٘ :
يما)[ ْاأل ْ َ
َعظ ً
بارك اهلل ل ولكم يف القرآن العظيم ،ونفعٍت وإياكم ٔتا فيو من اآليات
والذكر احلكيم ،ونفعنا اهدي سيد ادلرسلُت وقولو القومي ،أقول قول ىذا
وأستغفر اهلل العظيم اجلليل ل ولكم وادلسلمُت فاستغفروه إنو ىو الغفور
الرحيم.
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الخطبة الثانية:
احلمد هلل ،احلمد هلل رب العادلُت ،ول الصادقُت ،يُطاع فيُشكر ويعُصى
لمنا منها وما مل نعلم،
فيَغفر ،أمحد ريب نعمو اليت ال حيصيها غَته ،ما َع ْ
وأشهد أال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ،الرزاق ذو القوة ادلتُت ،وأشهد أن
نبينا وسيدنا زلمدا عبده ورسولو األمُت ،اللهم صل وسلم وبارك على
عبدك ورسولك زلمد وعلى آلو وصحبو إىل يوم الدين.
أما بعد :فاتقوا اهلل بعمل الصاحلات ،والبعد عن احملرمات.
عباد اهلل :فِروا إىل اهلل من الغفلة واإلعراض ،وغرور اآلمال ،فإنكم يف
آجال تقرب كل بعيد ،تبلي كل جديد ،وقد أمركم اهلل باالقتداء بالرسول
ِ ِ
ُس َوةٌ َح َسنَةٌ
صلى اهلل عليو وسلم -بقولو( :لََق ْد َكا َن لَ ُك ْم ِيف َر ُسول اللو أ ِْ
ِ
ِ
َحز ِ
اب ،]ٕٔ :عن
ل َم ْن َكا َن يَ ْر ُجو اللوَ َوالْيَ ْوَم ْاآلخَر َوذَ َكَر اللوَ َكث ًَتا)[ ْاأل ْ َ
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عائشة -رضي اهلل عنها -قالت" :كان رسول اهلل -صلى اهلل عليو وسلم-
يذكر اهلل على كل أحيانو"(رواه مسلم).
وقال زيد بن أسلم" :قال موسى -عليو السالم :-يا رب ،قد أنعمت علي
كثَتا ،فدلٍت على أن أشكرك كثَتا ،قال :اذكرين كثَتا ،فإذا ذكرتٍت كثَتا
فقد شكرتٍت ،وإذا نسيتٍت فقد كفرتٍت"(رواه البيهقي يف الش َعب).
وكان السلف الصاحل -رضي اهلل عنو -يُدميون ذكر اهلل -تبارك وتعاىل -يف
األحوال كلها؛ لكمال زلبتهم ،فكان أليب ىريرة -رضي اهلل عنو -خيط
فيو أل َفا عقدة ،فال ينام حىت يسبح بو"(رواه أبو نعيم يف احللية) ،و"كان
عامةُ كالم ابن سَتين :سبحان اهلل العظيم ،وكان خالد بن معدان يسبِّح
ألف تسبيحة سوى ما يقرأ من القرآن"(.أخرجو أبو نعيم يف
كل يوم أربعُت َ
احللية).
وادلسلم يف ىذا الزمان يف أشد احلاجة إىل ِّ
الذ ْكر؛ لِ َما َكثَُر من الفنت واعًتى
لقلوب من الغفلة ،ولِ َما َكثَُر االغًت ُار بزخرف الدنيا وزينتها ،ولِ َما أُصيبت
ا َ
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ادلسلم من
البصائر من الشهوات والشبهات واألىواء ،وينبغي أن يقتٍت
بو
ُ
ُ
صره وينفعو ويعمل بو ،ومن أنف كتب األذكار ٖتفة
كتب األذكار ما يُبَ ِّ
الذاكرين وغَتىا.
ِ
ِ
صلوا
صلو َن َعلَى النِ ِّ
ين َآمنُوا َ
عباد اهلل( :إِن اللوَ َوَم َالئ َكتَوُ يُ َ
يب يَا أَي َها الذ َ
ِ
ِ
َحز ِ
اب ،]٘ٙ :وقد قال صلى اهلل عليو وسلم:
يما)[ ْاأل ْ َ
َعلَْيو َو َسلِّ ُموا تَ ْسل ً
"من صلى علي صالة واحدة صلى اهلل عليو اها عشرا ،فصلوا وسلموا على
صل على زلمد وعلى آل
سيد األولُت واآلخرين وإمام ادلرسلُت ،اللهم ِّ
زلمد كما صليت على إبراىيم وعلى آل إبراىيم ،إنك محيد رليد ،اللهم
كت على إبراىيم وعلى آل إبراىيم
بَا ِرْك على زلمد وعلى آل زلمد ،كما بار َ
إنك محيد رليد ،وسلِّم تسليما كثَتا.
َ
اللهم وارض عن الصحابة أمجعُت ،اللهم وارض عن اخللفاء الراشدين
األئمة ادلهديُت أيب بكر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أمجعُت،
ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،وارض عنا معهم ٔتنِّك وكرمك برمحتك
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يا أرحم الرامحُت ،وارض عنا معهم ٔتنك وكرمك برمحتك يا أرحم الرامحُت،
وارض عنا معهم ٔتنك وكرمك برمحتك يا أرحم الرامحُت.
اللهم أعز اإلسالم وادلسلمُت ،اللهم أعز اإلسالم وادلسلمُت ،اللهم أعز
اإلسالم وادلسلمُت ،وأذل الكفر والكافرين يا رب العادلُت ،اللهم ِّفق ْهنا
وادلسلمُت يف الدين برمحتك يا أرحم الرامحُت ،اللهم انصر دينك وكتابك
وسنة نبيك زلمد -صلى اهلل عليو وسلم -بقدرتك وعزتك يا رب العادلُت،
اللهم أرنا احلق حقا وارزقنا اتباعو ،وأرنا الباطل باطال وارزقنا اجتنابو ،وال
ٕتعلو ملتبسا علينا فنضل يا ذا اجلالل واإلجرام.

اللهم و ِأذل البدع اليت تضاد دينك الذي ارتضيتو لنفسك ،اللهم أذل البدع
ادلتمسكُت بسنة نبيك
إىل يوم الدين يا رب العادلُت ،اللهم اجعلنا من
ِّ
زلمد -صلى اهلل عليو وسلم ،-حىت نلقاك على اليقُت يا رب العادلُت يا
أرحم الرامحُت.
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اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا ،وما أنت أعلم بو
ادلؤخر ال إلو إال أنت ،اللهم أصلح لنا شأننا كلو،
منا ،أنت ادلقدِّم وأنت ِّ
اللهم ِ
اقض الديْن عن ادلدينُت من ادلسلمُت ،اللهم واشف مرضانا ومرضى
ادلسلمُت برمحتك يا أرحم الرامحُت ،اللهم إنا نسألك أن ٖتفظ بالدنا من
كل شر ومكروه يا ذا اجلالل واإلكرام.
اللهم إنا نسألك العفو والعافية ،اللهم إنا نسألك العافية ،اللهم إنا نسألك
العافية يف الدين والدنيا واآلخرة برمحتك يا أرحم الرامحُت ،اللهم أعذنا
وأعذ ذرياتنا من إبليس وشياطينو يا رب العادلُت ،وأوليائو إنك على كل
شيء قدير ،اللهم أعذ ادلسلمُت وذرياهتم من الشيطان الرجيم وذريتو
برمحتك يا أرحم الرامحُت ،إنك على كل شيء قدير.
اللهم أنت اهلل ال إلو إال أنت الغٍت وحنن الفقراء ،اللهم أنزل علينا الغيث
وال ٕتعلنا من القانطُت ،اللهم أنزل علينا الغيث وال ٕتعلنا من اآليسُت،
اللهم أنزل علينا الغيث برمحتك يا أرحم الرامحُت.
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ِ
ِ
ِ
(رب نَا َال تُ َؤاخ ْذنَا إِ ْن نَسينَا أ َْو أ ْ
َخطَأْنَا َرب نَا َوَال َْٖتم ْل َعلَْي نَا إِ ْ
صًرا َك َما َمحَْلتَوُ
َ
علَى ال ِذ ِ ِ
ِ
ف َعنا َوا ْغ ِف ْر لَنَا
ين م ْن قَ ْبلنَا َرب نَا َوَال ُٖتَ ِّم ْلنَا َما َال طَاقَةَ لَنَا بِو َو ْاع ُ
َ
َ
ِ ِ
ين)[الْبَ َقَرِة.]ٕٛٙ :
َو ْارمحَْنَا أَنْ َ
ت َم ْوَالنَا فَانْ ُ
ص ْرنَا َعلَى الْ َق ْوم الْ َكاف ِر َ
اللهم اغفر دلوتانا وموتى ادلسلمُت ،اللهم اغفر دلوتانا وموتى ادلسلمُت،
اللهم ِ
اقض الديْن عن ادلدينُت من ادلسلمُت ،اللهم فرج كرب ادلكروبُت من
ادلسلمُت ،اللهم واشف مرضانا ومرضى ادلسلمُت ،يا رب العادلُت.
اللهم تول أمر كل مؤمن ومؤمنة ،وأمر كل مسلم ومسلمة ،برمحتك يا
أرحم الرامحُت ،اللهم ألِّف بُت قلوب ادلسلمُت ،وأصلح ذات بُت
ادلسلمُت ،واىدىم سبل السالم ،وأخرجهم من الظلمات إىل النور.
ِ
ِ
ِ
اب النا ِر)[الْبَ َقَرةِ:
(رب نَا آتنَا ِيف الدنْيَا َح َسنَةً َوِيف ْاآلخَرةِ َح َسنَةً َوقنَا َع َذ َ
َ
ٕٔٓ].
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ُت الشريف ِ
خادم احلرم ِ
ُت لِ َما ٖتب وترضى ،اللهم وفقو ذلداك
اللهم َوفِّ ْق َ
واجعل عملو يف رضاك ،اللهم أعنو على كل خَت وارزقو الصحة إنك على
كل شيء قدير ،اللهم أ ِ
َعنْوُ على كل خَت يا رب العادلُت ،وانصر بو دينك
إنك على كل شيء قدير ،اللهم َوفِّ ْق ول عهده لِ َما ٖتب وترضى ،اللهم
وفقو ذلداك واجعل عملو يف رضاك ،اللهم أ ِ
َعْنوُ على كل خَت إنك على كل
شيء قدير ،يا ذا اجلالل واإلكرام.
اللهم احفظ جنودنا ،اللهم احفظ جنودنا ،اللهم احفظ جنودنا ،اللهم
واحفظ حدودنا يا رب العادلُت ،اللهم احفظ بالدنا من كل شر ومكره،
اللهم واحفظ بالد ادلسلمُت يا ذا اجلالل واإلكرام من كل شر ومكروه ومما
يضاد دينك يا رب العادلُت ،اللهم ارف عنا الغال والوبا والزنا والزالزل واحملن
وسوء الفنت ما ظهر منها وما بطن برمحتك يا أرحم الرامحُت ،اللهم احفظ
اإلسالم وادلسلمُت يف كل مكان يا رب العادلُت ،اللهم احفظ اإلسالم
وادلسلمُت يف كل مكان يا رب العادلُت ،يا ذا اجلالل واإلكرام.
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اإلحس ِ
ِ
ِ ِ ِ
ان َوإِيتَ ِاء ِذي الْ ُق ْرََب َويَْن َهى َع ِن
عباد اهلل( :إن اللوَ يَأْ ُم ُر بالْ َع ْدل َو ْ ْ َ
الْ َف ْح َش ِاء َوالْ ُمْن َك ِر َوالْبَ ْغ ِي يَعِظُ ُك ْم لَ َعل ُك ْم تَ َذك ُرو َن * َوأ َْوفُوا بِ َع ْه ِد الل ِو إِ َذا
عاى ْد ُُت وَال تَْن ُقضوا ْاألَْميا َن ب ع َد تَوكِ ِ
يد َىا َوقَ ْد َج َع ْلتُ ُم اللوَ َعلَْي ُك ْم َك ِف ًيال إِن
ُ
ََ َْ
َ َْ ْ
اللوَ يَ ْعلَ ُم َما تَ ْف َعلُو َن)[الن ْح ِل.]ٜٔ-ٜٓ :
فاذكروا اهلل العظيم اجلليل يذكركم ،واشكروه على نعمو وفضلو يزدكم،
ولذكر اهلل أك رب واهلل يعلم ما تصنعون.

