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 مكفرات الذنوب

"، مكفرات الذنوبخطبة اجلمعة بعنوان: " - حفظه هللا - ألقى فضيلة الشيخ علي بن عبد الرمحن احلذيفي
 .اليت يُكف ِّر هللا هبا ذنوَب العبد، وما يرفع به من درجاته األعمال واليت حتدَّث فيها عن

 

 اخلطبة األوىل

 - سبحانه -يقبل التوبة عن عباده ويعُفو عن السيئات، من تقرَّب إليه  ،رب األرض والسماوات هلل احلمد
 وحده هللا إال إله ال أن وأشهد أفاَض عليه اخلريات، ووقاه املُوبِّقات، أمحُد ريب وأشكُره، وأتوُب إليه وأستغفُِّره،

زات،  هورسولُ  هعبدُ  حممًدا اندَ وسي ِّ  نانبيَّ  أن وأشهد وُُميب الدعوات، ،ويلُّ الكلمات له شريك ال املُؤيَّد ابملُعجِّ
السابقني إىل احلسنات، الناهِّني عن  هِّ وصحبِّ  هِّ آلِّ  وعلى ،حممد   كورسولِّ  كعبدِّ  على كوابرِّ  موسل ِّ  صل ِّ  اللهم

 .املُحرَّمات

 :بعد اأم

تعاىل وأطيُعوه؛ فهي خرُي أعمالكم، وأفضُل زادِّكم الذي ُيِّلُّ به ربُّكم عليكم مرضاته، ويقِّيكم  هللا فاتقوا
 .عقوابته

 :هللا عباد
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أقِّيموا وجوَهكم ملُكف ِّرات الذنوب، وَسرت العيوب؛ فمن تقرَّب إىل هللا تقرَّب هللا إليه، ومن أعرَض عن هللا أعرَض 
كلُذ بين آدم خطَّاء، »: -صلى هللا عليه وسلم  -يُضرَّ إال نفَسه، ولن يُضرَّ هللا شيًئا، قال النيب  هللا عنه، ولن

 .-رضي هللا عنه  -؛ رواه الرتمذي من حديث أنس  «وخرُي اخلطَّائني التوابُون

ي بيده»قال:  - صلى هللا عليه وسلم -أن النيب  - رضي هللا عنه -وعن أيب هريرة  ؛ لو مل تُذنِّبوا والذي نفسِّ
 ؛ رواه مسلم.«لذهَب هللا تعاىل بكم، وجلاء بقوم  يُذنِّبون فيستغفِّرون هللا فيغفُِّر هلم

خلق هللا ابَن آدم هبذه الصفات، فُيطيع وقد يعصِّي، ويستقيُم وقد يكُبو، ويتذكَُّر وينَسى، ويعدُِّل وقد يظلِّم، 
 .- مجعنيم أصلى هللا وسلم عليه -وليس مبعصوم  إال األنبياء 

، فمن بقَِّي عليها وقبَِّل ما جاَءت به -وهي اإلسالم  -وقد منَّ هللا تعاىل على كل مولود  خبلقِّه على الفِّطرة 
اهتَدى، وتقبَّل هللا منه احلسنات، وجتاوَز له عن السيئات، ومن  - الصالة والسالم معليه -الرُُّسل واألنبياء 

ت فِّطرَته الشياطني من اإلنس واجل ر، ومل تُقبل منه غريَّ ن، واهلوى والشهوات، والبِّدع والشرك ضلَّ وخاَب وخسِّ
 احلسنات، ومل ُُتَح عنه السيئات.

عز  - إين ريب»فقال:  - صلى هللا عليه وسلم -قال: خطَب رسوُل هللا  - رضي هللا عنه -عن عِّياضِّ بن محار 
ا: كلُّ ما حنلُته عبادي حالل، وإين خلقُت عبادي أمَرين أن ُأعل ِّمكم ما جهِّلتم مما علَّمين يف يومي هذ - وجل

ُحنفاء كلَّهم، وإهنم أتَتهم الشياطني فأضلَّتهم عن دينِّهم، وحرََّمت عليهم ما أحللُت هلم، وأمَرهتم أن ُيشرِّكوا يب 
 ؛ رواه مسلم.«ما مل أُنزِّل به ُسلطاانً 

 منه حسنة، وال يغفُِّر له سيئة إن مات على ُكفره بال فمن غريَّ فِّطرتَه اليت فَطَره هللا عليها ابلُكفر ال يقبُل هللا
ْم َلْعَنُة اَّللَِّّ َواْلَماَلئَِّكةِّ َوالنَّاسِّ َأمْجَعِّ توبة، قال هللا تعاىل:  ( 161نَي )إِّنَّ الَّذِّيَن َكَفُروا َوَماتُوا َوُهْم ُكفَّاٌر ُأولَئَِّك َعَلْيهِّ

ُهُم الْ  إِّنَّ الَّذِّيَن َكَفُروا ، وقال تعاىل: [161، 161]البقرة:  َعَذاُب َواَل ُهْم يُ ْنَظُرونَ َخالِّدِّيَن فِّيَها اَل ُُيَفَُّف َعن ْ
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ْلُء اأْلَْرضِّ َذَهًبا َوَلوِّ افْ َتَدى بِّهِّ ُأولَئَِّك هَلُْم َعذَ  ْن َوَماتُوا َوُهْم ُكفَّاٌر فَ َلْن يُ ْقَبَل مِّْن َأَحدِّهِّْم مِّ اٌب َألِّيٌم َوَما هَلُْم مِّ
رِّينَ   .[11]آل عمران:  اَنصِّ

وآخُرهم سي ُِّد البشر  - الصالة والسالم معليه -لكن من حفَِّظ فِّطرتَه اليت فَطَره هللا عليها، فات ََّبع األنبياء 
، فذلك هو الذي يقبل هللا منه احلسنات، ويُكف ُِّر عنه السيئات، قال هللا تعاىل: -صلى هللا عليه وسلم  -حممٌد 

َّللَِّّ  ْن حَتْتَِّها اأْلَنْ َهاُر َخالِّدِّيَن فِّيَها َوَمْن يُ ْؤمِّْن ابِّ ْلُه َجنَّات  جَتْرِّي مِّ ًا يَُكف ِّْر َعْنُه َسي َِّئاتِّهِّ َويُْدخِّ َأبًَدا َذلَِّك  َويَ ْعَمْل َصاحلِّ
 .[1]التغابن:  اْلَفْوُز اْلَعظِّيمُ 

ُله يف اآلخرة جنَّاته.املُسلُم هو الذي يتغمَُّده هللا برمحتِّه، فيقَبُل طاعاته، وميُحو ابلتوبةِّ واملُ   كف ِّرات سي ِّئاتِّه، ويُدخِّ

وُمكف ِّراُت الذنوب كثرية، وأبواُب اخلريات ُمفتَّحة، وُطُرق الب ِّ ُميسَّرة؛ فطُوََب ملن سَلَكها وعمَِّل صاحلًا، وأوُل 
الشركِّ كل ِّه،  ، واالبتِّعاد عن أنواع-عز وجل  - ُمكف ِّرات الذنوب: توحيد هللا تعاىل إبخالصِّ العبادات للرب ِّ 

اُع كل خري  يف الدارَين، وأماٌن من كل ِّ شر  .  فذلك مجِّ

من شهِّد أن ال إله »: -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسوُل هللا  - رضي هللا عنه -عن ُعبادة بن الصامِّت 
ه ألقاها إىل مرمي وروٌح منه، إال هللا وحَده ال شريك له، وأن حممًدا عُبه ورسولُه، وأن عيَسى عبُد هللا ورسولُه وكلمتُ 

 ؛ رواه البخاري ومسلم.«واجلنة حقٌّ، والنار حقٌّ أدخَله هللا اجلنَة على ما كان من العمل

عليه  -قال يل جبيُل »: -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسوُل هللا  - رضي هللا عنه -وعن أيب ذر   
ر أمََّتك من مات ال ُيشرِّك ابهلل-السالم   ؛ رواه البخاري ومسلم.« شيًئا دخَل اجلنةَ : بش ِّ

قوُل: ال إله إال هللا ال »: -صلى هللا عليه وسلم  -قالت: قال رسوُل هللا  - رضي هللا عنها -وعن أم هانِّئ 
 ؛ رواه احلاكم.«يرتُك ذنًبا، وال ُيشبِّهها عمل
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رضي هللا  -اتَب هللا عليه، عن أيب هريرة ومن ُمكف ِّرات الذنوب: التوبة إىل هللا تعاىل؛ فمن اتَب من أي ِّ ذنب  
ا اتَب هللا عليه»قال:  - صلى هللا عليه وسلم -عن رسول هللا  - عنه ؛ «من اتَب قبل طُلوع الشمسِّ من مغرهبِّ

 رواه مسلم.

عَِّبادِّهِّ َويَ ْعُفو َعنِّ السَّي َِّئاتِّ  َوُهَو الَّذِّي يَ ْقَبُل الت َّْوبََة َعنْ وهللا يفرُح بتوبةِّ عبدِّه ويُعظُِّم له هبا أجًرا، قال هللا تعاىل: 
 .[15]الشورى:  َويَ ْعَلُم َما تَ ْفَعُلونَ 

، وُمتابعة  للنيب  رضي هللا  -من املُكف ِّرات، عن أيب هريرة  - صلى هللا عليه وسلم -والوضوُء إبخالص  وإحسان 
فغسَل وجهه خرَج من  - أو املُؤمن - مُ إذا توضَّأ العبُد املُسل»قال:  - صلى هللا عليه وسلم -عن النيب  - عنه

، فإذا غسَل يَديه خرَج من يَديه كلُّ خطيئة  -أو مع آخر َقطر املاء  - وجهه كلُّ خطيئة  نظَر إليها بعينِّه مع املاء
 اء، فإذا غسَل رِّجَليه خرَجت كلُّ خطيئة  مَشْتها رِّجاله مع امل-أو مع آخر َقطر املاء  - بَطَشْتها يَداه مع املاء

 ؛ رواه مسلم والرتمذي.«، حىت ُيُرج نقيًّا من الذنوبِّ -أو مع آخر َقطر املاء  -

صلى هللا عليه  -قال: مسعُت رسوَل هللا  - رضي هللا عنه -والصالُة من أعظمِّ ُمكف ِّرات الذنوب، عن ُعثمان 
ُن وضوَءه، مث ُيصل ِّي الصالة، إال ُغفِّ »يقول:  - وسلم ؛ «ر له ما بيَنه وبني الصالةِّ اليت تَلِّيهاال يتوضَّأُ رجٌل فُيحسِّ

 رواه البخاري ومسلم.

الصلواُت اخلمس، واجلُمعة إىل »قال:  - صلى هللا عليه وسلم -عن النيب  - رضي هللا عنه -وعن أيب هريرة 
 ؛ رواه مسلم والرتمذي.«اجلُمعة، ورمضاُن إىل رمضان ُمكف ِّراٌت ملا بينهنَّ إذا اجُتنَِّبت الكبائر

توضَّأ حنَو وضوئِّي  - صلى هللا عليه وسلم -أنه توضَّأ مث قال: رأيُت رسوَل هللا  - رضي هللا عنه -ن ُعثمان وع
؛ «من توضَّأ حنَو وضوئِّي هذا، مث صلَّى ركعتني ال ُُيد ُِّث فيهما نفَسه ُغفِّر له ما تقدَّم من ذنبِّه»هذا، مث قال: 

 رواه البخاري ومسلم.
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فذَكَر  - صلى هللا عليه وسلم -أن رُجاًل أصاَب من امرأة  قُبلًة، فأَتى النيبَّ  - هللا عنهرضي  -وعن ابن مسعود  
ْْبَ السَّي َِّئاتِّ َذلَِّك ذِّْكَرى له ذلك، فنزَلت:  َن اللَّْيلِّ إِّنَّ احلََْسَناتِّ يُْذهِّ َوَأقِّمِّ الصَّاَلَة َطَريفِّ الن ََّهارِّ َوزَُلًفا مِّ

؛ رواه البخاري «ملن عمَِّل هبا من أمَّيتِّ ». فقال: اي رسوَل هللا! أيلِّ هذا؟ قال: [114]هود:  لِّلذَّاكِّرِّينَ 
 ومسلم.

إن هلل تعاىل مَلًكا يُنادِّي عند كل »أنه قال:  - صلى هللا عليه وسلم -عن النيب  - رضي هللا عنه -وعن أنس  
كم  ؛ رواه الطباين.«وهائُ ، فأطفِّ صالة : اي بينِّ آدم! ُقوموا إىل نِّريانكم اليت أوقدُتُوها على أنفسِّ

اتبِّعوا بني احلج ِّ والُعمرة؛ فإهنما »قال:  - صلى هللا عليه وسلم -عن النيب  - رضي هللا عنه -وعن ابن مسعود  
 ؛ رواه النسائي والرتمذي، وقال: "حديٌث حسٌن صحيٌح".«ينفَِّيان الذنوب كما ينفِّي الكِّرُي خَبَث احلديد

، عن أيب هريرة وطلُب املغفَِّرة من هللا صلى هللا عليه  -عن النيب  - رضي هللا عنه - تعاىل من ُمكف ِّرات الذنوبِّ
، فقال هللا تعاىل: أذنَب عبدِّي ذنًبا، علِّم أن له رابًّ »قال:  - وسلم أذنَب عبٌد ذنًبا، فقال: اللهم اغفِّر يل ذنيبِّ

، فقال هللا تعاىل: أذَب عبدِّي ذنًبا، فعلَِّم يغفُِّر الذنب، وأيُخذ ابلذنب، مث عاد فأذنَب، فقال: رب ِّ اغفِّ  ر يل ذنيبِّ
أن له رابًّ يغفُِّر الذنب، وأيُخذ ابلذنب، مث عاد فأذنَب،فقال: رب ِّ اغفِّر يل ذنيب، فقال تعاىل: أذنَب عبدِّي ذنًبا، 

ئَت فقد غفرُت لك  ومسلم.؛ رواه البخاري «فعلَِّم أن له رابًّ يغفُِّر الذنب وأيُخذ ابلذنب، اعَمل ما شِّ

من قال قبل صالة الغَداة يوم اجلُمعة »قال:  - صلى هللا عليه وسلم -عن النيب  - رضي هللا عنه -وعن أنس  
؛ رواه «ثالث مرَّات: أستغفُِّر هللا الذي ال إله إال هو وأتوُب إليه، ُغفَِّرت ذنوبُه وإن كانت أكثَر من زبَد البحر

 الطباين.
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ع رسوَل هللا وعن باللِّ بن يسار بن زيد  قال من »يقول:  - صلى هللا عليه وسلم -: حدَّثين أيب عن جد ِّي أنه مسِّ
؛ «قال ثالث مرَّات: أستغفُِّر هللا الذي ال إله إال هو احلي القيوم وأتوُب إليه، ُغفِّر له وإن كان قد فرَّ من الزَّحف

 رواه أبو داود والرتمذي.

يه املُسلمِّ بظهر الغيبِّ واستِّغفاُر املُسلم ألخيه بظهر الغيبِّ أسرُع  إجابًة للداعِّي واملدُعو ِّ له؛ فإنه إذا دعا ألخِّ
 قال املَلُك: آمني، ولك مبثلِّه.

إن إبليس »يقول:  - صلى هللا عليه وسلم -قال: مسعُت رسوَل هللا  - رضي هللا عنه -وعن أيب سعيد اخلُدري 
بين آدم ما داَمت األرواُح فيهم، فقال هللا تعاىل: : وعزَّتك وجاللِّك ال أبرُح ُأغوِّي -عز وجل  - قال لرب ِّه

لي، واحلاكم، وقال: "صحيُح «فبعزَّيت وجاليل ال أبرُح أغفُِّر هلم ما استغَفروينِّ  ؛ رواه أمحد، وأبو يعَلى املوصِّ
 اإلسناد".

 أكب، وال حول وال ومن املُكف ِّرات: أنواُع الذكر هلل تعاىل، وهي: سبحان هللا، واحلمد هلل، وال إله إال هللا، وهللا
 قوة إال ابهلل العلي العظيم.

من قال: ُسبحان هللا وحبمدِّه مائة »قال:  - صلى هللا عليه وسلم -عن النيب  - رضي هللا عنه -عن أيب هريرة 
 ؛ رواه مسلم.«مرَّة، ُحطَّت خطاايه ولو كانت مثَل زبَد البحر

: -صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسوُل هللا  - عنهرضي هللا  -والصدقُة من املُكف ِّرات، عن ُمعاذ  
 ؛ رواه الرتمذي.«والصدقُة ُتطفُِّئ اخلطيئة كما يُطفُِّئ املاُء النارَ »

خريُكم خريُكم ألهلِّه، وأان خريُكم »: -صلى هللا عليه وسلم  -ومن املُكف ِّرات: اإلحساُن إىل األهل والبنات، قال 
 رواه الرتمذي من حديث عائشة.؛ «ألهلي
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من ابُتلِّي من »: -صلى هللا عليه وسلم  -قالت: قال رسوُل هللا  - وعن أبيها رضي هللا عنها -وعن عائشة 
رتًا من النار  ؛ رواه البخاري ومسلم.«هذه البنات بشيء  فأحسَن إليهنَّ، ُكنَّ له سِّ

 ومثُلهنَّ األخوات.

  به األجور، ويدفُع به الشُّرور.واإلحساُن إىل اخللق يُعظُِّم هللا

قال: قال  - رضي هللا عنه -ومن املُكف ِّرات: االستِّكثاُر من احلسنات بعد السي ِّئات، وُحسن اخلُلق، عن ُمعاذ  
اتَّقِّ هللا حيُثما كنت، وأتبِّعِّ السيئَة احلسنَة ُتُحها، وخالِّقِّ الناَس خبُُلق  »: -صلى هللا عليه وسلم  -رسوُل هللا 

 ؛ رواه الرتمذي.«حسن  

على املُبادرة على فعلِّ احلسنة، اليت تتيسَُّر لك، وال حتقِّرنَّ من اخلري شيًئا، فإنك ال  - أيها املسلم - واحرِّص
رضي هللا  -تدرِّي فلعلَّ هذه احلسنة اليسرية هي اليت تسَعُد هبا؛ فقد رَوى البخاريُّ ومسلٌم من حديث أيب هريرة 

، وجَد ُغصَن شوك  على »: -صلى هللا عليه وسلم  - قال: قال رسوُل هللا - عنه ي بطريق  بيَنما رُجٌل ميشِّ
 .«الطريق فأخََّره فشكَر هللا له، فغَفَر له

ي بطريق  اشتدَّ عليه »: -صلى هللا عليه وسلم  -وعن أيب هريرة أيًضا قال: قال رسوُل هللا  بينما رجٌل ميشِّ
، مث خرَج، فإذا كلٌب يلَهُث أيكُل الث ََّرى من العَطش، فقال الرجُل: لقد العطُش، فوجَد بئًرا فنزل فيها فشرِّبَ 

بلَغ هذا الكلُب من العطش مثَل الذي كان نزَل يب، فنزَل البئر فمأل ُخفَّه ماًء، مث أمسَكه بفِّيه، مث رقَِّي فسَقى 
؛ «يف كل كبد  رطبة  أجرٌ »أجًرا؟ فقال: . فقالوا: اي رسوَل هللا! إن لنا يف البهائِّم «الكلَب، فشكَر هللا له فغفَر له

 رواه البخاري ومسلم.
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 رضي هللا عنه -، عن أنس  -صلى هللا عليه وسلم  -ومن املُكف ِّرات: الصالُة والسالم على سي ِّد البشر حممد  
ات، من صلَّى عليَّ صالًة واحدًة صلَّى هللا عليه هبا عشَر صلو »قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -أن النيب  -

؛ رواه أمحد، والنسائي، وابن حبان، واحلاكم، وقال: «وحطَّ عنه هبا عشَر سيئات، ورفَعه هللا هبا عشَر درجات
 "صحيح اإلسناد".

ومن ُمكف ِّرات الذنوب: املصائِّب اليت تنزُِّل ابملُسلم إذا صَب عليها واحتَسَب ومل يتسخَّط، عن أيب سعيد  اخلُدري 
ما ُيصيُب املُؤمَن من وَصب  وال نَصب  »: -صلى هللا عليه وسلم  -ل رسوُل هللا قال: قا - رضي هللا عنه -

 ؛ رواه البخاري ومسلم.«وال غم   وال هم   وال ُحزن، حىت الشوكة ُيشاكها إال كفَّر هللا هبا من خطاايه

َلُكْم َأي َُّها الَّذِّيَن آَمُنوا تُوبُوا إِّىَل اَّللَِّّ تَ ْوبًَة َنصُ  ايَ قال هللا تعاىل:  وًحا َعَسى رَبُُّكْم َأْن يَُكف َِّر َعْنُكْم َسي َِّئاتُِّكْم َويُْدخِّ
َّ َوالَّذِّيَن آَمُنوا َمَعُه نُورُُهْم َيْسعَ  ْن حَتْتَِّها اأْلَنْ َهاُر يَ ْوَم اَل ُُيْزِّي اَّللَُّ النَّيبِّ مْيَاهنِِّّْم يَ ُقوُلوَن َجنَّات  جَتْرِّي مِّ َِِّ ْم َو ى بَ نْيَ َأْيدِّيهِّ

 .[8]التحرمي:  َنا َأُتِّْم لََنا نُوَراَن َواْغفِّْر لََنا إِّنََّك َعَلى ُكل ِّ َشْيء  َقدِّيرٌ رَب َّ 

 سيد هبدي ونفعنا احلكيم، والذكر اآلايت من فيه مبا وإايكم ونفعين العظيم، القرآن يف ولكم يل هللا ابرك
 .الرحيم الغفور هو إنه ؛فاستغفروه ولكم، يلل اجللي العظيم هللا وأستغفر هذا قويل أقول ،القومي وقوله املرسلني
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 الثانية اخلطبة

احلمد هلل ذي اجلالل واإلكرام، ذي املُلك الذي ال يُرام، أمحُد ريب وأشكُره، وأتوُب إليه وأستغفُِّره، وأشهُد أن ال 
عبُده ورسولُه الداعِّي إىل دار إله إال هللا وحده ال شريك له امللُك القدوُس السالم، وأشهُد أن نبي ِّنا وسي ِّدان حممًد 

 السالم، اللهم صل ِّ وسل ِّم وابرِّك على عبدِّك ورسولِّك حممد ، وعلى آلِّه وصحبِّه الكِّرام.

 أما بعد:

 فاتقوا هللا حقَّ التقوى، وُتسَّكوا من اإلسالم ابلُعروة الُوثَقى.

 عباد هللا:

ال ُيستهاُن هبا، سواٌء كانت صغريًة أو كبريًة؛ فإن  وكما أن ُمكف ِّرات الذنوب كثرية، فاألخطاُر عظيمة، والذنوبُ 
هلا من هللا طالًِّبا وكاتًِّبا، واملُسلُم جيُب عليه أن يكون بني اخلوفِّ والرَّجاء، فإن األمَن من مكرِّ هللا عالمُة اخلِّذالن 

ُرونَ واخُلسران، قال تعاىل:   .[11]األعراف:  َفاَل أيََْمُن َمْكَر اَّللَِّّ إِّالَّ اْلَقْوُم اخْلَاسِّ

يمٌ والُقنوُط من رمحةِّ هللا ضالٌل ُمبنٌي، قال هللا تعاىل:   اْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ َشدِّيُد اْلعَِّقابِّ َوَأنَّ اَّللََّ َغُفوٌر َرحِّ
 .[18]املائدة: 

 -عن النيب  - امرضي هللا عنه -وقد تكوُن املعصيُة اليت صُغَرت يف عيَنيك سبًبا يف شقاوة  أبدِّيَّة، عن ابن ُعمر 
دخَلت امرأٌة الناَر يف هِّرَّة  ربطَتها فلم ُتطعِّمها ومل تَدعها أتكُل من خشاشِّ »قال:  - صلى هللا عليه وسلم

 ؛ رواه البخاري ومسلم.«األرض
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رجٌل يُقال له  - صلى هللا عليه وسلم -قال: كان على ثَ َقل النيب  - امرضي هللا عنه -وعن عبدِّ هللا بن عمرو  
. فذهبوا ينظرون إليه، «هو يف النار»: -صلى هللا عليه وسلم  -، فقال النيب -يعين: على متاعِّه  - ة""كركر 

 ؛ رواه البخاري.فوَجدوا عباءًة قد غلَّها

: -صلى هللا عليه وسلم  -ويف غزوة خيَب أن نفًرا من الصحابة مرُّوا على رُجل  فقالوا: ُفالٌن شهيٌد. فقال 
 .-رضي هللا عنه  -؛ رواه مسلم من حديث ُعمر «-أو عباءة   -  النار يف بُردة  غلَّهاكال، إين رأيُته يف»

إن الرُجَل ليتكلَُّم ابلكلمةِّ من رِّضوان هللا ال يظنُّ أن تبُلغ ما بلَغت يرفُعه هللا هبا درجات، وإن »ويف احلديث: 
 .«ي هبا يف النار أبعَد مما بني املشرِّق واملغرِّبالرُجل ليتكلَّم ابلكلمةِّ من سَخط هللا ال يُلقِّي هلا اباًل يهوِّ 

وأخطُر شيء  على اإلنسان: الظلُم والُعدوان على الناس، أو منُعهم حقوقهم، فشرُّ ما يف اإلنسان هو الُبخُل 
 ابخلري، وأذِّيَُّة الناس ابلشُّرور.

 عباد هللا:

، وقد [56: األحزاب] َتْسلِّيًما َوَسل ُِّموا َعَلْيهِّ  َصلُّوا آَمُنوا الَّذِّينَ  َأي َُّها ايَ  النَّيبِّ ِّ  َعَلى ُيَصلُّونَ  َوَماَلئَِّكَتهُ  اَّللََّ  إِّنَّ 
 .«من صلَّى عليَّ صالًة واحدًة صلَّى هللا عليه هبا عشًرا»: -صلى هللا عليه وسلم  -قال 

كما صلَّيَت وعلى آل حممد ،   دِّ األولني واآلخرين وإمام املُرسلني، اللهم صل ِّ على حممد  فصلُّوا وسل ِّموا على سي ِّ 
، اللهم ابرِّك على حممد  وعلى آل حممد ، كما ابركَت على إبراهيم ، إنك محيٌد ُميدٌ وعلى آل إبراهيم على إبراهيم

 .وعلى آل إبراهيم، إنك محيٌد ُميٌد، وسل ِّم تسليًما كثريًا
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عن اخللفاء الراشدين لهم وارَض اللهم وارَض عن الصحابة أمجعني، الاللهم وارَض عن الصحابة أمجعني، 
، وسائر مر، وعُ املهديني: أيب بكر ، وعُ  عن التابعني ومن تبِّعهم إبحسان  إىل و  أمجعني، نبي ِّك صحابِّ أثمان، وعلي  

 اي أرحم الرامحني.ك ورمحتِّ يوم الدين، اللهم وارَض عنَّا معهم مبن ِّك وكرمِّك 

 اإلسالم واملسلمني، اللهم وأذِّلَّ الكفَر والكافرين اي رب العاملني. اللهم أعِّزَّ اإلسالم واملسلمني، اللهم أعِّزَّ 

 اللهم انُصر ديَنك، وكتاَبك، وُسنَّة نبي ِّك اي قوي اي عزيز.

اللهم أل ِّف بني قلوبِّ املُسلمني، اللهم أل ِّف بني قلوبِّ املُسلمني، وأصلِّح ذات بينهم، واهدِّهم ُسُبل السالم، 
 النور.وأخرِّجهم من الظلمات إىل 

اللهم أطعِّم جائَِّع املسلمني، اللهم اكُس عاريَهم، اللهم آمِّن روعاهتم، واسرُت عوراهتم، اللهم احَفظ لنا 
 وللُمسلمني ديَننا وأعراَضنا اي رب العاملني، اللهم احَفظ للمسلمني ديَنهم وأعراَضهم وأمواهَلم.

هم طرفَة عني  اي رب العاملني.اللهم اي ذا اجلالل واإلكرام ال تكِّلنا وال تكِّلِّ املسلمني   إىل أنفسِّ

اللهم انتقِّم للمسلمني، اللهم انتقِّم للمسلمني ممن ظَلَمهم، وممن بَغى عليهم، وممن آذاهم اي رب العاملني، وممن 
 ، اللهم انتقِّم هلم اي رب العاملني ممن ظَلَمهم، اللهم اجعل الدائَرة على من ظلَمهم اي رب العاملني.طَغى عليهم

طط أعداء اإلسالم اليت ا للهم أبطِّل مكَر أعداء اإلسالم، اللهم أبطِّل مكَر أعداء اإلسالم، اللهم أبطِّل خِّ
 َيكيدون هبا اإلسالم اي رب العاملني، إنك على كل شيء قدير.

 .اللهم احَفظ ُحُرمات املُسلمني وُمقدَّساهتم اي رب العاملني

 ان والزالزِّل واملَِّحن، وسوء الفنت ما ظهر منها وما بطن.والواب والر ِّاب والز اللهم ادفع عنا الغال 
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اللهم اغفِّر ملواتان وموَتى املُسلمني، اللهم اغفِّر ملواتان وموَتى املُسلمني، اللهم اقضِّ الدَّين عن املدينني، واشفِّ 
 ملني.مرضاان، اللهم اشفِّ مرضاان ومرَضى املسلمني، اللهم اشفِّ مرضاان ومرَضى املسلمني اي رب العا

اللهم إان نسأُلك اي ذا اجلالل واإلكرام اللهم أعِّذان من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، وأعِّذان من شر ِّ كل 
 ذي شر   اي قوي اي عزيز.

تنا من إبليس وذريَّته وشياطِّينه وجُنودِّه اي رب العاملني، اللهم أعِّذ املسلمني من الشيطان  اللهم أعِّذان وأعِّذ ذرايَّ
 وذريَّته، إنك على كل شيء قدير.الرجيم 

تنا من السَحرة، اللهم أعِّذ املسلمني من السَحرة، اللهم أبطِّل مكَرهم، واجعل مكَرهم  اللهم أعِّذان وأعِّذ ذرايَّ
عليهم اي رب العاملني، اللهم إهنم أفَسدوا يف األرض وطَغوا وبَغوا، وإهنم جنوُد إبليس، اللهم عليك هبم فإهنم ال 

زونك،   املسلمني من شر ِّهم اي رب العاملني.اللهم أبطِّل مكَرهم، وأعِّذان و يُعجِّ

 .اللهم إان نسأُلك أن تُوف ِّقنا ملا حتبُّ وترَضى

اللهم احَفظ بالدان من كل شر   ومكروه ، اللهم احَفظ بالدان من كل شر   ومكروه ، اللهم احَفظ بالدان من كل 
 شر   ومكروه  اي رب العاملني.

وفِّق انئَبيه  خادَم احلرمني الشريفني ملا حتبُّ وترَضى، اللهم وف ِّقه هلُداك، واجَعل عمَله يف رِّضاك، اللهماللهم وف ِّق 
 إنك على كل شيء قدير. ملا حتبُّ وترَضى اي رب العاملني، اللهم وف ِّقهم ملا فيه اخلرُي لإلسالم واملسلمني

 واغفِّر لنا ذنوبَنا.عنَّا سيئاتنا،  اللهم إان نسأُلك أن تغفَِّر لنا ذنوبَنا، اللهم كف ِّر

نْ َيا يفِّ  آتَِّنا رَب ََّنا َرةِّ  َويفِّ  َحَسَنةً  الدُّ  .[101: البقرة] النَّارِّ  َعَذابَ  َوقَِّنا َحَسَنةً  اآْلخِّ
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ومن جهد البالء، ومن دَرك الشقاء، ومن جهد البالء اي رب العاملني، اللهم إان نعوُذ بك من سوء القضاء، اللهم 
 بك من مشاتة العباد. إان نعوذُ 

نْ َيا يفِّ  آتَِّنا رَب ََّنا َرةِّ  َويفِّ  َحَسَنةً  الدُّ  .[101: البقرة] النَّارِّ  َعَذابَ  َوقَِّنا َحَسَنةً  اآْلخِّ

 عباد هللا:

ْلَعْدلِّ  أيَُْمرُ  اَّللََّ  إِّنَّ  ْحَسانِّ  ابِّ َهى اْلُقْرََب  ذِّي َوإِّيَتاءِّ  َواإْلِّ  َتذَكَُّرونَ  َلَعلَُّكمْ  يَعُِّظُكمْ  َواْلبَ ْغيِّ  رِّ َواْلُمْنكَ  اْلَفْحَشاءِّ  َعنِّ  َويَ ن ْ
ُقُضوا َواَل  َعاَهْدتُْ  إَِّذا اَّللَِّّ  بَِّعْهدِّ  َوَأْوُفوا( 10) َها بَ ْعدَ  اأْلَمْيَانَ  تَ ن ْ  َما يَ ْعَلمُ  اَّللََّ  إِّنَّ  َكفِّياًل   َعَلْيُكمْ  اَّللََّ  َجَعْلُتمُ  َوَقدْ  تَ وْكِّيدِّ

 .[11، 10: النحل] تَ ْفَعُلونَ 

 اذكروا هللا العظيم اجلليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزِّدكم، ولذكر هللا أكب، وهللا يعلم ما تصنعون.و 

 


