
 
  ٧/٨/١٤٣٢ :احلراماملسجد من               أسامة خياط. د :لشيخل      تزكية النفوس وإصالح القلوب: اجلمعةخطبة 

 

-1 - 

 تزكية النفوس وإصالح القلوب

تزكية النفوس وإصالح : "خطبة اجلمعة بعنوان -حفظه اهللا  -ألقى فضيلة الشيخ أسامة بن عبد اهللا خياط 

، واليت حتدث فيها عن تزكية النفوس وإصالح القلوب، والطرق اليت ينبغي على كل مسلمٍ سلوكها "القلوب

 .واألحاديث واألقوال واآلثار عن السلف والعلماءلتحصيل ذلك، مستشهِدا يف ذلك باآليات 

 

 اخلطبة األوىل

وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له خلق فسوى وقدر  -سبحانه  -احلمد هللا العلي األعلى، أمحده 

رسولك فهدى، وأشهد أن سيدنا ونبينا حممدا عبده ورسوله نيب الرمحة واهلُدى، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك و

 .حممد، وعلى آله وصحبه األئمة األبرار النجباء، والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم البعث والنشور واجلزا

 :أما بعد

) ٣٤( أَخيه من الْمرُء يفر يوم؛ واذكروا أنكم موقوفون عليه، مسؤولون بني يديه -عباد اهللا  -فاتقوا اهللا 

هأُمو أَبِيه٣٥( و (هتباحصو نِيهبو )كُلِّ) ٣٦رِئٍ لام مهنم ذئموأْنٌ يش نِيهغ٣٧ -٣٤: عبس[ ي[. 

 :عباد اهللا

تزكيةُ النفوس وتقوميها، وإصالح القلوب وتطهريها أملٌ سعى إليه العقالء يف كل الثقافات ويف كل احلضارات 

ك شتى، وشرعوا ألنفسهم مناهج وطرائق قددا، وحِسبوا أن يف منذ أقدم العصور، فسلكوا إىل بلوغه مسال

 .أخذهم أنفسهم ا إدراك املُىن، وبلوغَ اآلمال يف احلَظوة باحلياة الطيبة والعيش اهلانئ السعيد

رياضات ومجاهدات، إىل إغراقٍ يف الشهوات واماك يف : فمن تعذيبٍ للجسد بأمورٍ وأعمالٍ مضنِية أمسوها

 على شطَحات قائمة فلسفية وتأمالت على مناهج كوفه، إىل عدحي على النفس ال حد طلب اللذَّات بإسراف
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 فيها اللبيب ال جيد وطرائق عاتهلا من عقلٍ، إىل غري ذلك من نز وخياالت ال سند هلا من واقعٍ، وال ظهري

 .ضالَّته، وال يبلغُ منها بغيته

أُوتي حظا من اإلنصاف، ونصيبا من حسن النظر والبصر باألمور ال جيد حرجا يف اإلقرار بأن غري أن كل من 

السعادة احلقَّة اليت تطيب ا الدنيا، وتطمئن ا القلوب وتزكُو النفوس هي تلك اليت يبينها ويكشف عن حقيقتها 

 .ها وأمجعها يف الداللة على املقصودالكتاب احلكيم والسنةُ الشريفة بأوضح عبارة وأدقِّ

 :عباد اهللا

لقد أرسل اهللا رسلَه وأنزل كتبه ليرشد الناس إىل سبل تزكية أنفسهم وإصالح قلوم، وليبين هلم أن ذلك األمر 

 وما: هلم -سبحانه  -لن يتحقَّق إال حني يؤدون حق اهللا عليهم يف إخالص العبودية له؛ إذ هي الغايةُ من خلقه 

لَقْتخ الْجِن سالْإِنإِلَّا و وندبعي٥٦( ل (ام أُرِيد مهنم نقٍ ما رِزمو أَنْ أُرِيد ونمطْعي )إِنَّ) ٥٧ اللَّه وه اقزذُو الر 

ةالْقُو نيت٥٨ -٥٦: الذاريات[ الْم[. 

بيانُ الطريق إىل هذه التزكية اليت جعل اهللا فالح  - عليه وسلم صلى اهللا -وقد جاء يف كتاب اهللا وسنة رسوله 

ختبيثُ وتلويثُ النفس وإفسادها : التدسية؛ أي: املرء مرهونا ا، وجعل اخليبةَ واخلُسران مرهونا بضدها، وهو

) ٩( زكَّاها من أَفْلَح قَد) ٨( تقْواهاو فُجورها فَأَلْهمها) ٧( سواها وما ونفْسٍ: -سبحانه  -باخلطايا، فقال 

قَدو ابخ نا ماهسامسه  -، وقال ]١٠ -٧: الشمس[ د عز- :قَد أَفْلَح نكَّى مز١٤( ت (ذَكَرو ماس هبر 

الصالة  على نبينا وعليه أفضل -يف خطاب نبيه موسى  -سبحانه  -، وقال ]١٥ ،١٤: األعلى[ فَصلَّى

) ١٨( تزكَّى أَنْ إِلَى لَك هلْ فَقُلْ) ١٧( طَغى إِنه فرعونَ إِلَى اذْهب: حني أرسله إىل فرعون -والسالم 

كيدأَهإِلَى و كبى رشخ١٩ -١٧: النازعات[ فَت[. 

 أَوحينا وكَذَلك: ب به الظلماتوإن هذا الكتاب املبارك الذي جعله اهللا روحا حتيا به القلوب، ونورا تنجا

كا إِلَيوحر نا مرِنا أَمم ترِي كُندا تم ابتلَا الْكانُ والْإِمي نلَكو اهلْنعا جوري ندهن بِه ناُء مشن نا منادبع كإِنو 
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هذا الكتاب ليصرح أن أساس التزكية يف اإلسالم وروحها ، إن ]٥٢: الشورى[ مستقيمٍ صراط إِلَى لَتهدي

 .وعمادها وحمورها توحيد اهللا تعاىل

باخللق  -تبارك وتعاىل  -أن يشهد العبد انفراد الرب : "-رمحه اهللا  -كما قال اإلمام ابن القيم  -وحقيقته 

أ مل يكن، وأنه ال تتحرته، واحلكم، وأنه ما شاء كان وما مل يشمقهورون حتت قبض ةٌ إال بإذنه، وأن اخللقك ذر

وأنه ما من قلبٍ إال وهو بني إصبعني من أصابعه إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغَه، فالقلوب بيده 

هداها  وهو مقلِّبها ومصرفها كيف شاء وكيف أراد، وأنه هو الذي آتى نفوس املؤمنني تقواها، وهو الذي

وزكَّاها، وأهلم نفوس الفُجار فجورها وأشقاها، من يهد اهللا فهو املُهتد، ومن يضلل فال هادي له، يهدي من يشاء 

بفضله ورمحته، ويضلُّ من يشاء بعدله وحكمته، هذا فضه وعطاؤه وما فضلُ الكرمي مبمنون، وهذا عدلُه وقضاؤه 

 ... ]٢٣: األنبياء[ يسأَلُونَ همو يفْعلُ عما يسأَلُ لَا

 للعبد مقام ويف هذا املشهد يتحقَّقاكإِي دبعن اكإِيو نيعتسالعبد يف  ]٥: الفاحتة[ ن ت قدما وحاالً؛ فيثبعلم

اَء واملنع واهلُدى توحيد الربوبية، مث يرقى منه صاعدا إىل توحيد اإلهلية، فإنه إذا تيقَّن أن الضر والنفع والعط

والضالل والسعادةَ والشقاء؛ كل ذلك بيد اهللا ال بيد غريه، وأنه الذي يقلِّب القلوب ويصرفها كيف يشاء، وأنه 

ال موفَّق إال من وفَّقه وأعانه، وال خمذولَ إال من خذَلَه وأهانه وختلَّى عنه، وأن أصح القلوب وأسلمها وأقومها 

من اختذَه وحده إهلًا ومعبودا، فكان أحب إليه من كل ما سواه، وأخوف عنده : اها وأشدها وألينهاوأرقَّها وأصف

 ا هلا كما ينساقتبع احملاب فتنساق ،احملاب ه يف قلبه مجيعحمبت مى له من كل ما سواه؛ فتتقدمن كل ما سواه، وأرج

 قلبه مجيع املخوفات فتنساق املخاوف كلها تبعا خلوفه، ويتقدم رجاؤه يف اجليش تبعا للسلطان، ويتقدم خوفًُه يف

 .قلبه مجيع الرجاء، فينساق كل رجاٍء تبعا لرجائه

 ...توحيد الربوبية : فهذا عالمةُ توحيد األلوهية يف هذا القلب، والباب الذي دخل إليه منه هو

من مطالعة اجلنايات والذنوب وجريانِها عليه وعلى اخلليقة بتقدير  أن العبد حيصلُ له يف هذا املشهد: واملقصود

العزيز احلكيم وأنه ال عاصم من غضبه وأسباب سخطه إال هو، وال سبيلَ إىل طاعته إال مبعونته، وال وصول إىل 
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ةُ التوفيقِ مجيعها إليه، وأزِماألمور كلها منه، ومصادر ه؛ فمواردستعانَ للعباد إال مرضاته إال بتوفيقها بيديه، فال م

: هود[ أُنِيب وإِلَيه توكَّلْت علَيه بِاللَّه إِلَّا توفيقي وما: به، وال متكَل إال عليه، كما قال شعيب خطيب األنبياء

 .اهـ". ]٨٨

دف والغاية واتفاق العلم والعمل؛ ليبدو جليا يف توحيد اهل -بل يف حياة املسلم  -وإن أثر التوحيد يف التزكية 

حىت يكون فهم املسلم وعقيدته وعلمه وعملُه وقصده واجتاهات قلبه ونشاطُه منتظما يف سلك واحد، متوافقٍ 

 ه حني تتعارضرالذي يستشع ضاملُم عن كاهل اإلنسان ذلك الضيق ب، ويرتفعض فيه وال تضارف، ال تعارؤتلم

 .هداف، وتتناقض األعماليف نفسه األ

جتديد اإلميان فيها على الدوام؛ إذ اإلميانُ خيلَق كما ختلَق الثياب، ولذا كان صحابةُ : ومما يزكِّي النفوس أيضا

، فيجلسان فيذكُران اهللا "تعالَ نؤمن ساعة: "يأخذُ أحدهم بيد اآلخر فيقول -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 

 .تعاىل

ر اهللا تعاىل وتالوة كتابه وطاعته واالزدالف إليه أعظم ما يجدد اإلميانَ يف نفس املؤمن الذي يعلَم أن ويف ذك

 بالطاعة وينقُص باملعصية، فيعمل على زيادة إميانه بصدق االلتجاء إىل اهللا تعاىل الذي تكون أظهر اإلميان يزيد

اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكِّها أنت خري من «: عاء النبوي الكرميثماره املُباركة تزكيةُ النفوس كما جاء يف الد

 .»زكَّاها

دوام تذكُّر نعم اهللا اليت أنعم ا على عباده؛ فإن إحصاءها خارج عن مقدور : ومما يزكِّي النفس ويصلح القلب

، فإن هذا التذكُّر ]١٨: النحل[ رحيم لَغفُور اللَّه إِنَّ اتحصوه لَا اللَّه نِعمةَ تعدوا وإِنْ: البشر، كما قال تعاىل

؛ فإن كل ما وهبه من -سبحانه  -هلذه النعم يورِثُ الذاكر هلا كمالَ تعلُّقٍ، ومتام توجه إليه، وخضوعا وتذلُّالً له 

 ةٌ منه، وفضلٌ وإنعاموغريها إمنا هو من وجاه ومالٍ وولد وصحة حياة به كيف ومىت شاء، ولو شاء لسلَب أنعم

 .ذلك منه مىت شاء؛ فإنه مالك امللك كله، بيده اخلري يؤتيه من يشاء ويصرِفُه عمن يشاء
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ومعرفةُ ذلك ودوام تذكُّره باعثٌ على معرفة العبد بعجزه وضعفه وافتقاره إىل ربه يف كل شؤونه، غري أن تذكُّر 

فعلُ اخلريات، وترك : ل الذي يرضاه اهللا ويحبه ويثيب عليه يوم القيامة، وحقيقتهالنعم ال بد من اقترانه بالعم

، مع العناية اخلاصة بالفرائضِ اليت -صلى اهللا عليه وسلم  -املنكرات على هدى من اهللا، ومتابعة لرسول اهللا 

من : إن اهللا تعاىل قال«: ، كما جاء يف احلديثافترضها اهللا على عباده؛ إذ هي أحب ما يتقرب به العبد إىل ربه

، وما تقرب إيلَّ عبدي بشيٍء أحب إيلَّ مما افترضته عليه، وال يزالُ عبدي يتقرب عادى يل وليا فقد آذنته باحلرب

إيلَّ بالنوافل حىت أُحبه، فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده اليت يبطش ا، 

من " صحيحه"؛ أخرجه اإلمام البخاري يف »اذَين ُألعيذنهورِجلَه اليت ميشي ا، ولئن سألين ُألعطينه، ولئن استع

 .-رضي اهللا عنه  -حديث أيب هريرة 

أعمالُ القلوب؛ فإن القلب ملك اجلوارح، تصلُح بصالحه وتفسد بفساده، كما جاء يف : ومما يزكِّي النفس أيضا

ا فسدت فسد اجلسد كلُّه، أال وهي أال وإن يف اجلسد مضغةً إذا صلَحت صلَح اجلسد كله، وإذ«: احلديث

 .-رضي اهللا عنهما  -من حديث النعمان بن بشري " صحيحيهما"؛ أخرجه الشيخان يف »القلب

: -صلى اهللا عليه وسلم  -نيةُ املرء ومقصوده من كل عملٍ يعمله؛ فقد قال رسول اهللا : ومن أمهها وأعظمها

نوى؛ فمن كانت هجرته إىل اهللا ورسوله فهجرته إىل اهللا ورسوله، ومن إمنا األعمال بالنيات، وإمنا لكل امرئٍ ما «

 ".صحيحيهما"؛ أخرجه الشيخان يف »كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها فهجرته إىل ما هاجر إليه

منهجٍ لتزكية  خري -صلى اهللا عليه وسلم  -، واختذوا من كتاب ربكم وسنة نبيكم -عباد اهللا  -فاتقوا اهللا 

 اللَّه هداهم الَّذين أُولَئك: النفوس وإصالح القلوب، ابتغاَء رضوان اهللا، واقتفاًء ألثر الصفوة من عباد اهللا

كأُولَئو مابِ أُولُو ه١٨: الزمر[ الْأَلْب[. 

هذا، وأستغفر اهللا العظيم اجلليل  ، أقول قويل-صلى اهللا عليه وسلم  -نفعين اهللا وإياكم دي كتابه، وبسنة نبيه 

 .يل ولكم وجلميع املسلمني من كل ذنبٍ، إنه هو الغفور الرحيم
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 اخلطبة الثانية

خيلق ما يشاء ويفعلُ ما يريد، وأشهد أن ال إله إال اهللا  -سبحانه  -احلمد هللا الويلِّ احلميد، الفعالِ ملا يريد، أمحده 

ا ونبينا حممدا عبد اهللا ورسوله صاحب اخلُلق الراشد والنهجِ السديد، اللهم وحده ال شريك له، وأشهد أن سيدن

 .صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك حممد وعلى آله وصحبه

 :أما بعد، فيا عباد اهللا

إن النقص والتقصري واخلطأ ال ينفك عنه إنسان، وال يسلم منه إال من عصمه اهللا، ولذا جاء األمر بالتوبة للناس 

 .]٣١: النور[ تفْلحونَ لَعلَّكُم الْمؤمنونَ أَيه جميعا اللَّه إِلَى وتوبوا: -سبحانه  -يعا بقوله مج

كما قال ابن  -من أعظم أسباب التزكية للنفس واإلصالح للقلب؛ فإن عبودية التوبة  -يا عباد اهللا  -والتوبة 

حيب التوابني، ولو مل تكن  -سبحانه  -ات إىل اهللا وأكرمها عليه، فإنه من أحب العبودي -رمحه اهللا  -القيم 

 وقوع وجِباخللق عليه، فلمحبته لتوبة عبده ابتاله بالذنب الذي ي لَى بالذنبِ أكرماألشياء إليه ملا ابت التوبةُ أحب

 .حمبوبه من التوبة، وزيادة حمبته لعبده

بتوبة عبده حني يتوب  -سبحانه  -ليست لغريها من الطاعات، وهلذا يفرح  مرتلةً -سبحانه  -فإن للتوبة عنده 

بفرح الواجِد لراحلته اليت عليها طعامه وشرابه  -صلى اهللا عليه وسلم  -إليه أعظم فرحٍ يقدر، كما مثَّله النيب 

ئ هذا الفرح يف شيٍء من الطاعات سوى يف األرض الدوية املُهلكة، بعدما فقدها وأيِس من أسباب احلياة، ومل جيِ

 .التوبة

ومعلوم أن هلذا الفرح تأثريا عظيما يف حال التائب وقلبه، ومزيده ال يعبر عنه، وهو من أسرار تقدير الذنوب 

لعبد املُفتن على العباد؛ فإن العبد ينالُ بالتوبة درجةَ احملبوبية، فيصري حبيبا هللا، فإن اهللا حيب التوابني، وحيب ا

أن عبودية التوبة فيها من الذل واالنكسار واخلضوع والتملُّق هللا والتذلُّل هللا ما هو أحب إليه : التواب، ويوضحه

من كثريٍ من األعمال الظاهرة وإن زادت يف القدر والكمية على عبودية التوبة؛ فإن الذل واالنكسار روح 
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وضها، يمن مل : حهالعبودية وخمُّها ولب أن حصول مراتب الذل واالنكسار للتائب أكملُ منها لغريه، فإنه قد شارك

 .يذنِب يف ذل الفقر والعبودية واحملبة، وامتاز عنه بانكسار قلبه

أن : وألجل هذا فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؛ ألنه مقام ذلٍّ وانكسار بني يدي ربه، ويوضحه

قد يعملُ : "يكون أنفع للعبد إذا اقترنت به التوبة من كثريٍ من الطاعات، وهذا معىن قول بعض السلفالذنب قد 

يعمل الذنب فال يزالُ : "وكيف ذلك؟ قال: قالوا". العبد الذنب فيدخل به اجلنة، ويعمل الطاعةَ فيدخل ا النار

حده، فيوإن مشى ذكر ذنب وإن قعد عينيه إن قام صبا، فيكون ذلك نا وندما وتوبةً واستغفارثُ له انكسار

سبب جناته، ويعمل احلسنة فال تزالُ نصب عينيه إن قام وإن قعد وإن مشى، كلما ذكرها أورثَته عجبا وكربا 

 .ومنةً، فتكون سبب هالكه

هللا، واحلياء منه، واإلطراقِ بني يديه، فيكون الذنب موجِبا لترتب طاعات وحسنات ومعامالت قلبية؛ من خوف ا

منكِّسا رأسه خجِالً باكيا نادما مستقيالً ربه، وكل واحد من هذه اآلثار أنفع للعبد من طاعة توجِب له صولةً 

 .وكربا وازدراًء بالناس، ورؤيتهم بعني االحتقار

ة والفوز من هذا املُعجبِ بطاعته، الصائلِ ا، املانِّ ا وال ريب أن هذا املُذنِب خري عند اهللا وأقرب إىل النجا

وعباده، وإن قال بلسانه خالف ذلك فاهللا شهيد على ما يف قلبه، ويكاد يعادي  -عز وجل  -وحباله على اهللا 

غضةً ملن مل يفعل به ذلك، ولو فتيف قلبه ب عوا له، وجيدعظِّموه ويرفعوه وخيضإذا مل ي التفتيش اخللق ه حقش نفس

 .اهـ". لرأى فيها ذلك كامنا

إىل ما يف تفسري كثريٍ من الناس للتوبة من قصورٍ ونقصٍ عن فهم املعىن املُراد؛  -يا عباد اهللا  -هذا؛ وجيب التنبه 

عاوِد الذنب، إمنا يفسر التوبةَ بالعزم على أال ي: "-رمحه اهللا  -كما قال ابن القيم  -فإن كثريا من الناس 

وباإلقالع عنه يف احلال، وبالندم عليه يف املاضي، وإن كان يف حق آدمي فال بد من أمرٍ رابعٍ هو التحلُّل منه، 

 -صلى اهللا عليه وسلم  -وهذا الذي ذكروه بعش مسمى التوبة؛ بل شطرها، وإال فالتوبةُ يف كالم اهللا ورسوله 
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العزم على فعل املأمور والتزامه، فال يكون مبجرد اإلقالع والعزم والندم تائبا : كما تتضمن ذلك تتضمن أيضا

 .حىت يوجد منه العزم اجلازم على فعل املأمور واإلتيان به

الرجوع إىل اهللا بالتزام فعل ما يحب وترك ما يكره، فهي رجوع من مكروه إىل حمبوب؛ : فإن حقيقة التوبة

الفالح  -سبحانه  -وب جزُء مسماها، والرجوع عن املكروه هو اجلزُء اآلخر، وهلذا علَّق فالرجوع إىل احملب

: النور[ تفْلحونَ لَعلَّكُم الْمؤمنونَ أَيه جميعا اللَّه إِلَى وتوبوا: املُطلق على فعل املأمور وترك احملظور ا فقال

 يتب لَم ومن: مفلحا إال من فعل ما أُمر به، وترك ما نهِي عنه، وقال تعاىل ؛ فكل تائبٍ مفلح، وال يكون]٣١

كفَأُولَئ مونَ هماملأمور ظامل، كما أن فاعلَ احملظور ظامل، وزوالُ اسم الظلم عنه ]١١: احلجرات[ الظَّال وتارك ،

 ".ن فعل احملظورمن ترك املأمور وم: إمنا يكون بالتوبة من األمرين معا؛ أي

: القائل -صلى اهللا عليه وسلم  -، وتوبوا إىل اهللا ابتغاَء رضوان اهللا، وتأسيا برسول اهللا -عباد اهللا  -فاتقوا اهللا 

 ".صحيحه"؛ أخرجه مسلم يف »توبوا إىل اهللا؛ فإين أتوب يف اليوم إليه مائةَ مرة! يا أيها الناس«

 اللَّه إِنَّ: حممد بن عبد اهللا؛ فقد أمركم اهللا بذلك يف كتابه؛ حيث قال: وصلُّوا وسلِّموا على خري خلق اهللا

هكَتلَائملُّونَ وصلَى يع بِيا النا يهأَي ينوا الَّذنلُّوا آمص هلَيوا علِّمسا ويملس٥٦: األحزاب[ ت[. 

أيب بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، : عن خلفائه األربعة اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك حممد، وارض اللهم

وعن سائر اآلل والصحابة والتابعني، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا 

 .خري من جتاوز وعفا

واملسلمني، واحمِ حوزة الدين،  اللهم أعز اإلسالم واملسلمني، اللهم أعز اإلسالم واملسلمني، اللهم أعز اإلسالم

ودمر أعداء الدين، وسائر الطغاة واملُفسدين، وألِّف بني قلوب املسلمني، ووحد صفوفهم، وأصلح قادتهم، وامجع 

 .كلمتهم على احلق يا رب العاملني

 .ين الصادقنيوعبادك املؤمنني ااهد -صلى اهللا عليه وسلم  -اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك حممد 
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قه اللهم آمنا يف أوطاننا، وأصلح أئمتنا ووالةَ أمورنا، وأيد باحلق إمامنا وويلَّ أمرنا، وهيئ له البِطانة الصاحلة، ووفِّ

ملا حتب وترضى يا مسيع الدعاء، اللهم وفِّقه ونائبيه وإخوانه إىل ما فيه خري اإلسالم واملسلمني، وإىل ما فيه صالح 

 .باد والبالد، يا من إليه املرجع يوم التنادالع

 .اللهم أحِسن عاقبتنا يف األمور كلها، وأجِرنا من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة

اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمةُ أمرنا، وأصلح لنا دنيانا اليت فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا اليت فيها 

 .ا يف كل خري، واملوت راحةً لنا من كل شرمعادنا، واجعل احلياة زيادةً لن

 .اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وحتول عافيتك، وفُجاءة نقمتك، ومجيع سخطك

 الدنيا في آتنا ربنا، ]٢٣: األعراف[ الْخاسرِين من لَنكُونن وترحمنا لَنا تغفر لَم وإِنْ أَنفُسنا ظَلَمنا ربنا

 .]٢٠١: البقرة[ النارِ عذَاب وقنا حسنةً الْآخرة وفي حسنةً

 .وصلَّى اهللا وسلَّم على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، واحلمد هللا رب العاملني

 


