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 دولة اإلمـارات العـربية املتحـدة

 

 هـ1440ذو احلجة  1اجلمعة: 
 م2/8/2019املوافق:  اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

 اْلف ْجِر و ل ي اٍل ع ْشرٍ و  
 اْْلُْطب ُة اْْلُول  

َ الهَذي مَ  ُد ّلِلَه َمح ، اتَ قَ وح األحَ  امَ نَ تَ ى اغح لَ ا عَ نَ ثـه حَ ، وَ اتَ يحَ الحَ  مَ اسَ وَ ا بََ نَ يـح لَ عَ  نه احلح
َهُد َأنح ََل َإلََه  َهُد َأنه َسيَ َدََن َونََبيـهَنا  َإَله َوَأشح َدُه ََل َشرَيَك َلُه، َوَأشح ُ َوحح اّلِله

اللهُهمه َصلَ  َوَسلَ مح َوََبرَكح َعَلى َسيَ َدََن َونََبيَ َنا فَ ُُمَمهًدا َعبحُد اّلِلَه َوَرُسولُُه، 
ََعنَي،  َبَه َأْجح َساٍن َإََل َوَعَلى َمنح تََبَعهُ ُُمَمهٍد، َوَعَلى آلََه َوَصحح مح ِبََحح

يَن.  يـَوحَم الدَ 
 :ُسبحَحانَهُ فَُأوَصيُكمح َعَباَد اّلِلَه َونـَفحَسي بَتَـقحَوى اّلِلَه تـََعاََل، قَاَل  أ مَّا بـ ْعُد:

 و اتَـُّقوا ِلغ دٍ  ق دَّم تْ  ام   نـ ْفس   ظُرْ و ْلتـ نْ  اّللَّ   اتَـُّقوا آم ُنوا الَِّذين   أ يُـّه ا ي  )
 . (1))تـ ْعم ُلون   ِب ا خ ِبي   اّللَّ   ِإنَّ  اّللَّ  

* )و اْلف ْجرِ  َِف َكَتابََه الحَعزَيَز: تـََعاََل وَ  تـََباَركَ  اّلِلهُ  يـَُقولُ  أ يُـّه ا اْلُمْسِلُمون :
ه ْل ِف ذ ِلك   *و اللَّْيِل ِإذ ا ي ْسرِ  *و الشَّْفِع و اْلو ْترِ * و ل ي اٍل ع ْشرٍ 

                                                           
 .18( احلشر : 1)
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 ب  رَ  مُ سَ قح ؛ يُـ اتَ يَ رَ كَ الح  تَ يَ الح  هَ ذَ ي هَ فَ فَ  .(1)(ق س م  ِلِذي ِحْجرٍ 
َوحقَاتَ  ؛اتَ وَ مَ السه وَ  ضَ رح األحَ   ؛اًل يلَ جَ  ايمً ظَ عَ ا مً سَ ، قَ الحُمَبارََكاتَ  َِبََذَه األح

 يـُنَـبَ ُه أُوَل وَ  ، َوُُسُوَ  َمنحزَلََتَها، َورَفـحَعَة َمَكانََتَها،اهَ فَ رَ شَ  ُعُلوَ  نح عَ  ئُ بَ نح يُـ 
َلحَباَب َإََل  َلَها؛ِبََ  ةَ ايَ نَ عَ الح  وبَ جُ وُ األح  ةَ يه ينَ د َ ال اهَ دَ ائَ وَ فَـ  ةَ رَ ثـح كَ لَ  ا، َواغحَتَناَم َفضح

 .(3)(ه ْل ِف ذ ِلك  ق س م  ِلِذي ِحْجرٍ ) :تـََعاََل  قَاَل اّلِلهُ  ،(2)ةَ يه وَ يَ نـح د  الوَ 
ا، هَ ارَ مَ ثح تَ  اسح ََل إَ  وهُ عُ دح يَ  (4)لٍ قح ي عَ ذَ  ل َ كُ لَ  ةً بحَ عَ لَ  مَ سَ قَ ا الح ذَ  هَ َِف  نه : إَ يح أَ 
َوحقَاتُ فـََهَذَه  ،اهَ تَ اعَ ضَ إَ ا وَ هَ ارَ دَ هح إَ  نح مَ  هُ عُ نَـ َيح وَ  ََة  األح َمنح نـََفَحاَت َرْحح

َبَغي لَلحَمرحَء َأنح ؛ تـََعاََل  اّلِلهَ  َرَها َوثـََواَِبَا، الهَِت يـَنـح قَاَل يـَتَـَعرهَض هَلَا، لَيَـَناَل َأجح
، »:  اّلِلهَ َرُسوُل  افْـع ُلوا اْْل ْي  د ْهر ُكْم، و تـ ع رَُّضوا لِنـ ف ح اِت ر ْْح ِة اّللَِّ

  .(5)«ي ش اءُ ِمْن ِعب اِدهِ ُيِصيُب ِِب ا م ْن  ،ف ِإنَّ ّلِلَِّ نـ ف ح اٍت ِمْن ر ْْح ِتهِ 
َر  َعزه َوَجله  اّلِلهُ َوَقدح َبَدَأ  ( و اْلف ْجرِ : )فـََقالَ َقَسَمُه َبَوقحَت طُُلوَع الحَفجح

رََة اّلِلَه تـََعاََل َوَبَديَع ، يم  ظَ عَ  ت  قح وَ  وَ هُ وَ  ََيحَمُل َمَعهُ َعاَلَماٍت َدالهةً َعَلى ُقدح
                                                           

 . 5 - 1( الفجر : 1)
 (.7/334( تفسي النيسابوري : )2)
 . 5( الفجر : 3)
 (.31/151(، وتفسي الرازي )402 /24( تفسي الطبي : )4)
 .1/350(  الطباين ِف الكبي : 5)
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َ ُصنحَعَه؛ فـَبَـعحَد  َفُر الص بحُح َوُيَضيُء،  تـََبني  َر ُيسح  :تـََعاََل  اّلِلهُ  قَالَ الحَفجح
َتَشُر َنَسيُمهُ  .(1)(ا أ ْسف ر  و الصُّْبِح ِإذ  ) ؛ (2)ُُثه يـَبحُدو َضَياءُ النـهَهاَر َويـَنـح

َتَداَد َضوحئَهَ  ُ قَاَل  (3)بَتَـنَـف َس الص بحَح َوامح ُهُ اّلِله و الصُّْبِح ِإذ ا ) :تـََباَرَك اُسح
َراَقهَ ِبَ  النـهَهارُ  َتَجلهىُُثه يَـ  .(4)(تـ نـ فَّس   الهَذي  الحَوقحتَ  ولَ لُ  َبُ َنً ذَ ؤح مُ  ؛شح

و النـَّه اِر ِإذ ا ): تـََعاََل  اّلِلهُ  قَالَ َكَما   ،(5)مح هَ اشَ عَ مَ لَ  اسُ النه  يهَ يـََتَحرهُك فَ 
َِبَا؛ َدلَيل   تـََعاََل  اّلِلهُ َهَذَه الحَمرَاَحُل الحَبَديَعُة الهَِت أَقحَسَم وَ  .(6)(َت  لَّى

َمَتَه الحَبالََغَة، وَ َعَلى  رَ َحكح ف اِلُق ) ُسبحَحانَهُ  الحَعَظيَمَة، فـَُهوَ تََه ُقدح
َنـحُفَس َُيحَيي  ؛الحُمَتَصرَ ُف ِف الحُوُجوَد َبَا َيَشاءُ  .(7)(ْصب احِ اإْلِ  بـَعحَدَما األح

رحَض، َوالحَعَمَل  األحَ ِف  يَ عح السه  فَ نَ أح تَ سح تَ لَ  ؛ا بـَعحَد َأنح أَََنَمَهاهَ َويُوَقظُ  أََماََتَا،
َقَظ قَاَل:   النهِبه فََإنه ، ِف أَرحَجاَئَها تَـيـح اْلْ ْمُد ّلِلَِّ الَِّذي »َكاَن َإَذا اسح

                                                           
 .34(  املدثر : 1)
 (.399 /4( لباب التأويل ِف معاين التنزيل : )2)
 (.31/68( تفسي الرازي : )3)
 .18( التكوير : 4)
 (.31/181( تفسي الرازي : )5)
 .2( الليل : 6)
 . 96( األنعام : 7)
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ِإل ْيِه النُُّشورُ   رَ مَ ثح تَـ سح يَ  نح أَ  انَ سَ نح اإلحَ َعَلى . فَـ (1)«أ ْحي اَن  بـ ْعد م ا أ م اتـ ن ا، و 
َتَتُح بََه يـَوحَمهُ َلَك الحَوقحَت الحُمَباَركَ ذَ  فـََيذحُكَر رَبهُه؛ ؛ يدَ دَ اجلحَ  ، الهَذي يـَفح

ُمعحََتَفًا َِبَاَللََه َوَعَظَمَتَه، َويـَُؤدَ َي َصاَلتَُه، َوََيحَتَهَد بََقيهَة يـَوحَمَه، فـَيَـزحَداَد َفيَه 
َسَب رَزحقًا َإَذا   النهِب َ  اءَ عَ دُ  نح مَ  انَ كَ ، فـََقدح  َعلحًما، َويـُنحَجَز َعَماًل، َوَيكح

ِفًعا، و ِرْزقًا ط يًِِبا، » :رَ جح فَ َصلهى الح  اللَُّهمَّ ِإِّنِ أ ْسأ ُلك  ِعْلًما َن 
 .(2)«و ع م ًًل ُمتـ ق بًًَّل 

ا اْلمُ  بِِرُ أ يُـّه  م  خ اِلِقِهمْ   ون  ت د   هَ ذَ  هَ ِف  تـََعاََل وَ  تـََباَركَ  اّلِلهُ  مَ سَ قح أَ َلَقدح  :ك ًل 
: ُسبحَحانَهُ فـََقاَل  (3)ةَ جه ي احلحَ ذَ  َمنح  لَ ائَ وَ األحَ  رَ شح عَ لح َبَ   الحَكرَيََة؛تَ يَ الح 
م  ُمَبارََكة ،  (و ل ي اٍل ع ْشرٍ )  رَ ائَ ى سَ لَ عَ  َعزه َوَجله  اّلِلهُ ا هَ لَ ضه فَ َفَهَي أَيه
ِم الدُّنـْي ا أ ْفض لُ »:  النهِب   قَالَ  ،(4)ةَ نَ السه  مَ يه أَ  مُ ؛ أ يَّ . «رِ شْ ع  الْ  أ يَّ

َر َذي  جهةَ يـَعحَِن: َعشح رَ  ازَ يَ تَ  امح ِف  بُ بَ : السه ُعَلَماءُ الح  قَالَ . (5)احلَح َذي  َعشح

                                                           
 . 2711( مسلم : 1)
 . 925( ابن ماجه : 2)
 (.24/396( تفسي الطبي : )3)
 (.5/416( تفسي ابن كثي : )4)
 (.1128( مسند البزار ) كشف األستار عن زوائد البزار : 5)
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جهةَ   ،امٍ يَ قَ وَ  امٍ يَ صَ َحجٍ  وَ  نح مَ  ؛(1)ايهَ فَ  ةَ ادَ بَ عَ الح  اتَ هَ مه أُ  اعُ مَ تَ اجح  ؛احلَح
َساٍن،  ٍر لَلرهْححََن، ،آنَ رح قُ لح لَ  ةٍ اءَ رَ قَ وَ َوَصَدَقٍة َوَإحح الحَعَمَل ِف َهَذَه  نه إَ فَ  َوذَكح

رًا،  َعحَماَل َإََل اّلِلَه تـََعاََل َوأَزحَكاَها، َوأَعحَظُمَها ثـََواًَب َوَأجح َم َأَحب  األح َيه األح
ٍم اْلع م ُل الصَّاِلُح »: قَاَل النهَِب   ِذِه  أ ح بُّ ِإل  اّللَِّ م ا ِمْن أ يَّ ِمْن ه 

مِ اْْل   َم  .«يَّ رَ يـَعحَِن َأيه م ا ِمْن » :َوالسهاَلمُ  الصهاَلةُ َعَليحَه . َوقَاَل (2)الحَعشح
ُلُه ِف أ زْك ى ِعْند  اّللَِّ ع زَّ و ج لَّ و َل  أ ْعظ م  أ ْجًرا ع م ٍل  ِمْن خ ْيٍ يـ ْعم 

ُ ُُثه أَقحَسَم . (3)«ع ْشِر اْْل ْضح ى ُهُ اّلِله َع َوالحَوتحَر  تـََباَرَك اُسح : فـََقالَ ََبلشهفح
َها ، (و الشَّْفِع و اْلو ْترِ ) َس، َفَمنـح َمح َمُل الصهَلَواَت الح َوَهَذا الحَقَسُم َيشح

َها  ُر َوالحَعَشاُء، َوَمنـح ُر َوالحَعصح ، َوَهَي َوتـحر  َشفحع ، َوُهَو الص بحُح َوالظ هح
َعَة (4)َصاَلُة الحَمغحَربَ  َع َورَكح َعِتََ الشهفح ُخُل ََتحَت َذَلَك َصاَلُة رَكح ، َوَيدح

َلُم ِف يـَوحَمَه َعَلى أََداَء فـََراَئَض الصهَلَواَت (5)الحَوتحرَ  َرَص الحُمسح . فـَلحَيحح
َعَها  َر الحَعَظيَم، َوَوتحرََهاَونـََواَفَلَها؛ َشفح َجح َزَيَل.؛ لَيَـُفوَز ََبألح  َوالثـهَواَب اجلح

                                                           
 .3/390( فتح الباري : 1)
 واللفظ هلما. 4/273، صحيح ابن خزية :  2438، وأبو داود :  969( البخاري : 2)
 .1828( الدارمي : 3)
 (392 /8( تفسي ابن كثي : )20/39(، تفسي القرطِب : )400 - 24/399تفسي الطبي :  )( 4)
 . 8/392( ابن كثي : 5)
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ُ َجله يـُقحَسُم ؛ َهَذَه الس ورََة الحَكرَيَةَ َوَِف  :ِعب اد  اّللَِّ  ََبللهيحَل  ِف ُعاَلهُ  اّلِله
َهُب َوََيحرَي: َأيح . (و اللَّْيِل ِإذ ا ي ْسرِ قَاَئاًل: ) َوِف َذَلَك َإَشاَرة   ،(1)َيذح

َر رَب ََه، َوالتهَدب َر  تَـثحَمَرُه ِف ذَكح َإََل ُسرحَعَة ُمُرورََه َوانحَقَضائََه. فَالحَعاَقُل َمَن اسح
و ُهو  الَِّذي ): تـََعاََل  قَاَل اّلِلهُ ِف َخلحَقَه، َوَجَعَلُه لََراَحَة َبَدنََه َوُروَحَه، 

 .(2)(لِب اًسا و النـَّْوم  ُسب اتً ج ع ل  ل ُكُم اللَّْيل  
َعلحنَ ئَ ي َ سَ  نح عَ  زح اوَ تََ وَ  ،اتََناقَ وح ِف أَ لََنا ََبرَكح  اللهُهمه فَ  ، ينَ زَ ائَ فَ الح  نَ ا مَ اتََنا، َواجح

ََمنَي  ََعنَي، َوطَاَعَة َرُسوَلَك ُُمَمهٍد األح َنا َلطَاَعَتَك َأْجح َوطَاَعَة َمنح  َوَوفَ قح
ي  أ يُـّه ا الَِّذين  آم ُنوا أ ِطيُعوا اّللَّ  و أ ِطيُعوا ) أََمرحتـََنا َبطَاَعَتَه َعَماًل بََقوحَلَك:
 .(3)(الرَُّسول  و ُأوِل اْْل ْمِر ِمْنُكمْ 

ُكمح ََبلحُقرحآَن الحَعَظيمَ  ُ َوَإيه  نـََفَعَِن اّلِله
ُ َعَليحَه َوَسلهمَ َوَبُسنهَة نََبيَ َه الحَكَرمَي   َصلهى اّلِله

َ َل َوَلُكمح  تَـغحَفُر اّلِله  أَُقوُل قـَوحَل َهَذا َوَأسح
تَـغحَفُروُه َإنهُه ُهَو الحَغُفوُر الرهَحيُم.  فَاسح

                                                           
 . 8/393( ابن كثي : 1)
 .47( الفرقان : 2)
 . 59( النساء : 3)
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 اْْلُْطب ُة الثَّانِي ةُ 
ُد ّلِلََه  َمح ُكرُُه فََإنهُه ُسبحَحانَُه ََيحزَي َمنح َشَكَر، َكَما أََمَر، َونَ   َْححًدا َكَثيًااحلح شح

َهُد َأنه  َدُه ََل َشرَيَك َلُه، َوَأشح ُ َوحح َهُد َأنح ََل َإلََه َإَله اّلِله  َسيَ َدََن َونََبيـهَناَوَأشح
  َونََبيَ َناَسيَ َدَنَ ُُمَمهًدا َعبحُد اّلِلَه َوَرُسولُُه، فَاللهُهمه َصلَ  َوَسلَ مح َوََبرَكح َعَلى 

ََعنَي،  َساٍن َإََل ُُمَمهٍد، َوَعَلى آلََه َوَأصحَحابََه َأْجح َوَعَلى التهابََعنَي هَلُمح ِبََحح
يَن.  يـَوحَم الدَ 

 أُوَصيُكمح َعَباَد اّلِلَه َونـَفحَسي بَتَـقحَوى اّلِلَه َعزه َوَجله. 
ا اْلمُ  َِبََذَه َمنح َفطحَنَة الحَمرحَء َأنح يـَتَـنَـبهَه َإََل َقَسَم اّلِلَه تـََعاََل  نه إَ ص لُّون : أ يُـّه 
َوحقَاتَ  تَـثحَمَرَها ِف الحَعَباَداَت َوالطهاَعاَت؛ لَيَـَناَل َعنحَد اّلِلَه األح  ُسبحَحانَهُ ، فـََيسح

َنهاتَ  ُلوا الصَّاِْل اِت أ مَّا الَِّذين  آم ُنوا و ع مِ ): َعزه َوَجله  قَالَ ، َأعحَلى اجلح
انُوا يـ ْعم ُلون   َفَحرَيٌّ بََنا َأنح نـَغحَتَنَم  .(1)(فـ ل ُهْم ج نَّاُت اْلم ْأو ى نـُُزًَل ِب ا ك 

َوحقَاُت  َر، فَاألح َم الحَعشح َيه َد َصَلتَـَنا َبَرب ََنا َِف َهَذَه األح َر، َوُُنَدَ  بـَرََكَة َوقحَت الحَفجح
َه طَاقَاَت أَبـحَنائََنا َوبـََناتََنا  َها، َونـَُوجَ  َنا َأنح ُُنَاَفَظ َعَليـح ُب َعَليـح أََمانَة  َيََ

َتثحَمارَهَ  يحَ؛ لََيُكونُوا َمَن الحَفائَزَيَن ََلسح َع َوالَح َِف ا َفيَما يـَُعوُد َعَليحَهمح ََبلنـهفح
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نـحَياال َخَرةَ وَ  د   *نس ان  ل ِفي ُخْسرٍ ِإنَّ اإْلِ  *و اْلع ْصرِ ) :تـََعاََل  قَاَل اّلِلهُ ، الح
ِِبْلْ قِِ و تـ و اص ْوا و تـ و اص ْوا الَِّذين  آم ُنوا و ع ِمُلوا الصَّاِْل اِت  ِإَلَّ 

 .(1)(ِِبلصَّْبِ 
َهَذا َوَصل وا َوَسلَ ُموا َعَلى َخيحَ الحَبَشَر، َوَأَطيُعوا رَبهُكمح َفيَما أََمَر، فـََقدح 

ِئك ت ُه ُيص لُّون  ع ل ى النَِّبِِ ي  أ يُـّه ا الَِّذين  قَاَل ُسبحَحانَُه: ) ِإنَّ اّللَّ  و م ًل 
اللهُهمه َصلَ  َوَسلَ مح َوََبرَكح َعَلى . (2)(ع ل ْيِه و س لُِِموا ت ْسِليًماآم ُنوا ص لُّوا 

ََعنَي.َسيَ َدََن َونََبيَ َنا ُُمَمهٍد  َبَه َأْجح  َوَعَلى آلََه َوَصحح
 ، ٍر َوُعَمَر َوُعثحَماَن َوَعَليٍ  َُلَفاَء الرهاَشَديَن: َأِب َبكح َوارحَض اللهُهمه َعَن الح

َرَمنَي.َوَعنح َسائَ  َكح  َر الصهَحابََة األح
َنا  َبغح َعَليـح َلَك، َوَأسح َنا َفضح ُعو، فََأَدمح َعَليـح َك َندح ََتَك نـَرحُجو، َوَإيه اللهُهمه َرْحح
نََعَمَك، َوتـََقبهلح َصَلَواتََنا، َوَضاَعفح َحَسَناتََنا، َوَتَاَوزح َعنح َسيَ َئاتََنا، َوارحَفعح 

 َي َربه الحَعاَلَمنَي.َنا، َدَرَجاتَ 

                                                           
  ( سورة العصر . 1)
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ِليف ةْ ْبن ز اِيدْ  الشَّيخْ اللَُّهم  و فِِْق ر ئِيس  الدَّْول ةِ  ِلم ا ُتُِبُّهُ و تـ ْرض اُه،  خ 
ئِب ُه و و ِلَّ ع ْهِدِه اْْل ِمني ،  و ِإْخو ان ُه ُحكَّام  و اْْش ْل بِتـ ْوِفيِقك  َن 

م ار اِت.  اإْلِ
م ار اِت الَِّذين   م ْكُتومْ  ز اِيْد و الشَّيخْ  الشَّيخْ اللَُّهمَّ اْرح ِم  و ُشُيوخ  اإْلِ

. ، و أ ْدِخْلُهْم بِف ْضِلك  ف ِسيح  ج نَّاِتك  تـ ق ُلوا ِإل  ِرْضو اِنك  َوارحَحَم  انـْ
َياَء  َحح َلَماَت، َوالحُمؤحَمَننَي َوالحُمؤحَمَناَت، األح َلَمنَي َوالحُمسح يَع الحُمسح اللهُهمه ْجََ

َواَت،  َمح ُهمح َواألح  إَنهَك ُسََيع  َقرَيب  ُمَُيُب الدهَعَواَت.َمنـح
م ار اِت اْْل م ان  و اَِلْسِتْقر ا ر ، و الرَّخ اء  اللَُّهمَّ أ ِدْم ع ل ى د ْول ِة اإْلِ

ا تـ ق دًُّما و رِفـْع ًة، و ت س اُُمًا و ُم  بًَّة، و أ ِدْم ع ل ى أ ْهِله ا  و اَِلْزِده ار ، و ِزْده 
 ي  ر بَّ اْلع ال ِمني .السَّع اد ة  

َنا َمنحُه َوَما َلَح  يحَ ُكلَ َه َعاَجَلَه َوآَجَلَه، َما َعَلمح أَُلَك َمَن الَح اللهُهمه َإَنه َنسح
َنا َمنحُه َوَما َلَح  نـَعحَلمح، َونـَُعوُذ َبَك َمَن الشهرَ  ُكلَ َه َعاَجَلَه َوآَجَلَه، َما َعَلمح

يحَ  أَُلَك َمَن الَح ،  َما َسأََلَك َعبحُدَك َونََبي َك ُُمَمهد  نـَعحَلمح، اللهُهمه َإَنه َنسح
أَُلَك َونـَُعوُذ َبَك َمَن الشهرَ  َما َعاَذ بََه َعبحُدَك َونََبي َك ُُمَمهد   ، َوَنسح
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َها َمنح قـَوحٍل َوَعَمٍل، َونـَُعوُذ َبَك َمَن النهاَر َوَما قـَرهَب  َنهَة َوَما قـَرهَب َإلَيـح اجلح
َها َمنح  َتهُ َإلَيـح أَُلَك َأنح َتحَعَل َعاَقَبَة ُكلَ  َقَضاٍء َقَضيـح لََنا قـَوحٍل َوَعَمٍل، َوَنسح

  َرَشًدا.
َنهَة َمَع  َبـحَراَر، َوأَدحَخلحُهُم اجلح اللهُهمه ارحَحمح ُشَهَداَء الحَوَطَن َوقـُوهاَت التهَحاُلَف األح

َليَهمح َجَزاَء الصهاَبرَ  َز أَهح َياَر، َواجح َخح َرَمنَي.يَن؛ األح َكح َرَم األح  َبَكَرَمَك َي َأكح
قَ  َإََل  اللهُهمه انحُصرح قـُوهاَت التهَحاُلَف الحَعَرِبَ ؛ الهَذيَن ََتَاَلُفوا َعَلى َردَ  احلَح
قَ  َوالشهرحَعيهَة، َوأََدمح َعَليحَهُم  َل الحَيَمَن َعَلى َكَلَمَة احلَح َأصحَحاَبَه، َواْجحَعح أَهح

َلَمنَي، َراَر، َوَعَلى بـُلحَداَن الحُمسح َتقح  َوالحَعاَلََ َأْجحََعنَي. اََلسح
َجًدا اللهُهمه اغحَفرح  َوَلَواَلَديحَه، َوَلُكلَ  َمنح َعَمَل َفيَه  َلُكلَ  َمنح َبََن َلَك َمسح

يحَ َعَلى َعَباَدَك،  َساًَن، أَوح َوَقَف َوقـحًفا يـَُعوُد ََبلَح َتَفُع َصاحَلًا َوَإحح أَوح تـَنـح
 َبَه ُذر َيـهُتُه َمنح بـَعحَدَه.

َخَرةَ َحَسَنًة، َوَقَنا َعَذاَب النهاَر، َوأَدحَخلحَنا  نـحَيا َحَسَنًة، َوِف الح َربـهَنا آتََنا ِف الد 
َبـحَراَر،  َنهَة َمَع األح  َي َعزَيُز َي َغفهاُر.اجلح

: اذحُكُروا اّلِلهَ الحَعَظيَم َيذحُكرحُكمح، َواشحكُروُه َعَلى نََعَمَه يَزَدحُكمح. ِعب اد  اّللَِّ 
 َوأََقَم الصهاَلَة.
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