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 دولـة اإلمـارات العـربية املتحـدة

 

 ه1440ة جذو احل 8:  اجلمعة
 م9/8/2019:  املوافق اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

 ِذْكُر اَّللِه َعزه َوَجله 
 اْْلُْطَبُة اْْلُوَل 

ُد ّلِلََه  َمح َخُلُهمح َجنهاَت الذهاَكرَينَ ، ُيَُبُّ َعَباَدُه َربَ  الحَعاَلَميَ احلح ، َويُدح
َهدُ النهَعيَم،  َدُه ََل َشرَيَك َلُه، َأنح ََل َإلََه َإَله اّلِلهُ  َوَأشح ، َوِلُّ الصهاحَلَيَ َوحح

ُ َوَسلهَم َوََبَرَك  َ َوَرُسولُُه، َصلهى اّلِله َهُد َأنه َسيَ َدََن َونََبي هَنا ُُمَمهًدا َعبحُد اّلِله َوَأشح
ََعَي،  َبَه َأْجح َساٍن َإََل يَ وحَم َعَليحَه َوَعَلى آلََه َوَصحح َوَعَلى َمنح تََبَعُهمح ِبََحح

يَن.   الدَ 
 :ُسبحَحانَهُ : فَُأوَصيُكمح َعَباَد اّلِلَه َونَ فحَسي بَتَ قحَوى اّلِلَه تَ َعاََل، قَاَل بـَْعدُ َأمها 

ٍم مَ َواذْ ) َ ِف َأَّيه ِإْْثَ َعَلْيِه  تـََعجهَل ِف يـَْوَمْْيِ َفَل  ْعُدوَداٍت َفَمنْ ُكُروا اَّلله
َ ِإْْثَ َعَلْيِه ِلَمِن اتـهَقى َواتـهقُ  َتََخهَر َفَل  َوَمنْ  َواْعَلُموا أَنهُكْم ِإلَْيِه وا اَّلله

 .(1)ُُتَْشُروَن(

                                                           
 .203: بقرة ( ال1)
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 الذهاَكرَينَ َأنح َنُكوَن لَُه َمَن  َعزه َوَجله اّلِلهُ َلَقدح أََمَرََن : أَيُـَّها اْلُمْسِلُمونَ 
أَيُـَّها الهِذيَن آَمُنوا  َّيَ : )ِف َكَتابََه الحُمَبيَ  ُسبحَحانَهُ َقاَل الحُمَسبَ َحَي، ف َ 

ُر . (1)(َوَسبِ ُحوُه بُْكَرًة َوَأِصيًل  *اذُْكُروا اَّللهَ ِذْكًرا َكِثريًا  اّلِلهَ َفذَكح
قَاَل  ،َمنح أَفحَضَل الطهاَعاَت، َوَأعحَظَم الحَعَباَداَت، َوأَرحَفَع الحُقُرََبتَ  تَ َعاََل 

َأََل أُنـَبِ ُئُكْم ِبَرْيِ َأْعَماِلُكْم، َوَأزَْكاَها ِعْنَد َمِليِكُكْم، : »َرُسوُل اّلِلَه 
ِذْكُر »قَاَل:  .اّلِلهَ ََي َرُسوَل  بَ َلىقَاُلوا:  .«؟َوَأْرَفِعَها ِف َدرََجاِتُكمْ 

َر فَ  .(2)« َعزه َوَجله اَّللهِ   َرب َ  دَ نح عَ  ايمً ظَ عَ  اامً قَ مَ  تَ َعاََل  اّلِلهَ َإنه َلذَكح
 َعزه َوَجله  الَ قَ ، ف َ يَ لَ سَ رح مُ الح وَ  يَ ي َ بَ النه  ُسبحَحانَهُ  هَ بَ  رَ مَ أَ َلَذَلَك ، الحَعاَلَميَ 
ُ ََل ِإَلهَ ِإَله َأََن فَاْعُبْدِن َوَأِقِم ) :َعَليحَه السهاَلمُ ى وسَ مُ َلَسيَ َدََن  ِإنهِِن َأََن اَّلله

: َعَليحَه السهاَلمُ َلَسيَ َدََن زََكرَيه  تَ َعاََل  قَالَ . وَ (3)(ِلذِْكِريالصهَلَة 
ْبَكارِ َواذُْكْر رَبهَك َكِثريًا )  ُسبحَحانَهُ  بَ غه رَ وَ . (4)(َوَسبِ ْح ِِبْلَعِشيِ  َواإْلِ

: َعزه َوَجله  َلهُ فَ َقاَل ، هَ رَ كح ذَ  نح مَ  ارَ ثَ كح  اإلحَ َِف   ُُمَمهًدا َسيَ َدََن َونََبي هَنا
ِف نـَْفِسَك َتَضرًُّعا َوِخيَفًة َوُدوَن اْْلَْهِر ِمَن اْلَقْوِل َواذُْكْر رَبهَك )

                                                           
 .42 - 41:  ( األحزاب1)
 .21702:  أمحد، و  3790،  وابن ماجه :  3377الرتمذي : ( 2)
 .14:  طه( 3)
 .41:  آل عمران( 4)
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: ُسبحَحانَهُ َلُه  قَالَ وَ  ،(1)(َوََل َتُكْن ِمَن اْلَغاِفِلْيَ ِِبْلُغُدوِ  َواْْلَصاِل 
 .(2)(ُبْكَرًة َوَأِصيًل  َواذُْكِر اْسَم رَبِ كَ )

َر آََثرًا َكَبريًَة، َوََثََراٍت َكَثريَةً  :تـََعاَل  َّلِلهِ  الذهاِكُرونَ  أَيُـَّها فََبَه ََتحَيا  ؛َإنه لَلذ َكح
الهِذي َيْذُكُر  َمَثلُ »: قَاَل َرُسوُل اّلِلَه ، وسُ فُ الن ُّ  الحُقُلوُب، َوتَ زحُكو
رُ . وَ (3)«اْْلَيِ  َواْلَميِ تِ  َمَثلُ  ؛ َيْذُكُر رَبههُ رَبهُه َوالهِذي ََل   ب  بَ سَ  الذ َكح

الهِذيَن آَمُنوا ): َعزه َوَجله  قَاَل اّلِلهُ ، َوُطَمأحنَيَنَتهَ  َلَسَعاَدَة الحَقلحبَ 
. َفَمنح (4)(َوَتْطَمِئنُّ قـُُلوُُبُْم ِبذِْكِر اَّللِه َأََل ِبذِْكِر اَّللِه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ 

ُسُه، َوُغَفَر َذن حُبُه، َوَعظَُم  تَ َعاََل  اّلِلهَ ذََكَر  رُُه، َوَسَكَنتح نَ فح انحَشرََح َصدح
ُ ََلُمْ : )تَ َعاََل  قَاَل اّلِلهُ ثَ َوابُُه،  َ َكِثريًا َوالذهاِكَراِت َأَعده اَّلله  َوالذهاِكرِيَن اَّلله

َحَي  َتهَ كَ ئَ َوتَ َعاََل َلَماَل تَ َباَرَك َويَ ُقوُل  .(5)(ْغِفَرًة َوَأْجًرا َعِظيًمامَ 
َبيَح  ُأْشِهدُُكْم َأِن ِ » :َوََتحَميَدُهمح َوََتحَجيَدُهمح  الذهاَكرَينَ يَ رحفَ ُعوَن َإلَيحَه َتسح

، هُ دَ نح عَ  نح يمَ فَ  ُسبحَحانَهُ  اّلِلهُ َيذحُكرُهُ  ّلِلََه تَ َعاََل الذهاَكُر وَ . (6)«َقْد َغَفْرُت ََلُمْ 
                                                           

 .205:  ( األعراف1)
 .25:  اإلنسان( 2)
 متفق عليه واللفظ للبخاري.( 3)
 .28:  ( الرعد4)
 .35األحزاب : ( 5)
 .متفق عليه  (6)
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ُهُ قَاَل  ََديَث  َعزه َوَجله  الَ قَ . وَ (1)(َأذُْكرُْكمْ فَاذُْكُروِن : )تَ َباَرَك اْسح َِف احلح
َسي َ  ِسي، َوَمْن ذََكَرِن ِف َمْن ذََكَرِن ِف نـَْفِسِه ذََكْرتُُه ِف نـَفْ »: الحُقدح

َسَعَد  ؛الذهاَكرَينَ  نَ مَ  هَ ب َ رَ لَ َمنح َكاَن . فَ (2)«َخرْيٍ ِمْنهُ  َمَلٍ ذََكْرتُهُ ِف  َمَلٍ 
ن حَياالِف  َخَرةَ َكاَن َو ، دُّ : ُسبحَحانَهُ  قَاَل اّلِلهُ ، يَ حَ لَ فح مُ الح َمَن  ِف اْلح

 : قَاَل تَ َعاََل وَ . (3)(َواذُْكُروا اَّللهَ َكِثريًا لََعلهُكْم تـُْفِلُحونَ )
 .(4)(اْسَم رَب ِِه َفَصلهى َوذََكرَ  *َقْد َأفْـَلَح َمْن تـَزَكهى)

ًرا،  َعَلى  َرُسوُل اّلِلهَ َدلهَنا َلَقدح  :ِعَباَد اَّللهِ  َر َفضحاًل َوَأجح َثَر الذ َكح َأكح
َ تَ َعاََل َوَأعحَظَمَه ثَ َواًَب َوأَثَ ًرا، َوَأَحبَ َه َإََل  : َوالسهاَلمُ  الصهاَلةُ َعَليحَه  فَ َقالَ ، اّلِله

، َوََل َّلِلهِ ، َواْْلَْمُد : ُسْبَحاَن اَّللهِ  َأْرَبع  َأَحبُّ اْلَكَلِم ِإَل اَّللهِ »
فَ َهَذَه  .(5)«. ََل َيُضرَُّك ِِبَيِ ِهنه َبَدْأتَ  َأْكَبُ ، َواَّللهُ ِإَلَه ِإَله اَّللهُ 

َرحبَ َعُة؛ قََليَلُة الحَكَلَماَت،  َذحَكاُر األح َسَناتَ األح َها َعَظيَمُة احلَح َثرح َمن ح ، فَ لحُنكح
َم الحُمَبارََكاَت، ََيه ُ تَ َعاََل الهَِت َدَعاََن  ِف َهَذَه األح رََه،  اّلِله َإََل اغحَتَناَمَها َِف ذَكح

                                                           
 .152:  البقرة( 1)
 . ( متفق عليه2)
 .45:  ( األنفال3)
 .15-14:  األعلى( 4)
 .2137:  مسلم( 5)
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رََه َعَلى نََعَمَه،  َوَيْذُكُروا اْسَم : )ُسبحَحانَهُ فَ َقاَل َومَححَدَه َعَلى َمَنَنَه، َوُشكح
ٍم َمْعُلوَماتٍ  ُهَما قَاَل ابحُن َعبهاسٍ  .(1)(اَّللِه ِف َأَّيه ُم : َرَضَي اّلِلهُ َعن ح ََيه األح

ُم الح  َهيَ  :الحَمعحُلوَماتُ  رَ َأَيه َواذُْكُروا : )َوتَ َعاََل تَ َباَرَك قَاَل اّلِلهُ ، وَ َعشح
ٍم َمْعُدوَداتٍ  مَ  َن عح ي َ  .(2)(اَّللهَ ِف َأَّيه رَيقَ  َأَيه  مٍ َيه أَ  ةُ ثَ اَل ثَ  يَ هَ وَ ، التهشح

التهْسِبيِح فََأْكِثُروا ِفيِهنه ِمَن »: َرُسوُل اّلِلَه  قَالَ وَ  .(3)َعيدَ الح  دَ عح ب َ 
ُد ّلِلَهَ  ُسبحَحاَن اّلِلهَ َفَمنح قَاَل  .(4)«التـهْهِليِل َوالتهْكِبريِ وَ  َوالتهْحِميدِ  َمح ؛ َواحلح

ُُجوَر الحُمَضاَعَفاَت،  َسَناَت، َوََنَل األح َتََلَتح َصَحيَفُتُه ََبحلَح قَاَل َرُسوُل امح
ََتََْلِن َواْْلَْمُد َّلِلِه  اَّللهِ اْْلَْمُد َّلِلِه ََتََْلُ اْلِميَزاَن، َوُسْبَحاَن : » اّلِلهَ 

َكاَن   اَّللهُ ََل ِإَلَه ِإَله  قَالَ . َوَمنح (5)«َواْْلَْرضِ َما َبْْيَ السهَمَواِت 
ًرا، فََإنه  ًرا، َوأَعحَظَمُهمح َأجح َسَن النهاَس ذَكح  :قَالَ   اّلِلهَ  َرُسولَ َأحح

 الصهاَلةُ َعَليحَه  لَ ئَ ا سُ مه لَ وَ  .(6)«َأْفَضُل الذ ِْكِر: ََل ِإَلَه ِإَله اَّللهُ »
َسَناتَ  َفَمنَ أَ  :َوالسهاَلمُ  ُ؟َإَله   َإَلهَ ََل  احلَح نـََعْم، ِهَي » :قَالَ   اّلِله

                                                           
 .28:  احلج( 1)
 . 203: بقرة ال( 2)
 .(4/208تفسري الطربي ) (3)
 .( واللفظ له3/110، والطرباين ِف الكبري ) 3262( أمحد : 4)
 .223:  مسلم( 5)
 .3800وابن ماجه : ،  3383 : الرتمذي( 6)
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 يُ َبشهرُ ؛ ة  يمَ ظَ عَ  ة  ادَ بَ عَ وَ ، يل  لَ جَ  ر  كح ذَ  ريُ بَ كح الته وَ  .(1)«َأْحَسُن اْلََْسَناتِ 
َنهَة،  َقيَل:  .«ُبشِ رَ  ا َكبهَ ُمَكبِ   َقطُّ ِإَله مَ » :  َبُّ النه  الَ قَ َصاَحبُ َها ََبجلح

َنهَة؟ ،ََي َرُسوَل اّلِلهَ    .(2)«نـََعمْ » :قَالَ  ََبجلح
َن َعَباَدَتَك،  رََك، َوُحسح رََك َوُشكح َنا فَاللهُهمه َأَعنها َعَلى ذَكح يًعا َوَوفَ قح ْجََ

َعَماًل َوطَاَعَة َمنح أََمرحتَ َنا َبطَاَعَتَه ،  ُُمَمهدٍ  َلطَاَعَتَك، َوطَاَعَة َرُسوَلكَ 
َوُأوِل ََّي أَيُـَّها الهِذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اَّللهَ َوَأِطيُعوا الرهُسوَل بََقوحَلَك: )

 .(3)(اْْلَْمِر ِمْنُكمْ 
 ُ ُكمح ََبلحُقرحآَن الحَعَظيمَ نَ َفَعَن اّلِله  َوَإَيه

ُ َعَليَه َوَسلهَم.  َوَبُسنهَة نََبيَ َه الحَكَرمَي َصلهى اّلِله
َ ِل َوَلُكمح  تَ غحَفُر اّلِله  أَُقوُل قَ وحِل َهَذا َوَأسح
تَ غحَفُروُه َإنهُه ُهَو الحَغُفوُر الرهَحيُم.  فَاسح

                                                           
 ( .1/268األْساء والصفات للبيهقي : )( 1)
 .7779 : األوسط ِف الطرباين (2)
 . 59( النساء : 3)
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 اْْلُْطَبُة الثهانَِيةُ 
ُد ّلِلََه  َمح اَكرَينَ رَاَفَع َدَرَجاَت احلح َر الحَعَظيمَ الذه َجح ، ، َوُمَثيَبَهمح َعَلى َذَلَك ََبألح

َدهُ  ُ َوحح َهُد َأنح ََل َإلََه َإَله اّلِله َهُد َأنه َسيَ َدََن َونََبي هَنا  ََل َشرَيَك َلُه، َوَأشح َوَأشح
َ َوَرُسولُُه، َصله  َبَه ُُمَمهًدا َعبحُد اّلِله ُ َوَسلهَم َوََبَرَك َعَليحَه َوَعَلى آلََه َوَصحح ى اّلِله

ََعَي،  يَن.َأْجح َساٍن َإََل يَ وحَم الدَ   َوَعَلى َمنح تََبَعُهمح ِبََحح
 . َربَ  الحَعاَلَميَ أُوَصيُكمح َعَباَد اّلِلَه َونَ فحَسي بَتَ قحَوى اّلِلَه 

م  َعَظيَمة ،  :الذهاِكُرونَ أَيُـَّها  ُمُكمح َهَذَه َأَيه َها َأَيه الهَذي ؛ َعَرَفةَ  يَ وحمُ َمن ح
َر  ثَاُر َمنح ذَكح َتَحبُّ َفيَه اإلحَكح َعاَء، تَ َعاََل  اّلِلهَ ُيسح قَاَل ، َوالت هَوجُُّه َإلَيحَه ََبلدُّ

َخرْيُ الدَُّعاِء ُدَعاءُ يـَْوِم َعَرَفَة، َوَخرْيُ َما قـُْلُت َأََن َوالنهِبيُّوَن » : النهَبُّ 
ُ َوْحَدهُ ََل  ِإَلهَ ِإَله ِمْن قـَْبِلي: ََل   ،ْمدُ  َشرِيَك َلُه، َلهُ اْلُمْلُك َوَلهُ اْلَْ  اَّلله

ُذنُوَب  ُيَكفَ رُ  يَ وحَم َعَرَفةَ َوَصَياُم  .(1)«َوُهَو َعَلى ُكلِ  َشْيٍء َقِدير  
 َ  :ُيَكفِ ُر َسنَـَتْْيِ ؛ َصْوُم يـَْوِم َعَرَفةَ »: قَاَل َرُسوُل اّلِلَه ، َسنَ َتيح
َبُل بَ عحَدُه يَ وحَم الحَعيَد وَ  .(2)«َوُمْستَـْقبَـَلةً  َماِضَيةً  تَ قح مَ ُُثه َنسح  َأَيه

                                                           

 .3585الرتمذي : ( 1)
 .22535:  أمحد،  1162مسلم :  (2)
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رَيقَ  م  َوَصَفَها التهشح َا  النهَبُّ ، َوَهَي َأَيه ُم أَ أَ » :َِبَّنه ُشْرٍب ٍل وَ كْ َّيه
َذبحَح  ُسبحَحانَهُ َفَفيَها َشرََع اّلِلهُ  .(1)«َعزه َوَجله  ٍر َّلِلهِ ِذكْ وَ 

ََضاَحي َ  رََه، األح َبريَهَ َوَإقَاَمَة ذَكح َكَذِلَك َسخهَرَها َلُكْم ) :تَ َعاََل قَاَل ؛ لََتكح
ُوا وََكاَن  .(2)(اْلُمْحِسِنْيَ  َوَبشِ رِ اَّللهَ َعَلى َما َهَداُكْم  لُِتَكبِ 
َبريَ  َرَضَي اّلِلهُ َعن حُهمح الصهَحابَُة  َبرُي بَ عحَد يَ عحُمُروََّنَا ََبلتهكح رَُع التهكح . َوُيشح

َر َأوهَل  َر الحيَ وحَم الثهاَلَث َعَشَر َمنح َأَيه الصهَلَواَت؛ َمنح ظُهح َم الحَعيَد، َإََل َفجح
جهةَ  ُعوٍد  بحنَ  َعبحَد اّلِلهَ  نح عَ ، َوَصيَغُتُه َما َجاَء (3)َذي احلَح ُ َمسح َرَضَي اّلِله

رَبُ، اّلِلهُ  : أَنهُه َكاَن ُيَكربَ ُ فَ يَ ُقوُل:َعنحهُ  ُ َأكح رَبُ  اّلِله ُ َأكح رَبُ، اّلِله َله َلَه إَ ََل إَ ، َأكح
رَبُ  ُ، َواّلِلهُ َأكح رَبُ  ،اّلِله دُ اّلِلهُ َأكح َمح اّلِلَه  رَ كح ى ذَ لَ عَ  صح رَ حح نَ لح ف َ  .(4)َوّلِلََه احلح

 . َولحنُ َعلَ مح َذَلَك أَب حَناَءََن َوبَ َناتََنا، انَ الَ وَ حح أَ  يعَ ْجََ وَ  ،انَ اتَ قَ وح أَ  ل َ  كُ َِف  تَ َعاََل 
َهَذا َوَصلُّوا َوَسلَ ُموا َعَلى َخريحَ الحَبَشَر، َوَأَطيُعوا رَبهُكمح َفيَما أََمَر، فَ َقدح 

ِإنه اَّللهَ َوَمَلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النهِبِ  ََّي أَيُـَّها الهِذيَن ُسبحَحانَُه: )قَاَل 
                                                           

 .2813أبو داود : ، و  1141مسلم :  (1)
 .37:  احلج( 2)
 .1/249: دونة امل( 3)
 .50( ، وينظر الرسالة َلبن أيب زيد القريواين ص : 1/488مصنف ابن أيب شيبة: )( 4)
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اللهُهمه َصلَ  َوَسلَ مح َوََبرَكح َعَلى . (1)(آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلِ ُموا َتْسِليًما
َبَه َسيَ َدََن َونََبيَ َنا ُُمَمهٍد  ََعَي.َوَعَلى آلََه َوَصحح  َأْجح

 ، ٍر َوُعَمَر َوُعثحَماَن َوَعَليٍ  َُلَفاَء الرهاَشَديَن: َأيب َبكح َوارحَض اللهُهمه َعَن اْلح
َرَمَي.َوَعنح َسائَ  َكح  َر الصهَحابََة األح

َنا  َبغح َعَلي ح َلَك، َوَأسح َنا َفضح ُعو، فََأَدمح َعَلي ح َك َندح ََتَك نَ رحُجو، َوَإَيه اللهُهمه َرمحح
نََعَمَك، َوتَ َقبهلح َصَلَواتََنا، َوَضاَعفح َحَسَناتََنا، َوََتَاَوزح َعنح َسيَ َئاتََنا، َوارحَفعح 

 ََي َربه الحَعاَلَمَي.َدَرَجاتََنا، 
ْوَلةِ اللهُهَم َوف ِ  ِلَما ُتُِبُّهُ َوتـَْرَضاُه،  َخِليَفةْ ْبن زَاِيدْ  الشهيخْ ْق رَئِيَس الده

َوِإْخَوانَُه ُحكهاَم َواْْشَْل بِتَـْوِفيِقَك ََنئَِبُه َوَوِله َعْهِدِه اْْلَِمَْي، 
َمارَاِت.  اإْلِ

َمارَاِت الهِذيَن  َمْكُتومْ  زَاِيْد َوالشهيخْ  الشهيخْ اللهُهمه اْرَحِم  َوُشُيوَخ اإْلِ
تَـَقُلوا ِإَل ِرْضَواِنَك، َوَأْدِخْلُهْم بَِفْضِلَك َفِسيَح َجنهاِتَك. َوارحَحَم  انـْ

َياَء  َحح َلَماَت، َوالحُمؤحَمَنَي َوالحُمؤحَمَناَت، األح َلَمَي َوالحُمسح يَع الحُمسح اللهُهمه ْجََ
َواَت،  َمح ُهمح َواألح  يع  َقرَيب  ُمَُيُب الدهَعَواَت.إَنهَك ْسََ َمن ح

                                                           
  .  56( األحزاب : 1)
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َمارَاِت اْْلََماَن َواَِلْسِتْقَراَر، َوالرهَخاَء  اللهُهمه َأِدْم َعَلى َدْوَلِة اإْلِ
َعًة، َوَتَساُُمًا َوَُمَبهًة، َوَأِدْم َعَلى َأْهِلَها  ًما َورِفـْ َواَِلْزِدَهاَر، َوِزْدَها تـََقدُّ

 اْلَعاَلِمَْي.ََّي َربه السهَعاَدَة 
َنهَة َمَع  َب حَراَر، َوأَدحَخلحُهُم اجلح اللهُهمه ارحَحمح ُشَهَداَء الحَوَطَن َوقُ وهاَت التهَحاُلَف األح

َليَهمح َجَزاَء الصهاَبرَيَن؛  َز أَهح َياَر، َواجح َخح َرَمَي.األح َكح َرَم األح  َبَكَرَمَك ََي َأكح
قَ  َإََل اللهُهمه انحُصرح قُ وهاَت التهحَ  اُلَف الحَعَريبَ ؛ الهَذيَن ََتَاَلُفوا َعَلى َردَ  احلَح

قَ  َوالشهرحَعيهَة، َوأََدمح َعَليحَهُم  َل الحَيَمَن َعَلى َكَلَمَة احلَح َأصحَحاَبَه، َواْجحَعح أَهح
َلَمَي،  َراَر، َوَعَلى بُ لحَداَن الحُمسح َتقح  َوالحَعاَلََ َأْجحََعَي.اََلسح

َخَرةَ َحَسَنًة، َوَقَنا َعَذاَب النهاَر، َوأَدحَخلحَنا  ن حَيا َحَسَنًة، َوِف اْلح َرب هَنا آتََنا ِف الدُّ
َب حَراَر،  َنهَة َمَع األح  ََي َعزَيُز ََي َغفهاُر.اجلح

: اذحُكُروا اّلِلهَ الحَعَظيَم َيذحُكرحُكمح، َواشحكُروُه َعَلى نََعَمَه يَزَدحُكمح. ِعَباَد اَّللهِ 
 َوأََقَم الصهاَلَة.



 
-11- 

 

 


