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ْنَيا َحَسَنًة َوِفي اْْلِخَرِة َحَسَنًة ) َنا آِتَنا ِفي الدُّ  (َربَّ
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 دولـة اإلمـارات العـربية املتحـدة

 

 ه1440ة جذو احل 22:  اجلمعة
 م23/8/2019:  املوافق اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

َيا ِف  رَبَـَّنا آتَِنا نـْ   َحَسَنة   اْْلِخَرةِ  َوِف  َحَسَنة   الدُّ
 اْْلُْطَبُة اْْلُوَل 

ُد ّلِلََه  َمح ن حَيا َدارًا لَلحَعاَمَلَي، َربَ  الحَعاَلَميَ احلح َنهَة َجَزاًء وَ ، َجَعَل الدُّ اجلح
َسَنيَ  َهدُ  ،لَلحُمحح َدُه ََل َشرَيَك َلُه، أَنح ََل َإَلَه َإَله اّلِلهُ  َوَأشح َوِلُّ َوحح
ُ ، الصهاحَلَيَ  َهُد َأنه َسيَ َدََن َونََبي هَنا ُُمَمهًدا َعبحُد اّلِلَه َوَرُسولُُه، َصلهى اّلِله َوَأشح

َبهَ  ََعَي، َوَسلهَم َوََبَرَك َعَليحَه َوَعَلى آلََه َوَصحح َساَر َعَلى َوَعَلى َمنح  َأْجح
يَن. َدرحَِبَمح   َإََل يَ وحَم الدَ 

 :ُسبحَحانَهُ : فَُأوَصيُكمح َعَباَد اّلِلَه َونَ فحَسي بَتَ قحَوى اّلِلَه تَ َعاََل، قَاَل َأمَّا بـَْعدُ 
)َوِقيَل ِللَِّذيَن اتَـَّقْوا َماَذا أَنـَْزَل رَبُُّكْم قَاُلوا َخْْي ا ِللَِّذيَن َأْحَسُنوا ِف 

َيا َحَسَنٌة َوَلَداُر اْْلِخَرِة َخْْيٌ  نـْ  .(1)َولَِنْعَم َداُر اْلُمتَِّقنَي(َهِذِه الدُّ
ثَ ُر   دح قَ لَ : ونَ َصلُّ أَيُـَّها اْلمُ  ُعو بَهَ  اء  عَ دُ َكاَن َأكح : يَ ُقولَ  نح أَ  النهِبُّ  َيدح

َيا َحَسَنة  ُهمَّ آتَِنا اللَّ » نـْ َعَذاَب  َوِقَنا َوِف اْْلِخَرِة َحَسَنة ، ،ِف الدُّ
                                                           

 . 30نحل : ( ال1)
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 فَ َقاَل: َعَليحَه السهاَلمُ َسيَ ُدََن ُموَسى َوَدَعا ِبَثحَل َهَذا الدَُّعاَء  .(1)«النَّارِ 
نـَْيا )  نَ و نُ مَ ؤح مُ الح  اعَ دَ بََه وَ  .(2)(َحَسَنة  َوِف اْْلِخَرةِ َواْكُتْب لََنا ِف َهِذهِ الدُّ

ُمح ف َ  َيا ِف  انَ آتِ  َنارَبَـّ )وا: الُ قَ َرِبه نـْ  انَ قِ وَ  َحَسَنة   اْْلِخَرةِ  َوِف  َحَسَنة   الدُّ
َتَجابَ  .(3)(النَّارِ  َعَذابَ  قَاَل هَلُمح، َوأَثحََن َعَلى ُدَعائََهمح،  ُسبحَحانَهُ  فَاسح
: َأيح  .(4)(اْلَِْسابِ  َسرِيعُ  َواّللَُّ  َكَسُبوا  ِمَّا َنِصيبٌ  ََلُمْ  ُأولَِئكَ : )تَ َعاََل 

ن حَيا َمنَ  َنَصيب   مح هلَُ  َخَرةَ  َوَمنَ  الدُّ  َجاَمع  َهَذا الدَُّعاُء الحَعَظيُم؛ وَ  ،(5)اْلح
َيَ  ن حَيا َِلَْيح َخَرةَ  الدُّ َ السهعحَي  الت هَواُزنَ  َنيُف؛يُ َعلَ ُمَنا بََه َدينُ َنا احلحَ  ،(6)َواْلح َبيح

ن حَياِف  َخَرَة،  ،الدُّ َلمَ ، اًل امُ كَ تَ ا وَ مً زُ اَل ا تَ مَ هُ ن َ ي ح ب َ  نه إَ فَ َوالحَعَمَل َلْلح  فَ َعَلى الحُمسح
َنهَة  يَ غحَتَنمَ َأنح  َا َطرَيُق اجلح ن حَيا؛ أَلََّنه َخَرةَ ِف الدُّ : َعزه َوَجله  اّلِلهُ َكَما قَاَل   ، اْلح

َتِغ ِفيَما آََتَك اّللَُّ ) الدَّاَر اْْلِخَرَة َوََل تـَْنَس َنِصيَبَك ِمَن َوابـْ

                                                           

 . 2690مسلم :  (1)
 .156:  األعراف (2)
 . 201البقرة :  (3)
 .202:  البقرة (4)
 (.5/338: ) الرازي وتفسْي، ( 548 /3: ) الطربي تفسْي (5)
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َيا نـْ َخَرةَ  لَ فُ غح  ي َ ََل َأنح وَ  .(1)(الدُّ  تَ َعاََل  قَاَل اّلِلهُ ، فَ َيُكوَن َكالهَذيَن َعَن اْلح
َيا َوُهْم َعِن َفيَهمح: ) نـْ اْْلِخَرِة ُهْم يـَْعَلُموَن ظَاِهر ا ِمَن اْْلََياِة الدُّ
ن حَيا َوَسعحَي  َتَهَد ِف َيح  َأنح وَ  .(2)(َغاِفُلونَ  َ َعَمَل الدُّ َع َبيح َمح َخَرةَ اجلح ؛ اْلح

َُُهَا،  َ بَ  اّلِلهُ تَ َعاََل  نَ رَ ق َ َقدح وَ  َويَ ُفوَز َِبََسَناَِتََما.لَيَ َناَل َخْيح ن حَيا يح  الدُّ
َخَرةَ   :َعَليحَه السهاَلمُ َعنح َسيَ َدََن إَب حَراَهيَم  تَ َعاََل  قَالَ ،  َوَعطَائَهَ هَ ابَ وَ  ث َ ِف  َواْلح

َيا َوِإنَّهُ ِف اْْلِخَرِة َلِمَن الصَّاِْلِنيَ ) نـْ َناهُ َأْجَرهُ ِف الدُّ  قَالَ وَ  .(3)(َوآتـَيـْ
تَ َهُدوا َِف طَاَعَتَه َوابحَتَغاَء َمرحَضاتََه:  َعزه َوَجله  َنحَبَياَء الهَذيَن اجح َعنح أَت حَباَع األح

َيا َوُحْسَن ثـََواِب اْْلِخَرِة َواّللَُّ ُيُِبُّ ) نـْ َفآََتُهُم اّللَُّ ثـََواَب الدُّ
ن حَيا َحَسَنةَ  مح اهُ طَ عح أَ  :يح أَ  .(4)(اْلُمْحِسِننيَ  َخَرةَ  َوَحَسَنةَ  ،الدُّ  . اْلح

َيا َحَسَنةُ َفَما ِهَي  نـْ  ؟اْْلِخَرةِ  َحَسَنةُ َما ِهَي وَ ؟ الدُّ
ن حَيا َحَسَنةَ  : َإنه ِعَباَد اّللَِّ  ، َمطحُلوب   ُكله   لُ مَ شح تَ  الدُّ َصحهة   َمنح  ُدن حَيَوي  
َبة ، َوَدار   َوَعاَفَية ، ، َورَزحق   َرحح ، َوَعلحم   َواَسع  ، َوَعَمل   ََنَفع   َوَمرحَكب   َصاَلح 

                                                           

 .77:  القصص (1)
 .7:  الروم (2)
 . 27:  العنكبوت (3)
 . 148:  آل عمران (4)
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يل   َوثَ َناء   َهَِنء ، نحَساوَُكلَ  َما يَ رحَغُب َفيَه  ،(1)ْجََ ُن َمنح طَيَ َباَت اإلحَ
ََياةَ  ن حَيا، احلح ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة اّللَِّ الَِِّت َأْخَرَج ): ُسبحَحانَهُ  اّلِلهُ قَاَل  الدُّ

َيا  ِلِعَباِدِه َوالطَّيِ َباِت ِمَن الرِ ْزقِ  نـْ ُقْل ِهَي ِللَِّذيَن آَمُنوا ِف اْْلََياِة الدُّ
ن حَياَوَمنح َحَسَنَة  .(2)(يـَْوَم اْلِقَياَمةِ َخاِلَصة   نحَسايََعيَش َأنح  ؛الدُّ  نُ اإلحَ

َمْن َعِمَل ) :تَ َعاََل  اّلِلهُ قَاَل  َسَعيَدًة، َحَياًة طَيَ َبةً َفيَها َعيَشًة َكرميًَة، وَ 
َلُنْحِييَـنَُّه  َحَياة  طَيِ َبة  َصاِْل ا ِمْن ذََكٍر َأْو أُنـَْثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فـَ

الحَمرحُء  الُ نَ ي َ وَ  .(3)(َولََنْجزِيـَنـَُّهْم َأْجَرُهْم ِبَِْحَسِن َما َكانُوا يـَْعَمُلونَ 
َكَما   َوَأْحِسنْ ) تَ َعاََل: اّلِلهُ ا، قَاَل يهَ فَ  نَ سَ احلحَ  لَ مَ عَ لح َبَ  ؛ايَ ن ح الدُّ  َحَسَنةَ 

َتَطيُب ا يَ ن ح الدُّ فَ  .(4)َأْحَسَن اّللَُّ ِإلَْيَك َوََل تـَْبِغ اْلَفَساَد ِف اْْلَْرِض(
 ِف  يَ عح السه ا، وَ هَ ارَ مَ عح  إَ ِف  اسَ النه  ادَ هَ تَ اجح وَ  ،ايهَ فَ  تَ َعاََل  اّلِلهَ طَاَعَة بَ 

 َفيَها. َوَبُكلَ  َخْيح  يَ بحُذُلونَهُ ، اهَ ازحَدَهارَ 

                                                           

 . 1/558تفسْي ابن كثْي :  (1)
 . 32:  األعراف (2)
 .97:  النحل (3)
 .77:  ( القصص4)
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َنهةُ  يَ هَ  َخَرةَ اْلح  َحَسَنةَ  َإنه  :ونَ ْؤِمنُ أَيُـَّها اْلمُ   لَ َنَ  دح قَ ف َ  َهالَ خَ دَ َفَمنح ، اجلح
زُْحزَِح َعِن النَّاِر َوُأْدِخَل  َفَمنْ ) :ُسبحَحانَهُ  قَاَل اّلِلهُ ، (1)اتَ نَ سَ احلحَ  يعَ ْجََ 
َنهُة َمَن  .(2)(نََّة فـََقْد فَازَ الَْ  رَبَ اّلِلهُ َوَرُسولُُه َعنحُه،  الحَغيحبَ َواجلح الهَذي َأخح

 ، َها فَ رحض  َديُق ِبَا َجاَء َعن ح ، َوالتهصح ميَاُن َِبَا َواَجب   :تَ َعاََل  اّلِلهُ قَاَل َواإلحَ
ِإنَُّه َكاَن َوْعُدُه ِِت َوَعَد الرَّْْحَُن ِعَباَدُه ِِبْلغَْيِب َجنَّاِت َعْدٍن الَّ )

ا يهَ فَ  هُ لَ ، وَ د  له مَُ  ةَ نه  اجلحَ ِف الحُمؤحَمُن فَ  .(4)ةَ الَ  ُمََ ا ََل نً ائَ : كَ يح أَ  .(3)ا(َمْأتِي  
، هُ كُ َر دح يُ  هُ بَ لَ ا طَ مَ  لُّ كُ َو ، هُ دُ يََ  يم  عَ نَ َمنح  َهايفَ  هُ اهَ ت َ شح َما ا لُّ كُ ،  دُ فَ ن ح  ي َ ََل  يم  عَ نَ 

 ِلِعَباِدي الصَّاِْلِنَي َما ََل َأْعَدْدُت  :قَاَل اّللَُّ : » قَاَل َرُسوُل اّلِلهَ 
َعْت، َوََل َعنْيٌ رََأْت، َوََل   َخَطَر َعَلى قـَْلِب َبَشٍر، فَاقْـَرُءوا ِإْن  ُأُذٌن َسَِ

ُتْم  َفََل تـَْعَلُم نـَْفٌس َما ُأْخِفَي ََلُْم ِمْن قـُرَِّة َأْعنُيٍ َجَزاء  ): اّللَِّ  قـَْولَ ِشئـْ
 هُ بَ  ُيشح ََل  ؛يم  عَ نَ َعطَاء  وَ  نح مَ  ةَ نه  اجلحَ ا ِف مَ  وَُكلُّ  .(5)(ِبَا َكانُوا يـَْعَمُلونَ 

                                                           

 (.4/206): تفسْي الطربي  (1)
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ن حَيا ِف ا َمه  ائً ي ح شَ  َلهَ  َِف  َله ، إَ الدُّ َه َوَشكح َ (1)اْسَح َوَصَف نََعيَم  تَ َعاََل ، فََإنه اّلِله
َل  َها ِمْن ََثََرٍة ِرْزق ا قَاُلوا َهَذا الَِّذي : )َقالَ ف َ  ةَ نه اجلحَ َأهح ُكلََّما ُرزُِقوا ِمنـْ

َوُهْم َوََلُْم ِفيَها َأْزَواٌج ُمَطهََّرٌة َوأُتُوا بِِه ُمَتَشاِِب ا ُرزِقْـَنا ِمْن قـَْبُل 
 .(2)(ِفيَها َخاِلُدونَ 

 نح مَ  ََبلحُمؤحَمَنيَ  هُ لَ َشح  عُ مَ َيح  تَ َعاََل  اّلِلهَ  نه ؛ أَ ةَ نه  اجلحَ ِف  نُ مَ ؤح مُ الح  هُ الُ نَ ا ي َ َمه وَ 
َواَن اّلِلَه َعَليحَه، فَ يَ غحُمرُُه ، هَ تَ يه ر َ ذُ وَ  هَ لَ هح أَ  ُخُل الحَماَلَئَكُة ُِتَنَ ُئُه َبرَضح َوَتدح

َجنَّاُت َعْدٍن َيْدُخُلوََنَا َوَمْن َصَلَح : )ُسبحَحانَهُ  قَاَل اّلِلهُ الحَفرَُح َوالسُُّروُر، 
ِِتِْم َواْلَمََلِئَكُة َيْدُخُلوَن َعَلْيِهْم ِمْن ُكلِ   ِمْن آَِبِئِهْم َوَأْزَواِجِهْم َوُذرِ َّيَّ

َوَأعحَلى َمنح  .(3)(َسََلٌم َعَلْيُكْم ِبَا َصََبُُْتْ فَِنْعَم ُعْقََب الدَّارِ  *َِببٍ 
، َويَ لحَتَقَي ََبلنهَبيَ َي  اّلِلهَ  َرُسولَ َذَلَك ُكلَ َه؛ َأنح ُيَاَلَس الحُمؤحَمُن َفيَها 

يَقَي، َوالشَُّهَداَء َوالصهاحَلََي، )  .(4)(َوَحُسَن ُأولَِئَك رَِفيق اَوالصَ دَ 
ُدَها  َسَناَت الهَِت يََ َنهةَ  الحُمؤحَمنُ وَُكلُّ تَلحَك احلَح َهَه ِف اجلح ؛ ُتضحَفي َعَلى َوجح

                                                           

 .(1/391): تفسْي الطربي  (1)
 .25:  البقرة (2)
 . 24 - 23:  الرعد (3)
 . 69:  النساء (4)
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َا  *ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ ََنِضَرةٌ ): َوَجله َعزه  اّلِلهُ  َضَياًء َونُورًا، يَ ُقولُ  ِإَل َرِبِ 
 .(1)(ََنِظَرةٌ 

ن حَيا َحَسَنةَ  آتََنافَاللهُهمه  َنا ، َخَرةَ اْلح  َحَسَنةَ وَ ، الدُّ يًعا َوَوفَ قح َلطَاَعَتَك، ْجََ
بََقوحَلَك: َعَماًل َوطَاَعَة َمنح أََمرحتَ َنا َبطَاَعَتَه ،  ُُمَمهد   َوطَاَعَة َرُسوَلكَ 

ََّي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اّللََّ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأوِل اْْلَْمِر )
 .(2)(ِمْنُكمْ 

ُكمح ََبلحُقرحآَن الحَعَظيمَ  ُ َوَإَّيه  نَ َفَعَِن اّلِله
ُ َعَليَه َوَسلهَم.  َوَبُسنهَة نََبيَ َه الحَكَرمَي َصلهى اّلِله

َ ِل َوَلُكمح أَُقوُل قَ وحِل  تَ غحَفُر اّلِله  َهَذا َوَأسح
تَ غحَفُروُه َإنهُه ُهَو الحَغُفوُر الرهَحيُم.  فَاسح

                                                           

 .23 - 22 : القيامة (1)
 . 59( النساء : 2)
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 اْْلُْطَبُة الثَّانَِيةُ 
ُد ّلِلََه َربَ  الحَعاَلَميَ  َمح َدهُ ، احلح ُ َوحح َهُد َأنح ََل َإَلَه َإَله اّلِله  ََل َشرَيَك َلُه، َوَأشح

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

يَن.  الدَ 
 . َربَ  الحَعاَلَميَ أُوَصيُكمح َعَباَد اّلِلَه َونَ فحَسي بَتَ قحَوى اّلِلَه 

َنهةَ َإنه َأعحَظَم َحَسَناَت  :اْلُمْسِلُمونَ  أَيُـَّها َرَضا  الحُمؤحَمنُ ؛ َأنح ََيُوَز اجلح
َهَه الحَكَرمَي،  َعَد ََبلنهظََر َإََل َوجح َنهةَ  لُ هح أَ فَ رَب ََه الحَعَظيَم، َوَيسح  ؛اوهَ لُ خَ ا دَ ذَ إَ  اجلح

، هَ يح لَ عَ  ونَ لُ بَ قح ي ُ ، وَ هَ يح لَ إَ  ونَ تُ فَ تَ لح ي َ ي، ف َ ادَ نَ  ي ُ ياًل لَ يًبا جَ هَ ًًت مَ وح ُعوا صَ ْسََ 
ُمح جَ خَ يُ ف َ  ئ ا َأزِيدُُكْم؟ »: مح هلَُ  ولُ قُ ي َ وَ لُُه؛ اَل له جَ اَطبُ ُهمح رِبُّ ُترِيُدوَن َشيـْ

َنا ِمَن النَّاِر؟ فـَيَـُقوُلوَن: َأَلَْ تـُبَـيِ ْض  ُوُجوَهَنا؟ َأَلَْ ُتْدِخْلَنا اْلَنََّة، َوتـَُنجِ 
ئ ا َأَحبَّ ِإلَْيِهْم ِمَن النََّظِر  قَاَل: فـََيْكِشُف اْلَِْجاَب، َفَما ُأْعطُوا َشيـْ

ِللَِّذيَن َأْحَسُنوا اْْلُْسََن )  َرُسوُل اّلِلَه ُُثه َتاَل  .«ِإَل َرِبِ ِْم َعزَّ َوَجلَّ 
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َنهُة الهَِت أََعدهَها  .(1)(َوِزََّيَدةٌ  َلَمنح آَمَن َِبَا، َوَسَعى  تَ َعاََل  اّلِلهُ تَلحَك اجلح
َوَمْن َأرَاَد اْْلِخَرَة َوَسَعى ََلَا َسْعيَـَها َوُهَو : )ُسبحَحانَهُ قَاَل هَلَا َسعحيَ َها، 

َخَرةَ  َِف  اسَ النه  لُ ازَ نَ مَ وَ  .(2)(ُمْؤِمٌن فَُأولَِئَك َكاَن َسْعيُـُهْم َمْشُكور ا  ؛اْلح
ن حَيا َر َأعحَماهَلَمح ِف الدُّ َأْهُل اْلَمْعُروِف : »النهَِبُّ ؛ قَاَل (3)َتُكوُن َعَلى َقدح

َيا نـْ نحَساُن  .(4)«ُهْم َأْهُل اْلَمْعُروِف ِف اْْلِخَرةِ  ؛ِف الدُّ َتَهَد اإلحَ فَ لحَيجح
ن حَيا َخَرَة. َحَسَنةَ وَ  لَلحَفوحَز َِبََسَنَة الدُّ  اْلح

َهَذا َوَصلُّوا َوَسلَ ُموا َعَلى َخْيحَ الحَبَشَر، َوَأَطيُعوا رَبهُكمح َفيَما أََمَر، فَ َقدح 
ِإنَّ اّللََّ َوَمََلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبِ  ََّي أَيُـَّها الَِّذيَن قَاَل ُسبحَحانَُه: )

اللهُهمه َصلَ  َوَسلَ مح َوََبرَكح َعَلى . (5)(ْسِليم اآَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلِ ُموا تَ 
ََعَي.َسيَ َدََن َونََبيَ َنا ُُمَمهد   َبَه َأْجح  َوَعَلى آلََه َوَصحح

                                                           

 .26، واْلية من سورة يونس :  279 : مسلم (1)
 .19:  اإلسراء (2)
 (.4/2): فيض القدير  (3)
 . 22 األدب املفرد :البخاري ِف  (4)
  .  56( األحزاب : 5)
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 ، ر  َوُعَمَر َوُعثحَماَن َوَعَلي   َُلَفاَء الرهاَشَديَن: َأِب َبكح َوارحَض اللهُهمه َعَن اِلح
َرَمَي. َر الصهَحابَةَ َوَعنح َسائَ  َكح  األح

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

 .ََّي َربه الحَعاَلَميَ َدَرَجاتََنا، 
ْوَلةِ  ِلَما ُتُِبُّهُ َوتـَْرَضاُه،  َخِليَفةْ ْبن زَاِيدْ  الشَّيخْ اللَُّهَم َوفِ ْق رَئِيَس الدَّ

َوِإْخَوانَُه ُحكَّاَم َواْْشَْل بِتَـْوِفيِقَك ََنئَِبُه َوَوِلَّ َعْهِدِه اْْلَِمنَي، 
َمارَاِت.  اإْلِ

َمارَاِت الَِّذيَن  َمْكُتومْ  زَاِيْد َوالشَّيخْ  الشَّيخْ اللَُّهمَّ اْرَحِم  َوُشُيوَخ اإْلِ
تَـَقُلوا ِإَل ِرْضَواِنَك، َوَأْدِخْلُهْم بَِفْضِلَك َفِسيَح َجنَّاِتَك. َوارحَحَم  انـْ

َياَء  َحح َلَماَت، َوالحُمؤحَمَنَي َوالحُمؤحَمَناَت، األح َلَمَي َوالحُمسح يَع الحُمسح اللهُهمه ْجََ
َواَت،  َمح ُهمح َواألح  إَنهَك ْسََيع  َقرَيب  ُمَُيُب الدهَعَواَت.َمن ح
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َمارَاِت اْْلََماَن َواَِلْسِتْقَرا َر، َوالرََّخاَء اللَُّهمَّ َأِدْم َعَلى َدْوَلِة اإْلِ
َعة ، َوَتَساُُم ا َوَُمَبَّة ، َوَأِدْم َعَلى َأْهِلَها  َواَِلْزِدَهاَر، َوِزْدَها تـََقدُّم ا َورِفـْ

 ََّي َربَّ اْلَعاَلِمنَي.السََّعاَدَة 
َ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 التهَحاُلَف الحَعَرِبَ ؛ الهَذيَن ََتَاَلُفوا َعَلى َردَ  احلَح

َرارَ  َوأََدمَ َأصحَحاَبَه،  َتقح َلَمَي،  اََلسح  َوالحَعاَلََ َأْجحََعَي.َعَلى بُ لحَداَن الحُمسح
ن حيَ  َخَرةَ َحَسَنًة، َوَقَنا َعَذاَب النهاَر، َوأَدحَخلحَنا َرب هَنا آتََنا ِف الدُّ ا َحَسَنًة، َوِف اْلح

َب حَراَر،  َنهَة َمَع األح  ََّي َعزَيُز ََّي َغفهاُر.اجلح
: اذحُكُروا اّلِلهَ الحَعَظيَم َيذحُكرحُكمح، َواشحكُروُه َعَلى نََعَمَه يَزَدحُكمح. ِعَباَد اّللَِّ 

 َوأََقَم الصهاَلَة.
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