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 دولـة اإلمـارات العـربية املتحـدة

 

 ه1440 ذو القعدة 23 اجلمعة:
 م26/7/2019 املوافق: اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

 َيا ِعبااِدي
ُطخباُة الخُ   ولا اْلخ

د   َمح اَلّل، َوالحَعَظَمّة َوالحَكَماّل،  لِّلَّ  اْلح َهد  ّذي الحّعزَّة َواجلَح  َه ّإَل ّإلَ  َأنح َل  َوَأشح
َده  َل الَِل   َهد  َأَن َسيّ َدََن َونَّبيَ َنا  الحَكّبري  الحم تَ َعاّل، ، َشرّيَك لَه  َوحح َوَأشح

 هّ بّ حح صَ وَ  هّ ى آلّ لَ عَ وَ َوََبَرَك َعَليحّه  مَ لَ سَ ى الَِل  وَ لَ صَ ، ُم ََمًدا َعبحد  الَِلّ َوَرس ول ه  
  .ينّ الد ّ  مّ وح  ي َ َل إّ  ان  سَ حح بّّ  مح ه  عَ بّ تَ  نح ى مَ لَ عَ وَ ، يَ عّ جحَ أَ 

قَاَل فَ َقدح  ،تَ َعاَل  : فَأ وّصيك مح ّعَباَد الِلَّ َونَ فحّسي بّتَ قحَوى الِلَّ دُ عخ ا بـا م  أا 
َيا أايُـّهاا الن اُس اعخُبُدوا راب ُكُم ال ِذي خالاقاُكمخ واال ِذينا ِمنخ ) :ه  انَ حَ بح س  

  .(1)(ونا لاعال ُكمخ تـاتـ قُ قـابخِلُكمخ 
: ُ تـابااراكا واتـاعاالا : »قَاَل الَنِبُّ  ِعباادا اَّللِ  ِإِّنِ  ؛َيا ِعبااِدي :قاالا اَّلل 

ناُكمخ ُُمار ًما؛ فاَلا تاظاالاُموا َيا  .حار مخُت الظُّلخما عالاى نـافخِسي، واجاعالخُتُه بـايـخ
ُتُه، فااسخ   ؛ِعبااِدي يـخ دُِكمخ ُكلُُّكمخ ضاالٌّ ِإَّل  مانخ هادا ُدوّن أاهخ  ؛َيا ِعبااِدي .تـاهخ
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ُكمخ  تاطخِعُموّن ُأطخِعمخ ُتُه، فااسخ اِئٌع ِإَّل  مانخ أاطخعامخ ُكلُُّكمخ ؛  َيا ِعبااِدي .ُكلُُّكمخ جا
ُسوّن  تاكخ تُُه، فااسخ ُسُكمخ عااٍر ِإَّل  مانخ كاساوخ ِإن ُكمخ ُُتخِطُئونا  ؛َيا ِعبااِدي .أاكخ

تـاغخِفُروّن أاغخِفرخ لاُكمخ  ِِبلل يخِل واالنـ هااِر، يًعا، فااسخ َيا  .واأاَنا أاغخِفُر الذُّنُوبا َجِا
ُلُغوا  ؛ِعبااِدي ِعي  ضارِِيِإن ُكمخ لانخ تـابـخ ُلُغوا نـافخ فـاتاُضرُّوّن، والانخ تـابـخ

فاُعوّن  نُوا لاوخ أان  أاو لاُكمخ واآِخراُكمخ واِإنخساُكمخ واِجن ُكمخ؛ كاا ؛َيا ِعبااِدي .فـاتـانـخ
ًئا ؛عالاى أاتـخقاى قـالخِب راُجٍل وااِحٍد ِمنخُكمخ  َيا  .ماا زاادا ذاِلكا ِف ُملخِكي شايـخ

لاوخ أان  أاو لاُكمخ واآِخراُكمخ واِإنخساُكمخ واِجن ُكمخ؛ كاانُوا عالاى أافخجاِر  ؛ِعبااِدي
ًئا ؛قـالخِب راُجٍل وااِحدٍ  لاوخ أان   ؛بااِديَيا عِ  .ماا نـاقاصا ذاِلكا ِمنخ ُملخِكي شايـخ

أاو لاُكمخ واآِخراُكمخ واِإنخساُكمخ واِجن ُكمخ؛ قااُموا ِف صاِعيٍد وااِحٍد فاساأاُلوّن، 
ُقُص  أالاتاُه؛ ماا نـاقاصا ذاِلكا ِم ا ِعنخِدي ِإَّل  كاماا يـانـخ فاأاعخطايخُت ُكل  ِإنخسااٍن ماسخ

ياطُ  را  الخِمخخ ِصيهاا  ؛ِديَيا ِعباا .ِإذاا ُأدخِخلا الخباحخ ِإَّن اا ِهيا أاعخمااُلُكمخ ُأحخ
ماِد اَّلل ا، وامانخ واجادا غاْيخا  ًا فـالخياحخ هاا، فامانخ واجادا خاْيخ لاُكمخ، ُثُ  ُأوافِِيُكمخ ِإَي 

 . (1)«فاَلا يـاُلومان  ِإَّل  نـافخساهُ ذاِلكا 
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: َّديثَ ا ذَ هَ  نَ إّ  ِعباادا اَّللِ  َأَحَد  لَ عَ ا جَ مَ  لّ اَل جلحَ اوَ  ةّ ابَ هَ مَ الح  نَ مّ  هّ يفّ  اْلح
بَ تَ يحهّ  هّ بّ  َحَدثَ  ّإَذا (1)الَتابّّعيَ   ،َوَجلَ  َعزَ  لِّلَّ ا يمً ظّ عح ت َ  ؛َجثَا َعَلى ر كح

 ا،يمً ظّ عَ  ياًل لّ جَ  اءً دَ نّ  ه  ادَ بَ عّ  س بحَحانَه  َقدح ََنَدى ف َ  ،هّ ائّ دَ نّ وَ  هّ لّ وح قَ  لّ اَنً عَ ذح إّ وَ 
، مح تّّ اَل امَ عَ  م  ّف  افّ صَ نح اإلحّ  يقّ قّ َتح ، وَ مح ه  ن َ ي ح ا ب َ يمَ فّ  لّ دح عَ ى الح لَ عَ  يهّ فّ  مح ه  ث ُّ َي  

 َوَجلَ  َعزَ  وَ ه  ف َ  ؛(2)هّ الظُّلحَم َعَلى نَ فحسّ  َحَرمَ  َجاَلل ه  َجَل  ه  نَ أَ  مح ه  بََ خح أَ فَ 
ماا وا : )س بحَحانَه  َوقَاَل . (3)(ِإن  اَّلل ا َّلا ياظخِلُم ِمثـخقاالا ذار ةٍ ) :ل  ائّ قَ الح 

ٍم لِلخعاِبيِد( الظُّلحَم َعَلى ّعَباّدّه، َوََنَاه مح  س بحَحانَه  َحَرَم   دح قَ وَ  .(4)رابُّكا ِبظاَل 
قَاَل  ،اسّ النَ  وقّ ق  ح   ظّ فح ى حّ لَ عَ  ايدً كّ َتح ؛ (5) بَ عحض ه مح بَ عحًضامَ لّ ظح َأنح يَ 

ما فاِإن  الظُّلخما ظُُلما  ؛اتـ ُقوا الظُّلخما : » الِلَّ َرس ول   اٌت يـاوخ
َعى ن ور   ؛: َيك ون  ظ ل َمات  َعَلى َصاّحّبهّ يح أَ  .(6)«الخِقيااماةِ  يَ وحَم َيسح

                                                           

َوحَلّنُّ  هو (1)  .أَب و ّإدحرّيَس اْلح
 . (3/290): املعلم بفوائد مسلم  (2)
 . 40:  النساء (3)
 . 46:  فصلت (4)
 . (2/36):  جامع العلوم واْلكم (5)
 .متفق عليه  (6)
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َ أَيحّديالحم ؤح  َاَّنّمح ّهمح ّمّنَي َبيح  ا لَح نَ ن َ أَ  دَ كَ أَ تَ ن َ ا لّ نَ سَ ف  ن ح أَ  عح اجّ رَ ن   لح ف َ . (1)َوِّبْيح
 .َناتّ اَل ام  عَ  ت َ ّف  ة  قَ الث ّ  زَ زَ عَ ت َ ت َ وَ ، َنان َ ي ح ب َ  ة  بَ حَ مَ الح  ودَ س  تَ لّ  ؛ادً حَ أَ  مح لّ ظح نَ 

:  نَ مّ  اَنََ إّ فَ  ؛ةَ ايَ دَ اهلحّ  ه  لَ أَ سح نَ  َأنح  َجاَلل ه  َجَل  انَ ب ُّ رَ  َنَ أََمرَ  دح قَ لَ  ِعباادا اَّللِ 
َاّدي ، نّ ححَ الرَ  ِد اَّلل ُ فـاُهوا ) :َعَز َوَجلَ  قَالَ  ،س بحَحانَه  َوه َو اهلح مانخ يـاهخ

تادِ  ل َك َسّبيلَ  نح أَ  انّ سَ نح ى اإلحّ لَ عَ وَ . (2)(الخُمهخ َعَز  الَِل   ّديَه  هح ي َ لّ  ؛ةّ ايَ دَ اهلحّ  َيسح
تاداوخا ) :تَ َعاَل  الَ قَ  ،َوَجلَ  ُهمخ  زااداُهمخ ُهًدىواال ِذينا اهخ واآَتا

:  .(3)(تـاقخوااُهمخ  َدايََة َوفَ َقه م  الَِل  هَلَاَأيح  َوثَ بَ تَ ه مح  ،َواَلّذيَن َقَصد وا اهلّح
َها َها ،َعَلي ح ع وه   .(4)َوزَاَده مح ّمن ح :  ه  انَ حَ بح س  َوََنحن  َندح َعة  فَ نَ ق ول  ّف ك لّ  رَكح

تاِقيما ) رااطا الخُمسخ ِدَنا الصِِ َدايَةَ  دَ جَ وَ  نح مَ فَ  .(5)(اهخ َعَز  الِلََ  دّ مَ حَ يَ لح ف َ  اهلّح
َها َوَجلَ   :مح ه  ن ح عَ  ةً ايَ كَ حّ  تَ َعاَل  الَِل   قَالَ ، ةّ نَ اجلحَ  اب  حَ صح أَ  لَ عَ ا ف َ مَ كَ   ،َعَلي ح

                                                           

 . (16/134): شرح النووي على مسلم  (1)
 .17:  الكهف (2)
 . 17:  ُممد (3)
 . (7/315) : تفسري ابن كثري (4)
 . 6:  الفاتة (5)
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تاِديا لاوخَّلا أانخ ) ُد َّلِلِ  ال ِذي هادااَنا ِِلاذاا واماا ُكن ا لِنـاهخ هادااَنا واقااُلوا اْلخامخ
  .(1)(اَّلل ُ 

، الحَقاّئل  َمّتي  ه َو الَرزَاق  ذ و الق َوّة الح  َعَز َوَجلَ  الِلََ  ّإنَ : ِعباادا اَّلل ِ 
ا  واماا ِمنخ : )نَه  س بحَحا  ه وَ وَ  .(2)(عالاى اَّللِ  ِرزخقـُهاا ِإَّل  رخِض دااب ٍة ِف الخ
ّمَن الطََعاّم َوالَشَراّب َوَغريحّ  قَ زح الر ّ  وه  ل  أَ سح يَ  نح أَ  ىلَ ّعَباَده  عَ  َي ثُّ اَلّذي 
تـاُغوا ) :م  َعَليحّه الَساَل  يمَ اهّ رَ ب ح إّ َعَلى ّلَساّن  ه  انَ حَ بح س   قَالَ ا مَ ، كَ َذّلكَ  فاابـخ

ُكُروا لاُه ِإلايخِه تـُرخجاُعونا   تَ َعاَل َوقَاَل  .(3)(ِعنخدا اَّللِ  الرِِزخقا وااعخُبُدوُه وااشخ
ِقيِ ) :َعَليحّه الَساَلم   ه  نح عَ  ةً ايَ كَ حّ  َكاَن َو . (4)(واال ِذي ُهوا ُيطخِعُمِِن واياسخ
الَِل  فَ  .(5)«أاُلكا ِرزخقًا طايًِِباالل ُهم  ِإِّنِ أاسخ : » الَنِب ّ  اءّ عَ د   نح مّ 
ى لَ عَ ، وَ وَنَ س  كح يَ ا وَ نَ ي ح لَ عَ  م  عّ نح ي   ا، وَ ينَ قّ سح يَ ا وَ نَ م  عّ طح ي ي  ذّ الَ ه َو  ه  انَ حَ بح س  
 نَ مّ  الِلَّ تَ َعاَل ى لَ عَ  لَ كُّ َو الت َ  نَ إّ فَ  ،الر ّزحقّ  ابّ بَ سح ِبَّ  ذَ خ  َيح  نح أَ  نّ اسَ نح اإلحّ 

                                                           

 . 43:  األعراف (1)
 . 6هود :  (2)
 . 17:  العنكبوت (3)
 . 79: راء عشال (4)
 . 23/305، والكبري  2/36الطبان ف املعجم الصغري ، و  925ابن ماجه :  (5)
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 َعَليحّهم  الَساَلم   ؛يَ ي ّ بّ النَ  يّ دح هَ  نح مّ  ابّ بَ سح ألحَ َبّ  ذَ خح األحَ ، وَ يّ قّ يَ الح 
َّعيَ    .َأجح

َّديثّ َهَذا  ّف وَ   ،ُي حّطئ وَن َّبللَيحّل َوالنَ َهارّ  ينَ ذّ الَ ّعَباَده   تَ َعاَل  الَِل   يادّ نَ ي    اْلح
ّتغحَفارّ  َل إّ  مح ه  و ع  دح يَ وَ  يًعا ر  فّ غح ي َ  ه  نَ ِبَّ  مح ه  ر  ش ّ بَ ي   وَ  ،التَ وحبَّة َواّلسح  ،الذُّن وَب جَّ

، قَاَل (1)هّ رّ زح وّ  يمّ ظّ عَ  لّ َل وَ  ،هّ بّ نح ذَ  َكّبريّ لّ  هّ رَب ّ  ةّ ححَ رَ  نح مّ  د  حَ أَ  طَ نَ قح  ي َ اَل ئَ لّ 
راُفوا عالاى أانـخُفِسِهمخ  ُقلخ َيا ) :س بحَحانَه   ناُطوا ِعبااِديا ال ِذينا أاسخ َّلا تـاقخ

يًعا ِإن هُ ُهوا الخغاُفوُر الر ِحيمُ ِمنخ راْحخاِة اَّللِ  ِإن  ا . (2)(َّلل ا يـاغخِفُر الذُّنُوبا َجِا
م  مّ  :  ََن ُم ََمد  َسيّ دّ لّ  تَ َعاَل  قَالَ ، َن سح اْلح   الِلَّ  اءّ سحَ أَ  نح فَّإَن الحَغف وَر اسح

 قاالا » : الِلَّ قَاَل َرس ول  وَ  .(3)(نـابِِئخ ِعبااِدي أاِّنِ أاَنا الخغاُفوُر الر ِحيمُ )
تاِِن  ماا ِإن كا  ؛آداما  ابخنا  َيا  :اَّلل ُ  تاِِن  داعاوخ  ماا عالاى لاكا  غافارختُ  ؛واراجاوخ

ِل  واَّلا  ِفيكا  كاانا   الس مااءِ  عاناانا  ُذنُوُبكا  بـالاغاتخ  لاوخ  ؛آداما  ابخنا  َيا  .ُأِبا
تـاغخفارختاِِن  ُثُ   ِل  واَّلا  لاكا  غافارختُ  ؛اسخ تاِِن  لاوخ  ِإن كا  ؛ما آدا  ابخنا  َيا  .ُأِبا  أاتـايـخ

                                                           

 .(2/187): اإلفصاح عن معان الصحاح  (1)
 . 53:  الزمر (2)
 . 49:  اْلجر (3)
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ا  بُِقراابِ  ِركُ  َّلا  لاِقيتاِِن  ُثُ   ،خاطااَيا  رخضِ الخ ئً  ِب  ُتشخ ا  ؛اشايـخ ُتكا لا  تـايـخ
  .(1)«ماغخِفراةً  بُِقرااِِباا
َنا ّلطَاَعّتَك  ،يَ يبّ جّ تَ سح م   كَ اتّ اءَ دَ نّ لّ وَ ، يَ لّ امّ عَ  كَ رّ مح ِبَّ ا نَ لح عَ اجح  فَالَله مَ  َوَوفّ قح

َّمّي َأجحَ  ََي َوطَاَعّة َمنح أََمرحتَ َنا ّبطَاَعّتّه  ّعَي، َوطَاَعّة َرس وّلَك ُم ََمد  األح
َيا أايُـّهاا ال ِذينا آماُنوا أاِطيُعوا اَّلل ا ) :كَ لّ وح قَ  بّ اًل مَ عَ  ؛َعاَلّميَ الح  َربَ 

ا   .(2)(مخِر ِمنخُكمخ واأاِطيُعوا الر ُسولا واُأوِل الخ
  َوّإََيك مح َّبلحق رحآّن الحَعّظيمّ نَ َفَعِّن الَِل  

 َصَلى الَِل  َعَليّه َوَسَلمَ َوّبس َنّة نَّبيّ ّه الحَكّرمّي 
تَ غحّفر  الَِلَ ِل َوَلك مح   أَق ول  قَ وحِل َهَذا َوَأسح
تَ غحّفر وه  ّإنَه  ه َو الحَغف ور  الَرّحيم .  فَاسح

                                                           

 . 3540: مذي ت ال (1)
 . 59:  ( النساء2)
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ُطخباُة الث انِياةُ   اْلخ
د   َمح  ه  دَ حح وَ   الَِل  َل إّ  هَ لَ  إّ َل  نح أَ  د  هَ شح أَ وَ  ،يمّ حّ الرَ  َب ّ ، الح يمّ كّ اْلحَ  يزّ زّ عَ الح  لِّلَّ  اْلح

َهد  َأَن َسيّ َدََن َونَّبيَ َنا ُم ََمًدا َعبحد  الِلَّ َوَرس ول ه ،  َل َشرّيَك َله ، َصَلى َوَأشح
َّعَي، ّه َوَعَلى آلّ َعَليح َوََبَرَك َوَسَلَم  الَِل   ّبّه َأجح َوَعَلى َمنح تَّبَعه مح ّه َوَصحح

ينّ  َسان  ّإَل يَ وحّم الدّ   .بّّحح
 . َعاَلّميَ الح  َرب ّ  الِلَّ  بّتَ قحَوى َونَ فحّسي الِلَّ  ّعَبادَ  أ وّصيك مح 

، ان  سَ حح إّ وَ  م  رَ كَ   اءَ دَ نّ  ه  ادَ بَ عّ  َعَز َوَجلَ  الَِل  ى دَ َنَ  دح قَ لَ  :أايُـّهاا الخُمصالُّونا 
َّديثّ  ّف  اَل عَ ت َ  الَ قَ ف َ ، ان  نَ تّ امح وَ  ود  ج  وَ  ّسي ّ  اْلح لاوخ  ؛َيا ِعبااِدي» :الحق دح

أان  أاو لاُكمخ واآِخراُكمخ واِإنخساُكمخ واِجن ُكمخ؛ قااُموا ِف صاِعيٍد وااِحٍد 
أالاتاُه؛ ماا نـاقاصا ذاِلكا ِم   ا ِعنخِدي فاساأاُلوّن، فاأاعخطايخُت ُكل  ِإنخسااٍن ماسخ

ُقُص  ياطُ ِإَّل  كاماا يـانـخ را  الخِمخخ  يه  بّ نح ا ت َ ذَ  هَ ّف وَ  .(1)«ِإذاا ُأدخِخلا الخباحخ
؛ ه  دَ نح ا عّ مَ  مّ يظّ عَ ، وَ هّ لّ ضح فَ  عّ اسّ وَ  نح مّ  تَ َعاَل  وا الِلََ ل  أَ سح يَ  نح ى أَ لَ عَ  قّ لح خَ لح لّ 
ٍء ِإَّل  ِعنخداَنا : )َعَز َوَجلَ  قَالَ . (2)أََبًدا َخَزائَّنه  َل تَ ن حَفد   نَ إّ فَ  واِإنخ ِمنخ شايخ

                                                           

 . 2577مسلم :  (1)
 .(2/48جامع العلوم واْلكم : )و ، ( 2/188اإلفصاح عن معان الصحاح ) (2)
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ارخضِ : )َوقَاَل س بحَحانَه   .(1)(خازاائُِنهُ  َّلِلِ  خازااِئُن الس ماوااِت واالخ  .(2)(وا
لّّه؛   مح ه  ذََكرَ  ؛هّ مّ رَ كَ   ضّ يح  ف َ ّف  ه  ادَ بَ عّ  تَ َعاَل  الَِل   بَ غَ رَ  نح أَ  دَ عح ب َ وَ   يح كَ بَّعدح
َّديثّ  ّف  ه  انَ حَ بح س  فَ َناَداه مح  ،هّ تّ اعَ  طَ وا ّف د  هّ تَ َيح  ّسي ّ  اْلح َيا » :اًل ائّ قَ  الحق دح

ِصيهاا لاُكمخ  ّف  َعَز َوَجلَ َكَما قَاَل  .«ِعبااِدي ِإَّن اا ِهيا أاعخمااُلُكمخ ُأحخ
ًا يـاراهُ )ّكَتابّّه الحَعزّيّز:  وامانخ يـاعخمالخ * فامانخ يـاعخمالخ ِمثـخقاالا ذار ٍة خاْيخ

  .(3)(شارًّا يـاراهُ  ر ةٍ ِمثـخقاالا ذا 
َصلُّوا َوَسلّ م وا َعَلى َخريحّ الحَبَشّر، َوَأّطيع وا رََبك مح ّفيَما أََمَر، فَ َقدح ا وَ ذَ هَ 

ِئكاتاُه ُيصالُّونا عالاى الن ِبِِ َيا أايُـّهاا ال ِذينا ) قَاَل س بحَحانَه : ِإن  اَّلل ا واماَلا
ِليًماآماُنوا صالُّوا عالايخِه واسالِِ  الَله َم َصلّ  َوَسلّ مح َوََبرّكح َعَلى . (4)(ُموا تاسخ

َّعَي.َمد  َسيّ ّدََن َونَّبيّ َنا ُم َ  ّبّه َأجح  َوَعَلى آلّّه َوَصحح
 ، ر  َوع َمَر َوع ثحَماَن َوَعّلي   َوارحَض الَله َم َعّن اْلح َلَفاّء الرَاّشّديَن: َأِب َبكح

َرّمَي.َوَعنح َسائّ  َكح  ّر الَصَحابَّة األح
                                                           

 . 21:  اْلجر (1)
 .7:  املنافقون (2)
 . 8 - 7:  الزلزلة (3)
  .  56( األحزاب : 4)
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َنا  ّبغح َعَلي ح َلَك، َوَأسح َنا َفضح ع و، فََأّدمح َعَلي ح ََتَك نَ رحج و، َوّإََيَك َندح الَله َم َرحح
نَّعَمَك، َوتَ َقَبلح َصَلَواتَّنا، َوَضاّعفح َحَسَناتَّنا، َوََتَاَوزح َعنح َسيّ َئاتَّنا، َوارحَفعح 

 ََي َرَب الحَعاَلّمَي.َدَرَجاتَّنا، 
لاةِ الل ُهما وافِِ  ِليفاةخ بخن زااِيدخ  الش يخخ قخ رائِيسا الد وخ ِلماا ُتُِبُّهُ واتـارخضااُه،  خا

اِميا،  ِدِه الخ ئِباُه واواِل  عاهخ ِفيِقكا َنا وااناُه ُحك اما وااْشخالخ بِتـاوخ واِإخخ
ماارااِت.  اإلخِ

ُتومخ  زااِيدخ واالش يخخ  الش يخخ الل ُهم  ارخحاِم  ماارااِت ال ِذينا  ماكخ واُشُيوخا اإلخِ
. ، واأادخِخلخُهمخ بِفاضخِلكا فاِسيحا جان اِتكا تـاقاُلوا ِإلا ِرضخوااِنكا َوارحَحّم  انـخ

َياّء  َحح ّلَماّت، َوالحم ؤحّمّنَي َوالحم ؤحّمَناّت، األح ّلّمَي َوالحم سح يَع الحم سح الَله َم جَّ
َواّت،  َمح يب  الَدَعَواّت.إَّنَك سَّ ّمن حه مح َواألح  يع  َقرّيب  ُمّ 

ِتقخراارا، واالر خااءا  اماانا وااَِّلسخ ماارااِت الخ لاِة اإلخِ الل ُهم  أاِدمخ عالاى داوخ
ِلهاا  ا تـاقادًُّما وارِفـخعاًة، واتاسااُُمًا واُمااب ًة، واأاِدمخ عالاى أاهخ وااَِّلزخِدهاارا، واِزدخها

 الاِميا.َيا راب  الخعا الس عااداةا 
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َنا ّمنحه  َوَما لَح  ريحّ ك لّ ّه َعاّجّلّه َوآّجّلّه، َما َعّلمح أَل َك ّمَن اْلَح الَله َم ّإََن َنسح
َنا ّمنحه  َوَما لَح  نَ عحَلمح، َونَ ع وذ  ّبَك ّمَن الَشرّ  ك لّ ّه َعاّجّلّه َوآّجّلّه، َما َعّلمح

ريحّ  أَل َك ّمَن اْلَح ،  َما َسأََلَك َعبحد َك َونَّبيَُّك ُم ََمد  نَ عحَلمح، الَله َم ّإََن َنسح
أَل َك َونَ ع وذ  ّبَك ّمَن الَشرّ  َما َعاَذ بّّه َعبحد َك َونَّبيَُّك ُم ََمد   ، َوَنسح

، َونَ ع وذ  ّبَك ّمَن الَناّر َوَما قَ َرَب  َها ّمنح قَ وحل  َوَعَمل  ََنَة َوَما قَ َرَب ّإلَي ح اجلح
َها ّمنح  َته  ّإلَي ح أَل َك َأنح ََتحَعَل َعاّقَبَة ك لّ  َقَضاء  َقَضي ح ، َوَنسح لََنا قَ وحل  َوَعَمل 

  َرَشًدا.
تَ غحّفر َك فَاغحّفرح لََنا،  الَله مَ  ّدََن، َوَنسح ّديَك فَاهح تَ هح َتحزّق َك ّإََن َنسح َوَنسح

  فَارحز ق حَنا.
ََنَة َمَع  َب حَراَر، َوأَدحّخلحه م  اجلح الَله َم ارحَحمح ش َهَداَء الحَوَطّن َوق  َواّت الَتَحال ّف األح

ّليّهمح َجَزاَء الَصاّبرّيَن؛  ّز أَهح َياّر، َواجح َخح َرّمَي.األح َكح َرَم األح  ّبَكَرّمَك ََي َأكح
قّ  ّإَل  الَله َم انحص رح ق  َواّت الَتَحال ّف الحَعَرِبّ ؛ اَلّذيَن َتَاَلف وا َعَلى َردّ  اْلَح
قّ  َوالَشرحّعَيّة، َوأَّدمح َعَليحّهم   َل الحَيَمّن َعَلى َكّلَمّة اْلَح َأصحَحاّبّه، َواجحَعح أَهح

ّلّمَي، َراَر، َوَعَلى ب  لحَداّن الحم سح ّتقح  َوالحَعالَّ َأجحَّعَي. اّلسح



 
-12- 

 

ّجًدا الَله َم اغحّفرح  َوّلَواّلَديحّه، َوّلك لّ  َمنح َعّمَل ّفيّه  ّلك لّ  َمنح َبَن َلَك َمسح
ريحّ َعَلى ّعَباّدَك،  َساًَن، أَوح َوَقَف َوق حًفا يَ ع ود  َّبْلَح َتّفع  َصاّْلًا َوّإحح أَوح تَ ن ح

 ّبّه ذ ر ّيَ ت ه  ّمنح بَ عحّدّه.
ّخَرةّ َحَسَنًة، َوّقَنا َعَذاَب الَناّر، َوأَدحّخلحَنا  ن حَيا َحَسَنًة، َوّف اْلح َربَ َنا آتَّنا ّف الدُّ

َب حَراّر،  ََنَة َمَع األح .اجلح  ََي َعزّيز  ََي َغَفار 
: اذحك ر وا الَِلَ الحَعّظيَم َيذحك رحك مح، َواشحكر وه  َعَلى نَّعّمّه يَزّدحك مح. ِعباادا اَّلل ِ 

 َوأَّقّم الَصاَلَة.
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