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ُوَل  ُطخَبُة اْلخ   اْلخ
ُد ّلِلََه  مح َعحَماَل مَ  َشرَعَ ، َربَ  الحَعاَلَميَ اْلَح  لُ ق َ ث َ ا ي ُ َمَن اْلح

َهدُ ، نَ يزَ َوامَ لح ا َدُه َل َإلَ   َأنح َل َوَأشح َشرَيَك  َه َإله اّلِلهُ َوحح
َهُد َأنه َسيَ َدََن َونََبي هَنا ُُمَمهًدا َعبحُد اّلِلَه َوَرُسولُُه،  َلُه، َوَأشح

 ،َفاللهُهمه َصلَ  َوَسلَ مح َوََبرَكح َعَلى َسيَ َدََن َونََبيَ َنا ُُمَمهد  
َبَه َوَمنح تَبَ  يَهُ هَ  عَ َوَعَلى آلََه َوَصحح   .دح

، َقاَل  َأمَّا بَ عخُد: فَُأوَصيُكمح َعَباَد اّلِلَه َونَ فحَسي بَتَ قحَوى اّلِلَه
ًما تُ رخَجُعوَن ِفيِه ِإَل اَّللَِّ ُثَّ تُ َوَّفَّ ) تَ َعاََل: َوات َُّقوا يَ وخ

  .(1)(َوُهمخ ََل يُظخَلُمونَ  ُكلُّ نَ فخٍس َما َكَسَبتخ 
ُ ا الَ قَ  وَن:نُ مِ ؤخ أَي َُّها الخمُ  ثَ ُقَلتخ َفَأمَّا َمنخ ) :هُ انَ حَ بح سُ ّلِله
 تح حَ جَ رَ  نح : مَ يح أَ  .(2)(فَ ُهَو ِف ِعيَشٍة رَاِضَيةٍ  *َمَوازِيُنهُ 
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 نَ مَ ، وَ انَ نَ  الحَ َف  مَ عه ن َ ت َ ، وَ نَ ححَ ا الره ضَ رَ بَ  ازَ فَ  ؛هُ اتُ نَ سَ حَ 
 َقالَ ، يَ َربَ  الحَعاَلمَ  رُ كح ؛ ذَ الحَمَوازَينَ  لُ ق َ ث َ  ت ُ َت اله  الَ مَ عح اْلحَ 
« : ِاهَ ن ح مَ  رَ كَ ذَ وَ ، ََخخٌس َما أَث خَقَلُهنَّ ِف الخِميَزان: 

َبُ  ،ََل ِإَلَه ِإَلَّ اَّللَُّ  ُد  ،َوُسبخَحاَن اَّللَِّ  ،َواَّللَُّ َأكخ َمخ َواْلخ
ُر اّلِلَه فَ  .(1)«َّلِلَِّ  ، انَ سَ ى الل َ لَ عَ  يف  فَ خَ َعاََل ت َ ذَكح
 اََل عَ ت َ  ى اّلِلهُ لَ عح ، أَ نَ ححَ  الره ََل إَ  يب  بَ ، حَ انَ يزَ مَ  الح َف  يل  قَ ثَ 
  َإله َإَلهَ  َل : رَ كح الذ َ  لُ ضَ فح أَ وَ  ،هُ رَ جح أَ  فَ اعَ ضَ ، وَ هُ رَ دح قَ 

 ُم اب حنَ يحَه فَ َقاَل:َعَليحَه السهَل  نُوح  فَ َقدح َأوحَصى ، اّلِلهُ 
ُ،   َإله َإَلهَ  آُمرُُكَما َبَل  ا رحَض َومَ َفَإنه السهَمَواَت َواْلحَ اّلِله

  َإَلَه َإله َفيَهَما َلوح ُوَضَعتح َف َكفهَة الحَميزَاَن، َوُوَضَعتح َل 
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َرى َقاَل وَ . (1)َكاَنتح أَرحَجحَ  ؛اّلِلهُ َف الحَكفهَة اُْلخح
ءٌ : »َرُسوُل اّلِلَه  ِم اَّللَِّ َشيخ   .(2)«ََل يَ ث خُقُل َمَع اسخ

 ظَ افَ حَ ، وَ هَ اتَ قَ وح أَ  يعَ  جََ َف  اّلِلهَ  رَ كح ى ذَ لَ عَ  بَ ظَ َوا نح مَ وَ 
َوثَ ُقَل ، هُ ابُ وَ ث َ  رَ ث ُ ؛ كَ هَ تَ َل صَ  دَ عح ب َ وَ  هَ مَ وح ن َ  لَ بح ق َ  هَ يح لَ عَ 

َلَتانِ » : النهَبي  َقالَ ، َميزَانُهُ   َعَليخِهَما ُُيَاِفظُ  ََل  َخصخ
ِلمٌ  رَُجلٌ  َنَّةَ  َدَخلَ  ِإَلَّ  ُمسخ  َوَمنخ  ،َيِسيٌ  ُُهَا ،اْلخ

رً  ةٍ َصَل  ُكل ِ   ُدبُرِ  ِف  ُيَسبِ حُ  ،َقِليلٌ  ِِبَِما يَ عخَملُ   ،اَعشخ
رً  َوَُيخَمدُ  رً  َويَُكبِ ُ  ،اَعشخ  َوِماَئةٌ  ََخخُسونَ  َفَذِلكَ  ،اَعشخ

 َوُيَكبِ ُ  ،الخِميَزانِ  ِف  َوََخخُسِماَئةٍ  َوأَلخفٌ  ،ِِبللِ َسانِ 
 َثَلثً  َوَُيخَمدُ  ،َمضخَجَعهُ  َأَخذَ  ِإَذا َوَثلَِثيَ  اَأرخبَ عً 
 ِماَئةٌ  َفَذِلكَ  ،ِثيَ َوَثَل  ثً َثَل  َوُيَسبِ حُ  ،ِثيَ َوَثلَ 
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 لح عَ اجح  مه هُ الله فَ . (1)«الخِميَزانِ  ِف  َوأَلخفٌ  ،ِِبللِ َسانِ 
 لح ق َ ث َ ، وَ كَ رَ كح شُ بَ  ةً رَ امَ ا عَ نَ وب َ لُ ق ُ ، وَ كَ رَ كح ذَ بَ  ةً بَ طح ا رَ نَ ت َ ن َ سَ لح أَ 
  .يَ مَ الَ عَ الح  به  رَ يَ  ةَ نه ا الحَ نَ ق ح زُ ارح وَ ا، نَ ين َ ازَ وَ مَ 

تَ غحَفُر اّلِلهَ ِل َوَلُكمح   أَُقوُل قَ وحِل َهَذا َوَأسح
تَ غحَفُروُه َإنهُه ُهَو الحَغُفوُر الرهَحيمُ   َفاسح

                                                           

 .926وابن ماجه:  3410والرتمذي:  1348والنسائي:  ،5065( أبو داود: 1)



 |7  

ُطخَبُة الثَّانَِيةُ   اْلخ
ُد ّلِلََه  مح ا نَ ي َ بَ نَ ، َوالصهَلُة َوالسهَلُم َعَلى يمَ حَ الره  َب َ الح اْلَح

َبَه يَ رَ كَ الح  يَهُ ، َوَعَلى آلََه َوَصحح  مَ وح  ي َ ََل إَ  َوَمنح تََبَع َهدح
 .ينَ الد َ 

َسَناتَ  نه إَ : ِعَباَد اَّللَِّ  ؛ َمنح َأعحَظَم َما يُ ثَ قَ ُل َميزَاَن اْلَح
ٍء » : قَاَل النهَبي  ،قَ لُ الحُ  نَ سح حُ  َما ِمنخ َشيخ

ُُلقِ أَث خَقلُ  ِن اْلخ ُُمَبهب   هُ نه إَ فَ  .(1)«ِف الخِميَزاِن ِمنخ ُحسخ
 ِإنَّ » : َقالَ  دح قَ ف َ َويُ َقرَ ُب َإلَيحَه، ،  اّلِلهَ  َرُسولَ َإََل 
َرِبُكمخ  ،ِإَلَّ  َأَحبِ ُكمخ  ِمنخ  مَ  اََمخِلسً  ِمنِ   َوَأق خ  ؛الخِقَياَمةِ  يَ وخ

َل  َأَحاِسَنُكمخ  ُُلَق . (2)«اقً َأخخ َن الح  فُ ل َ ؤَ ي ُ َفَإنه ُحسح
َ النهاسَ يُ َوطَ ُد ا، وَ وبَ لُ قُ الح  َن  نح مَ وَ  ،لحَعَلَقاَت َبيح ُحسح
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ُُلقَ   نح مَ  ُيَصاَلحَ ، وَ هُ مَ لَ ظَ  نح مه عَ  انُ سَ نح الحَ  وَ فُ عح ي َ  نح أَ  الح
 ادَ دَ زح ن َ ا، وَ نَ ب َ رَ  رَ كح ذَ  نح مَ  رَ ثَ كح نُ  نح أَ  لَ جحَ ا أَ مَ فَ  .هُ مَ اصَ خَ 
 وزَ فُ ن َ وَ ا، نَ اتَ نَ سَ حَ  ينُ ازَ وَ مَ  لَ قُ ث ح ت َ لَ  ؛انَ قَ َل خح  أَ ا َف نً سح حُ 
  .انَ ب َ رَ  ةَ نه َبَ 

 اللهُهمه  ُُمَمهد ، َونََبيَ َنا َسيَ َدَنَ  َعَلى َوَسلَ ُموا َوَصليوا َهَذا،
َبهَ  آلَهَ  َوَعَلى َعَليحهَ  َوَسلَ مح  َصل َ   .َأجحََعيَ  َوَصحح

َلةِ  َعَلى َأِدمخ  اللَُّهمَّ  َمارَاتِ  َدوخ ََها اْلخِ  َوَهَناَءَها، َخيخ
َمَها َعتَ َها، َوتَ َقدُّ  َوانخُشرِ  َوازخِدَهاَرَها، َورََخاَءَها َورِف خ
َ  السََّعاَدةَ  ِلَها، َبيخ َا أَنختَ  َأهخ  .َوَوِلي َُّها َرِبُّ

َلةِ  رَئِيسَ  َوفِ قخ  اللَُّهمَ   زَاِيد بخن َخِليَفة الشَّيخ الدَّوخ
ِدهِ  َوَوِلَّ  َوََنئَِبهُ  َِمَي، َعهخ َوانَهُ  اْلخ  ُحكَّامَ  َوِإخخ

مَ   .َوتَ رخَضاهُ  ُتُِبُّهُ  ِلَما ارَاِت؛اْلخِ
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ُتوم َوالشَّيخ زَاِيد الشَّيخ ارخَحمِ  اللَُّهمَّ   َوُشُيوخَ  ،َمكخ
َمارَاتِ  َِتَك، َوَأدخِخلخُهمخ  الَِّذينَ  اْلخِ ان ختَ َقُلوا ِإَل َرْحخ

ِلَك َفِسيَح َجنَّاِتكَ   الخَوَطنِ  ُشَهَداءَ  َوارخَحمخ  .ِبَفضخ
ِزلخ  َنَّةِ  ِف  َوارخَفعخ  َمُثوبَ تَ ُهمخ، َوَأجخ  .َدرََجتَ ُهمخ  اْلخ

َمَنَي َوالحُمؤحَمَناتَ الح  ارحَحمَ  اللهُهمه  ُهمح  ُمؤح َياَء َمن ح َحح اْلح
َواَت. َمح  الحَوََبَء، الحَعاَلَميَ  َوَعنَ  َعنها ارحَفعح  اللهُهمه  َواْلح

اَء، َِبََذا الحُمَصاَبيَ  َواشحفَ  َعاءَ  ُمَُيبَ  يَ  الده  .الدي
َقَنا الحَغيحَث َوَل ََتحَعلحَنا َمَن الحَقاَنَطَي، اللهُهمه الله  ُهمه اسح

  َأَغث حَنا، اللهُهمه َأَغث حَنا، اللهُهمه َأَغث حَنا.
َخَرَة َحَسَنًة،  ن حَيا َحَسَنًة، َوَف اْلح َوَقَنا َرب هَنا آتََنا َف الدي

 َعَذاَب النهاَر.
  الحَعَظيَم َيذحُكرحُكمح اذحُكُروا اّلِلهَ  :ِعَباَد اَّللَِّ 

 َوأََقَم الصهَلَة.


