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 دولــة اإلمـارات العـربية املتحـدة

 

 هـ 1441 مجادى اآلخرة 21:معةاجل

 م14/2/2020املوافق: اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

   النَِّبِِ تـَْعِظيُم 
 اأُلوَل  اْْلُْطَبةُ 

ُد لِلَّ  َمح قّ   ُمََُمًدااَلّذي بـََعَث ّفيَنا َرُسوَلُه  اْلح َُدى َواْلَح َّمنَي، َوَأرحَسَلهُ ِّبهلح األح
ّمّننيَ لحَعاَلّمنيَ الحُمّبنّي، َفَكاَن َرْححَةً لّ  َرى لّلحُمؤح َهدُ ، ، َوُبشح   ّإَلَه ّإَل َأنح َل  َوَأشح

َدُه َل  َهُد أَ  َشرّيَك َلُه، وَ الَِلُ َوحح ُمََُمًدا َعبحُد الِلَّ َونَّبيـََنا َن َسيّ َدََن َأشح
َسُن الَناّس َخلحًقا، َوأَعحَظُمُهمح ُخُلًقاَوَرُسولُُه،  ، فَالَِلُ زَاَد ُمََُمًدا َأحح

ّليًما، تـَعحّظيًما، َصلُّوا َعَليحّه َوَسلّ مُ  الَلُهَم َصلّ  َوَسلّ مح َوَِبرّكح َعَلى وا َتسح
َحاّبهّ  ،ُمََُمد   َونَّبيّ َناَسيّ ّدََن  َوَعَلى َمنح تَّبَعُهمح  َأمجحَّعنَي، َوَعَلى آّلّه َوَأصح

يّن. ّم الدّ  َسان  ّإََل يـَوح  ِبّّحح
 :ِف ُعاَلهُ  َجلَ ، قَاَل الِلَّ : فَُأوّصيُكمح ّعَباَد الِلَّ َونـَفحّسي بّتَـقحَوى َأمَّا بـَْعدُ 

ْْحَِتِه رَ  ََي َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اَّللََّ َوآِمُنوا ِبَرُسوِلِه يـُْؤِتُكْم ِكْفَلْْيِ ِمنْ )
ُ َغُفوٌر رَِّحيمٌ ا ََتُْشوَن ِبِه َويـَْغِفْر َلُكْم ُكْم ُنور  لَ  َوََيَْعلْ   .(1)(َواَّللَّ

ُعود  ِف ُصلحّح  ُعرحَوةَ أَرحَسَلتح قـَُريحٌش ُمَفاّوَضَها  :ْؤِمُنونَ أَيُـَّها اْلمُ  بحَن َمسح
َُديحّبَيّة  َحاَب َرُسولّ  يـُرَاّقبُ  ُعرحَوةُ  َفَظلَ ،  الَنّب ّ ّإََل اْلح  الِلَّ  َأصح

نَـيحهّ  ّمهّ َرَجَع ّإََل َلَما ، فَـ ّبَعيـح ُت َعَلى هَلُمح  قَالَ َكاَن ِمَا   قـَوح : َوالِلَّ َلَقدح َوَفدح
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، الح  َرى َوالَنَجاّشيّ  ُت َعَلى قـَيحَصَر وَّكسح َرأَيحُت َما َوالِلَّ ُمُلوّك، َوَوَفدح
َحاُب ُمََُمد  ُمََُمًداكَ َمّلًكا َقطُّ يـَُعظّ ُمُه َأصحَحابُُه    ؛، َما يـَُعظّ ُم َأصح

َتّتُلوَن َعَلى َرُهمُ ّإَذا أَمَ  ، َوُضوئّهّ  ابـحَتَدُروا أَمحرَُه، َوّإَذا تـََوَضَأ َكاُدوا يـَقح
َواََتُمح ّعنحَدهُ َوّإَذا َتَكَلَم  ونَ َوَما  ،َخَفُضوا َأصح ّإلَيحّه الَنظََر تـَعحّظيًما  ُيُّدُّ

، َلهُ 
 الِلَّ  َرُسولّ َكاَن َأصحَحاُب   ؛ِعَباَد اَّللَِّ ََي َهَكَذا  .(2)

لُّونَُه َويـَُوقّ ُرونَُه، َويـَُعظّ ُمونَُه َوُيُّبُّونَُه، ّدميَُه  ُيُّ أّلَََّنُمح َعّلُموا َأَن َُمَبـََتُه َوتـَقح
ميَاّن، قَاَل الَناّس َأمجحَّعنيَ َعَلى   يـُْؤِمُن َل »: الَِلّ  َرُسولُ ؛ ّمنح ََتَاّم اإلحّ

َوالنَّاِس  ،ِإلَْيِه ِمْن َواِلِدِه َوَوَلِدهِ  َأَحدُُكْم َحَّتَّ َأُكوَن َأَحبَّ 
، (3)«َأْْجَِعْيَ  َنحّبَياّء؛ ُيُّبُّوَن أَنحّبَياَءُهمح ّمُنوَن ّمنح أَتـحَباّع األح . َوَهَكَذا َكاَن الحُمؤح

، فـََهُؤَلّء  ُروََّنُمح َويـَُعظّ ُموََّنُمح ََوارّيُّونَ َويـَُقدّ  َسى ؛ الحتَـفُّوا َحوحَل ّسيّ ّدََن ّعياْلح
: تـََعاََل  َقاَل الِلَُ َواتـَبَـُعوُه؛ تـَعحّظيًما َلُه َولّرَّسالَّتّه الَساّمَيّة،  َعَليحّه الَساَلمُ 

. (4)(قَاَل اْْلََوارِيُّوَن ََنُْن أَْنَصاُر اَّللَِّ آَمنَّا ِِبَّللَِّ َواْشَهْد ِبََِّنَّ ُمْسِلُمونَ )
ّل الحَعّظيّم، َوَبَشَرُهمح ّبُقُدوّم الَنّبّ  الحَكّرمّي،  َعَليحّه الَساَلمُ فـََوَعَدُهمح  ِّبلحَفضح

ق ا ِلَما  َيَ : )اًل ئّ قَا، ُمََُمد   َبِِن ِإْسَرائِيَل ِإِّنِ َرُسوُل اَّللَِّ ِإلَْيُكْم ُمَصدِِ
ر ا ِبَرُسوٍل َيَِْت ِمْن بـَْعِدي اْْسُهُ  ْورَاِة َوُمَبشِِ . (5)(َأْْحَدُ َبْْيَ َيَديَّ ِمَن التـَّ

َاََتُ،   َمنحزّلََتُه، َوأَعحَلى َمَكانـََتُه، تـََعاََل  الِلَُ اَلّذي َرَفَع َفَجاَءََن َهَذا الَنّبُّ اْلح
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ُهَماَعَباس   قَاَل ابحنُ َعَلى َسائّّر َخلحّقّه،  َوَفَضَلهُ  َما : َرّضَي الَِلُ َعنـح
َرَم َعَليحّه ّمنح ُمََُمد   ًسا َأكح عحُت َخَلَق الَِلُ َوَما َذَرأَ َوَما بـََرأَ نـَفح ، َوَما َسَّ

ّّه، قَاَل تـََعاََل: ) ُْم َلِفي َسْكَرِتِِْم الَِلَ أَقحَسَم ِّبََياّة َأَحد  َغْيح َلَعْمُرَك ِإَّنَّ
َن َمنحّطّقّه  َعَز َوَجلَ  الِلَُ . َوَمَدَح (6)(يـَْعَمُهونَ  َق قـَوحلّّه، َوُحسح ، ّصدح

 . (7)(ِإْن ُهَو ِإلَّ َوْحٌي يُوَحى *َوَما يـَْنِطُق َعِن اْْلََوى) :تـََعاََل  فـََقالَ 
ّس الح  اْلحَ ا قَاَل ِف ذَ إّ **  هّ  اَسحّ ََل إّ  ّب ّ َم النَ ُه اسح لَ َم اإلحّ ضَ وَ  َهدُ ذّ ُن أَ ُمؤَ مح  شح
 (9)َذا ُمََُمدُ ـَفُذو الحَعرحّش َُمحُموٌد َوهَ **    هُ لَ جّ يُ لّ  (8)هّ َسحّ إّ  نح ُه مّ لَ  قَ شَ وَ 

اَلّقّه، ُسبحَحانَهُ َوأَثحََن  يّد ّخَصاّلّه، َوَعّظيّم َأخح  َعَلى َكّرمّي ََشَائّّلّه، َوْحَّ
َعَليحّه الَصاَلُة . فـََقدح َكاَن (10)(َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيمٍ فـََقاَل: )
َوًة  َوالَساَلمُ  اَلّقّه، َوَمَثاًل أَعحَلى ِف ُسُلوّكّه َوأَفـحَعالّّه،  ةً َعّظيمَ ُقدح ِف َأخح

نحَسانَّيّة؛ ِف ُكلّ  َحرََكاتّّه َوَسَكَناتّّه،  بَـًعا لّلحَفَضاّئّل َوالحّقَيّم اإلحّ َكّرمَي َوَمنـح
ّلّه،الحَعطَاّء، َواّسَع الَسَخاّء، َرّحيًما ِّبلضَُّعَفاّء، َواّصاًل   لَّرّْحّّه، َِبرًّا ِّبَهح

لّّه: َرّضَي الَِلُ َعنحهُ  يُّ بحُن َأِب طَاّلب  َعلّ َوَصَفهُ َسيّ ُدََن  َلُه  ّبَقوح َلَح أََر قـَبـح
َوَجَنا الحيَـوحَم؛ ّإََل اّلقحّتَداّء ِّبُُلّقّه الحَعّظيّم،  .(11)َوَل بـَعحَدُه ّمثـحَلهُ  َفَما َأحح

يّّه الحَقّومّي.  َوَهدح
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دٍ َونَِبيَِِنا  َّنَ َسيِِدِ أَيُـَّها اْلُمَوقُِِروَن لِ  َرّضَي الَِلُ َلَقدح َقَدَم الَصَحابَةُ :  ُُمَمَّ
ُهمح  اَل وَ   ُمََُمد  َونَّبيّ َنا  َنَ َسيّ دّ ِف َُمََبّة  َعنـح لّّه؛ ََنَاّذَج َرائَّعًة، َوُصَوًرا ّإجح

رَّقًة، َفّفي َصّحيّح  ّلم  ُمشح َماّم ُمسح رّ  َعنح  ،َرّْحَُه الِلَُ اإلحّ  َعاصّ الح  نّ و بح َعمح
َوَل ،  َما َكاَن َأَحٌد َأَحَب ّإََلَ ّمنح َرُسوّل الِلَّ : َقالَ  َرّضَي الَِلُ َعنحهُ 

اَلًل َلُه، َوَلوح  ََلَ َعيحَِنَ ّمنحُه ّإجح َأَجَل ِف َعيحِّن ّمنحُه، َوَما ُكنحُت ُأّطيُق َأنح أَمح
تَ ُسّئلحُت َأنح َأّصَفُه َما  ُهمح َوَرََّب الَصَحابَُة  .(12)تُ عح طَ اسح  َرّضَي الَِلُ َعنـح

؛ َعَلى تـَعحّظيّم الَنّبّ   ّديّر َمَكانَّتّه، فـََهَذا ابحُن  أَبـحَناَءُهمح َرّضَي  َعَباس  َوتـَقح
ُهَما  َعَليحّه الَصاَلُة َوالَساَلمُ  َأَخذَ ، فَ  الِلَّ  َرُسولّ َصَلى َمَع  ؛الَِلُ َعنـح

ُهَما َعَباس  قَاَل ابحُن  ِبَُحاَذاتّّه، هُ ، َفَجَعلَ هّ َيدّ بّ  فـََلَما أَقـحَبَل : َرّضَي الَِلُ َعنـح
ّمنح َصاَلّتّه  فـََلَما انحَصَرَف ََتََخرحُت، تّّه َعَلى َصاَل   َرُسوُل الِلَّ 

َبّغي أّلََحد  َأنح ُيَصلّ َي ، فـَُقلحُت: ََي َرُسوَل الِلَّ َسأََلِّن،  َك تّ َذااحَ ِبُّ َأَويـَنـح
ُتُه َفدَ  :قَالَ  ؟َوأَنحَت َرُسوُل الِلَّ  ا ّعلحمً  َأنح يَزّيَدّن  َعا الَِلَ َل فََأعحَجبـح

مً  ّقّْي؛ ِبَنح .(13)اَوفـَهح ِتَاّم َوالتَـوح ّديّر، َواّلحح َوََنحُن ِف َهَذا اْلحُبّ  َوالتَـقح
َتُدوَن،  َتُدوَن،َسبَـَقَنا ُمقح ؛ َأَحبُّ  ُمََُمدٌ فـََرُسولَُنا  َوَعَلى آََثرّّهمح ُمهح

َنا ّمنح أَُمَهاتَّنا َوآَِبئَّنا، َوبـََناتَّنا َوأَبـحَنائَّنا،  ًئا ، َوالَناّس َأمجحَّعنيَ ّإلَيـح مُ َشيـح َل نـَُقدّ 
َعَلى ُسَنّتّه، َوَل ََنَلُّ ّمنح ّقرَاَءّة ّسْيَتّّه، َوأّلََحاّديّثّه الَشرّيَفّة ِف قـُُلوبَّنا 

ّديُق،  بُُّه ّبَذّلَك َجّديٌر َوَحّقيٌق،  َوُهَو الحَقُبوُل َوالَتصح وََكيحَف َل َنُّ
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رُُه؟ َوَقدح َرَغبـََنا َربُـَّنا  ِإَّنَّ : )َقالَ فَـ  ِف َذّلكَ  ُسبحَحانَهُ َونـَُوقّ رُُه، َونـَُعظّ ُمهُ َونـَُقدّ 
ر ا َوَنِذير ا ا َوُمَبشِِ لِتُـْؤِمُنوا ِِبَّللَِّ َوَرُسوِلِه َوتـَُعزُِِروُه  *َأْرَسْلَناَك َشاِهد 
َسيّ َدََن يـَُوقّ ُروَن اَلّذيَن َوَوَعَد  .(14)(َوتـَُوقُِِروُه َوُتَسبُِِحوُه ُبْكَرة  َوَأِصيل  

َتُدوَن بّّه؛ ِّبلحَفوحّز ِبَّ   ُمََُمًداَونَّبيـََنا  ، (15)َظَفّر ِبَا َرّغُبواالوَ  ،ا طََلُبواَويـَقح
فَالَِّذيَن آَمُنوا ِبِه َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه َواتَـّبَـُعوا النُّوَر الَِّذي : )تـََعاََل قَاَل 

فَالَلُهَم ارحزُقـحَنا ُحَب نَّبيّ َنا . (16)(ُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ أُْنِزَل َمَعُه 
َنا ّلطَاَعّتَك َأمجحَّعنَي، َوطَاَعّة َرُسوّلَك  ، َوتـَعحّظيَمهُ َوتـَوحّقْيَُه،ُمََُمد   َوَوفّ قح

َّمنّي،  َوطَاَعّة َمنح أََمرحتـََنا ّبطَاَعّتّه ِف ّكَتاّبَك الحُمّبنّي، ّحنَي  ُمََُمد  األح
َدُق الحَقائّّلنَي: ) َ َوَأِطيُعوا ََي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا قـُلحَت َوأَنحَت َأصح َأِطيُعوا اَّللَّ

 . (17)(الرَُّسوَل َوُأوِل اأْلَْمِر ِمْنُكمْ 
تَـغحّفُر الَِلَ َل َوَلُكمح   ، أَُقوُل قـَوحَل َهَذا َوَأسح
تَـغحّفُروُه ّإنَُه ُهَو الحَغُفوُر الَرّحيمُ   فَاسح
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 اْْلُْطَبُة الثَّانَِيةُ 
دُ  َمح َنا َخاََتَ الحَنّبيّ نَي، َوَجَعَلُه ُمَكَرًما ِف  َعاَلّمنَي،الح  َرب ّ لِلَّ  اْلح أَرحَسَل ّإلَيـح

َعحَلى  ّخرّيَن، َوِف الحَمََلّ األح ََوّلنَي َواآلح ينّ األح ّم الدّ   هَ لَ  إّ َل  نح أَ  دُ هَ شح أَ وَ ، ّإََل يـَوح
َهُد َأَن َسيّ َدََن َونَّبيَـَنا ُمََُمًدا َعبحُد الِلَّ  َل َشرّيَك َلُه؛ هُ دَ حح وَ   الِلَُ َل إّ  َوَأشح

ّبّه َأمجحَّعنَي، َعَليح َوَِبَرَك َوَسَلَم  الِلَُ َصَلى َوَرُسولُُه،  ّه َوَعَلى آّلّه َوَصحح
ينّ  ّم الدّ  َسان  ّإََل يـَوح  .َوَعَلى َمنح تَّبَعُهمح ِبّّحح

َوى َونـَفحّسي الِلَّ  ّعَبادَ  أُوّصيُكمح   .َوَجلَ  َعزَ  الِلَّ  بّتَـقح
 :اْلُمَعظُِِموَن أِلَقْـَواِلهِ َوَأفْـَعاِلهِ ،  ُُمَمَّدٍ  َونَِبيَِِنا َّنَ َسيِِدِ أَيُـَّها اْلُمَوقُِِروَن لِ 

َنُكْم َكُدَعاِء بـَْعِضُكْم ) :تـََعاََل  الِلَُ يـَُقوُل  َل ََتَْعُلوا ُدَعاَء الرَُّسوِل بـَيـْ
يَّة الحَكرميَةّ . (18)(بـَْعض ا ُ لََنا َربُـَّنا َفّفي َهّذّه اآلح َأَن َمَقاَم  َعَز َوَجلَ ؛ يـَُبنيّ 

 ُمََُمًداَونَّبيـََنا َسيّ َدََن ا َأنح يـَُناُدو الَناَس؛  ُسبحَحانَهُ النـُّبُـَوةّ َمَقامٌ َرّفيٌع، َويـَنـحَهى 
  ّديًرا  ؛َكَما يـَُناّدي بـَعحُضُهمح بـَعحًضا ِتَاًما ّلَمَقاّمّه، َوتـَقح احح

ُهمح َوَهَذا َما أَدحرََكُه الَصَحابَُة . (19)ّلَمَكانَّتهّ  ، َوالحُعَلَماُء ّمنح َرّضَي الَِلُ َعنـح
َتَضاُه؛  ، فـََعّمُلوا ِبُقح َماُم الحُبَخارّيُّ بـَعحّدّهمح ِف َصّحيّحّه:  َرّْحَهُ الِلَُ َرَوى اإلحّ

َواََتَُما َرّضَي الَِلُ َعنحهُ  اَْلطَابّ  بحنَ  ُعَمرَ َأَن  ّ َرفـََعا َأصح ِف ؛ َرَأى َرُجَلنيح
َواَتُكَما ِف َقاَل: ، فَأَنحَكَر َعَليحّهَما وَ  َرُسوّل الِلَّ  َمسحّجدّ  تـَرحفـََعاّن َأصح



-8- 
 

ّجّد َرُسوّل الِلَّ  َمسح
َمامُ قَاَل َكَذّلَك ؟ وَ (20) ّإَن : َرّْحَهُ الِلَُ  َماّلكٌ  اإلحّ

ًما  َدَعاالَِلَ تـََعاََل  أَيُـَّها الَِّذيَن  َيَ )فـََقاَل:  ّإََل الَتَأدُّّب َمَع الَنّبّ  قـَوح
ًما  .(21)(آَمُنوا َل تـَْرفـَُعوا َأْصَواَتُكْم فـَْوَق َصْوِت النَِّبِِ  َوَمَدَح قـَوح

َواََتُمح ََتَدًُِّب َمَع الَنّبّ   ّقْيًا َلُه  ََيحّفُضوَن َأصح ِإنَّ الَِّذيَن ) فـََقاَل:َوتـَوح
 ِ ُ قـُُلوََبُْم  ُأولَِئكَ يـَُغضُّوَن َأْصَواَِتُْم ِعْنَد َرُسوِل اَّللَّ الَِّذيَن اْمَتَحَن اَّللَّ

ْقَوى َوَغرحُس َذّلَك ِف ،  الَرُسولّ تـَعحّظيُم  َواّجّبَناَفّمنح  .(22)(لِلتـَّ
 نـُُفوّس بـََناتَّنا َوأَبـحَنائَّنا.

َقاتَّنا؛ ّمَن الَصاَلّة َوالَساَلّم َعَلى َرُسولَّنا، َهَذا،  ّثرح ِف ُكلّ  َأوح َفّإَن َولحُنكح
َعحَلى الحَمََلّ َكَرَمهُ ِف تـََعاََل  الَِلَ  ، هُ َماَلّئَكتُ َفَصَلى َعَليحّه، َوَصَلتح َعَليحّه  ،األح

َرحضّ  َعَز َوَجلَ وحَجَب َوأَ  ّل األح ِإنَّ اَّللََّ ) :ُسبحَحانَهُ قَاَل  (23)َذّلَك َعَلى أَهح
أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيهِ َوَسلُِِموا  َيَ  َوَمَلِئَكَتهُ ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبِِ 

ا ّقَْي ِف (24)(َتْسِليم  َرحّض.. َفَجَمَع َلُه التـَوح الَلُهَم َصلّ    الَسَمَواّت َواألح
ّبّه َأمجحَّعنَي.َوَسلّ مح َوَِبرّكح َعَلى َسيّ ّدََن َونَّبيّ َنا ُمََُمد ،   َوَعَلى آّلّه َوَصحح

 ، ر  َوُعَمَر َوُعثحَماَن َوَعّلي   َُلَفاّء الرَاّشّديَن: َأِب َبكح َوارحَض الَلُهَم َعّن اْلح
َرّمنَي.  َوَعنح َسائّرّ  َكح  الَصَحابَّة األح
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فـََرَها، َوّمَن الحُعُلوّم أَنـحَفَعَها، َوّمَن  ّإَنَ الَلُهَم  َاّت َأوح ْيح أَُلَك ّمَن اْلَح َنسح
نـحَيا،  أَُلَك الَسَعاَدَة ِف الدُّ َمَلَها، َوَنسح اَلّق َأكح َخح ّخرَّة. األح  َوالحَفوحَز ِف اآلح

ْوَلةِ  ِلَما ُتُِبُّهُ َوتـَْرَضاُه، َخِليَفةْ ْبن زَاِيْد  الشَّيخْ اللَُّهَم َوفِِْق رَئِيَس الدَّ
َمارَاِت.   َواْْشَْل بِتَـْوِفيِقَك ََّنئَِبهُ َوَوِلَّ َعْهِدهِ اأْلَِمَْي، َوِإْخَواَنهُ ُحكَّامَ اإْلِ

ّلّمنَي َوالح  الَلُهمَ  ّلَماّت، اغحّفرح لّلحُمسح ّمّننَي َوالح َوالح ُمسح ّمَناّت،ُمؤح َياّء األحَ  ُمؤح حح
ُهمح  َواّت،َواألحَ  ّمنـح  ،الشَّيْخ زَاِيْد َوالشَّيْخ َمْكُتومْ اللَُّهمَّ اْرَحمِ  مح

تَـَقُلوا ِإَل ِرْضَواِنَك، َوَأْدِخْلُهْم ِبَفْضِلَك  َمارَاِت الَِّذيَن انـْ َوُشُيوَخ اإْلِ
  َفِسيَح َجنَّاِتَك.

َمارَاِت َأِدْم َعَلى  اللَُّهمَّ  نَِعَمَك، َوُجوَدَك َوَفْضَلَك، َوَِبِرْك َدْوَلِة اإْلِ
ا ِف َسَعاَدٍة، َأْهِلَهاِف َخْْيَاِِتَا وَ  َوِمَن اْْلَْْيِ ِف ، واْجَعْلَها َداِئم 

 ِزََيِدٍة.
ّجَد َوّلَواّلَديحّه، الَلُهَم إّ  أَُلَك الحَمغحّفرََة والثـََواَب ّلَمنح َبََن َهَذا الحَمسح ََن َنسح

َساًَن، َواغحّفّر الَلُهَم ّلُكلّ  َمنح َبََن َلَك  َوّلُكلّ  َمنح َعّمَل ّفيّه َصاّْلًا َوّإحح
ّجًدا يُذحَكُر ّفيّه اَسحَُك،  َمرّيض  ُعُه َعَلى َوَقَف َلَك َوقـحًفا يـَُعوُد نـَفح  َأوح َمسح

ّكني   ، َأوح طَاّلّب ّعلحم  َأوح ّمسح ّلّه َوَمالّّه، َوَِبّركح أَوح يَّتيم  َفظحُه ِف أَهح ، َواحح
َّتَك  ََنَة بَّرْحح   .ََي أَرحَحَم الَراّْحّنيَ َلُه ّفيَما َرَزقـحَتُه، َوأَدحّخلحُه اجلح
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ََنَة  الَلُهَم ارحَحمح ُشَهَداَء الحَوَطّن َوقـَُواتّ  َبـحَراَر، َوأَدحّخلحُهُم اجلح الَتَحاُلّف األح
ّليّهمح َجزَاَء الَصابّرّيَن؛  ّز أَهح َياّر، َواجح َخح َرَم َمَع األح ّبَكَرّمَك ََي َأكح

َرّمنَي. َكح رَاَر انحُشّر اّل وَ ، الَلُهَم انحُصرح قـَُواّت الَتَحاُلّف الحَعَرِب ّ  األح ّتقح سح
ّلّمنيَ َم ِف َوالَساَل   .َأمجحَّعنيَ َوالحَعاَلَّ  ،بـُلحَداّن الحُمسح
ّقَنا الحَغيحَث َوَل ََتحَعلحَنا ّمَن الحَقاّنّطنَي، الَلُهَم  ثًا أَّغثـحَنا الَلُهمَ اسح  ُمّغيًثا َغيـح
ّقَنا ّمنح بـَرََكاّت الَسَماّء، ،َشاّماًل  َواّسًعا َهّنيًئا  َوأَنحّبتح لََنا ّمنح  الَلُهَم اسح

َرحّض. بـَرََكاتّ   األح
ّخَرةّ  نـحَيا َحَسَنًة، َوِف اآلح َحَسَنًة، َوّقَنا َعَذاَب الَناّر،  رَبـََنا آتَّنا ِف الدُّ

َبـحَراّر،  ََنَة َمَع األح  ََي َعزّيُز ََي َغَفاُر. َوأَدحّخلحَنا اجلح
كُ ِعَباَد اَّللَِّ  ، َواشح  ُروُه َعَلى نَّعّمّه يَزّدحُكمح. : اذحُكُروا الَِلَ الحَعّظيَم َيذحُكرحُكمح

 َوأَّقّم الَصاَلَة.
 

 .28 :( اْلديد1)
 .2731 :( البخاري2)
 ( متفق عليه.3)
 .52 :( آل عمران4)
 .6 :( الصف5)
 .72 :، واآلية من سورة اْلجر 934:( مسند اْلارث4/542) :( تفسْي ابن كثْي6)
 .4 - 3 :النجم( 7)
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 .193 :( هبمزة قطع لضرورة الوزن، ينظر: شرح الزرقان على املواهب اللدنية ِبملنح احملمدية ص8)
 (.42( ديوان حسان بن َثبت )ص: 9)
 .4 :( القلم10)
 .3637 :( الِتمذي11)
 .191 :( مسلم12)
 .3060 :( أْحد13)
 .9 - 8 :( الفتح14)
 (.497 /10) :( تفسْي الطربي15)
 .157األعراف: ( 16)
 .59 :النساء (17)
 .63 :( النور18)
 (.21/339) :( تفسْي الطربي19)
 .470:( البخاري20)
 .2 :( اْلجرات21)
 .3 :( اْلجرات22)
 (.25/181) :( تفسْي الرازي23)
 .56 :( األحزاب24)


