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 دولـة اإلمـارات العـربية املتحـدة

 

 هـ 1441رجب  4اجلمعة: 
 م28/2/2020املوافق: اإلسالمية واألوقافاهليئة العامة للشؤون 

ََياَء َوالسَّتحَ  بُّ اْلح َ ُيِح  ِإنَّ اَّللَّ
حوََل   اْلححطحَبةح اْلح

ُد لِلَّ  َمح ََياّء َوالَسْتحّ ِف ّكَتاّبّه الحَكّرمّي، َربّ  الحَعاَلّميَ  اْلح ، َحثـََنا َعَلى اْلح
َهُد َأنح َل الحَعّظيمّ َوَوَعَدََن َعَلى َذّلَك ِّبلحَفوحّز  َدُه َل  ّإَلَه ّإَل ، َوَأشح   الَِلُ َوحح

ّخُلُهمح َجَناّت الَنّعيّم، َشرّيَك َلُه،  ّلّمَي، َويُدح ُْتُ َعَلى ّعَباّدّه الحُمسح َيسح
َهُد أَ وَ  َحَياًء، َأعحظَُم الَناّس  ُمََُمًدا َعبحُد الِلَّ َوَرُسوُلُه،َونَّبيَـَنا َن َسيّ َدََن َأشح

ًا، فَ  ثـَُرُهمح َسْتح  ،ُمََُمد   َونَّبيّ َناالَلُهَم َصلّ  َوَسلّ مح َوَِبّركح َعَلى َسيّ ّدََن َوَأكح
ّيّهمح َوَعَلى َمنح  َأْجحَّعَي، َوَعَلى آلّّه َوَأصحَحابّهّ  ّم  َساَر َعَلى َهدح ّإََل يـَوح

يّن.   الدّ 
َواتَـّقحوا  :ِف ُعاَلهُ  َجلَ قَاَل ، الِلَّ  بّتَـقحَوىأُوّصيُكمح ّعَباَد الِلَّ َونـَفحّسي 

ًما تـحرحَجعحوَن ِفيِه ِإََل اَّللَِّ ُثحَّ تـحَوَّفَّ كحلُّ نـَفحٍس َما َكَسَبتح َوهحمح ََل  يـَوح
 . (1)(يحظحَلمحونَ 
ِمنحونَ أَيُـَّها الحمح  َحِييٌّ ِإنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ َحِليٌم » : قَاَل الَنّبي  :ؤح

ََياَء َوالسَّتحَ  ،ِستِ يٌ  بُّ اْلح َفاّن ُمَتاَلزَّماّن،  .(2)«ُيِح ََياُء َوالَسْتحُ َوصح فَاْلح
ّيي َأنح يـَُرَد َمنح َدَعاُه، َأوح  تـََعاََل اَتَصَف ِّبَّما رَبـيَنا الَرْححَُن، فـَُهَو  َتحح َيسح
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ّشفَ يَ أَوح  .(3)ُُيَيّ َب َمنح َرَجاهُ   هُ  ّعَبادَ ْتُُ سح يَ  ُسبحَحانَهُ َعبحّدّه، َوُهَو  ْتحَ سّ  كح
نـحَياالِف  َم الحّقَياَمّة؛ َرْححًَة ِّبّمح ْتُُ سح َويَ ا، مً ري كَ ؛ ّحلحًما َعَليحّهمح َوتَ دي ُهمح يـَوح

نحو َأَحدحكحمح ِمنح رَبِ ِه َحَّتَّ َيَضَع َكنَـَفهح : »الَِلّ  قَاَل َرُسولُ َوتـََفضياًل،  َيدح
َهُ - َعَليحهِ  : ّسْتح :  -َأيح : َأَعِملحَت َكَذا وََكَذا؟ فـَيَـقحولح  .نـََعمح فـَيَـقحولح

: : َعِملحَت َكَذا وََكَذا؟ فـَيَـقحولح :  .نـََعمح  َويـَقحولح فـَيـحَقرِ رحهح ُثحَّ يـَقحولح
نـحَيا، َوَأََن َأغحِفرحَها َلَك الح  مَ ِإّن ِ َسَتحتح َعَليحَك ِف الدُّ َفَما  .(4)«يَـوح

ََتهح، َُه. َأعحَظَم ِحلحَم اَّللَِّ َوَرْحح  َوَحَياَءُه َوّسْتح
ََياَء َوالَسْتحَ ّفطحَرًة  َهاَوَقدح َجَعَل ُسبحَحانَُه اْلح ، َفّهَي َفطََر الَناَس َعَليـح

َوَزوحَجّتّه َحَواَء،  َعَليحّه الَساَلمُ َمغحُروَسٌة ِف نـُُفوّسّهمح، ّمنح َلُدنح أَبّيّهمح آَدَم 
ََمُهَما  فـََلمَّا َذاَقا الشََّجَرَة : )قَاَل َعَز َوَجلَ الَسْتحَ،  تـََعاََل  الِلَُ الَلَذيحّن َأهلح

َنَّةِ  آُتححَما َوَطِفَقا ََيحِصَفاِن َعَليحِهَما ِمنح َوَرِق اْلح . (5)(َبَدتح ََلحَما َسوح
ُهُ  َسْتحُ َفَكاَن  ُب َسْتح َنحظَارّ َما َيَّ نحَسانُ  فـََعَلهُ َعَمل   أََولَ  ؛َعّن األح  . (6)اإلحّ

نحَسانَّيّة الَنّبيَلّة،  :ِعَباَد اَّللَِّ  ََياَء َوالَسْتحَ ّمَن الحّقَيّم اإلحّ اَلِّت ََتََلى ّإَن اْلح
َتحّقَياُء، َنحّبَياُء، َوالَصاّْلُوَن َواألح فـََهَذا َنّبي الِلَّ ُموَسى  ِّبَا الحُمرحَسُلوَن َواألح

ِإنَّ محوَسى َكاَن رَجحًًل َحِييًّا » : َرُسوُل الِلَّ َعنحُه  قَالَ ؛ َعَليحّه الَساَلمُ 
َرّضَي  أََنسٌ  َنَ َسيّ دُ  فـََقدح َوَصَفهُ ؛  ُمََُمدٌ  َونَّبيـيَناََن دُ َسي ّ َوأََما  .(7)«ِستِ يًا
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 الحَقاّئُل: َوُهَو  .(8)َياءّ َشّديَد اْلحَ  َقاَل: َكاَن الَنّبي فَـ الَِلُ َعنحُه 
ًَل خحلحًقا، َوخحلحقح اإلحِ ِإنَّ ِلكحلِ  ِديٍن » ََياءح سح  َكَما َكاَن   ،(9)«ِم اْلح

َُه،  ُعو رَبَهُ َعَز َوَجَل َأنح يُّدمَي َعَليحّه ّسْتح  قَاَل ابحنُ َحرّيًصا َعَلى الَسْتحّ، َويَدح
ُهَما ُعَمرَ  : يَدَُع َهُؤَلّء الحَكّلَماتّ   الَنّبي  َلَح َيُكنّ : َرّضَي الَِلُ َعنـح

رَاِت » تحح َعوح ُهمح َأصحَحابَُه  َوَرََّب  .(10)«اللَّهحمَّ اسح َعَلى  َرّضَي الَِلُ َعنـح
، َهّذّه  ََياُء ُخُلَقُهمح اَلّق الَراّقَيّة، َوالحَفَضاّئّل الَساّمَيّة، َفَكاَن اْلح َخح األح

ُتّهَر   الَنّب ّ ، َوِمَنح ُعّرَف ّمنح َأصحَحاّب َوالَسْتحُ ّشيَمتـَُهمح  ِّبََيائّّه، َواشح
ّّه؛    الَنّبي ، َحََّت َشّهَد َلهُ َرّضَي الَِلُ َعنحهُ ُعثحَماُن بحُن َعَفاَن  َنَ َسيّ دُ ّبَسْتح

يِ ت ِ ِإنَّ عحثحَماَن َحِييٌّ سِ » :َقالَ ّبَذّلَك فَـ  َتحح ِمنحهح  يٌي، َتسح
َهاَوُعرَّفّت الَسيّ َدةُ فَاّطَمةُ  .(11)«الحَمًَلِئَكةح  ََن دّ َسي ّ بّنحُت  َرّضَي الَِلُ َعنـح

، وََكَذّلَك َكاَنتح أُمي (12)، َوّحرحّصَها َعَلى الَسْتحّ ِّبََيائَّها  ُمََُمد   َونَّبيـ َنا
ّمّنَي، الَسيّ َدُة َعاّئَشُة  َهاالحُمؤح ، َوَسائُّر أُميَهاّت (13)َرّضَي الَِلُ َعنـح

ّمّنَي،  يُع النّ َساّء ّمَن الَصَحابَّياّت، َأْجحَّعَي، َن َعنـحهُ َرّضَي الَِلُ الحُمؤح َوْجَّ
ّمَناتّ َوالحمُ  ، َوِّبلحَعَفاّف َوالَسْتحّ  ؤح ََياّء ُمتـَزَي َّنات  الَصاّْلَاّت؛ ُكَن ِّبْلح

ََياّء؛  َوٌة َحَسَنٌة، فَالحَمرحأَُة َذاُت اْلح . َولّّنَسائَّنا ّفيّهَن ُأسح َتْتُ ُمَتَمسّ َكات  َتسح
َمةَ ِف لَّباّسَها، َوُتظحّهُر َوَقاَرَها َوّعَفتَـَها شح َما َأْجحََل . وَ بّّثَياِّبَا، َوتـََتَحَرى اْلّح
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َسنَـَها، َوَُيحَتاَر أَيحًضا ِبّ  الَرُجلُ َأنح يـََتّصَف  ََياّء؛ فـَيَـلحَبَس ّمَن الثّ َياّب َأحح ْلح
َْتََها،  ََياّء َوالَسْتحّ فـََقاَل: َعَز َوَجلَ  الِلََ  ّإنَ فَ َأسح َ اْلح َبِِن  يَ ) َْجََع َبيح

آِتكحمح َورِيًشا َوِلَباسح التـَّقحَوى  َزلحَنا َعَليحكحمح لَِباًسا يـحَواِري َسوح آَدَم َقدح أَنـح
 ُسبحَحاَنهُ َفذََكَرََن  .(14)(َذِلَك َخيحٌ َذِلَك ِمنح آَيِت اَّللَِّ َلَعلَّهحمح َيذَّكَّرحونَ 

يَّة الحَكرميَةّ  ّل  ؛ِف َهّذّه اْلح التَـقحَوى  لَّباسّ ِبَّهَّ َيّة الثّ َياّب ّلَسْتحّ الحَبَدّن، َوَفضح
ََياّء، ِبَا يـَتَـَناَسُب َمَع ّقَيّم الَتَمسيَك ِبّ فَّإَن  (15)اءُ يَ اْلحَ َوُهَو  لَسْتحّ َواْلح

َتَمّع َوَعاَداتّّه  ُخ َوُهوّيَّتهّ الحُمجح َتَمَعاّت الحَفَضاّئَل، َويـَُرسّ  ؛ يـَُعزّ ُز ِف الحُمجح
اَلّق،  َخح ّتَماّعَيّة.َمَكارَّم األح ََياّة اّلجح ْتَاَم اْلح  َواحح

ِمنحونَ أَيُـَّها الحمح  ّسّه؛ َأنح َل َُيَاّهَر ِّبَطَّئّه،  :ؤح نحَساّن لّنَـفح ّإَن ّمنح َسْتحّ اإلحّ
فـََعَليحّه  ،الِلَُ  َسَْتَهُ فَّإنح َصَدَرتح ّمنحُه ُسُلوّكَياٌت َخاّطَئٌة، َأوح َوَقَع ِف ّإْثح  وَ 

َتْتَ  َأنح  بَ َويُ  ،ّبّسْتحّ الِلَّ  َيسح َتّعَد َعنح َأسح ّلَح َخطَأَُه، َويـَبـح ابّّه، َويـَُتوَب ّإََل صح
قَاَل َويـَُعاّفيّه، َويـَغحّفُر َلُه َويـَُتوُب َعَليحّه،  هُ ْتُُ سح يَ  َعَز َوَجلَ  الِلََ  ّإنَ فَ َخاّلّقّه، 

ِإَلَّ الحمحَجاِهرِيَن، َوِإنَّ ِمَن  ،محَعافَاةٌ كحلُّ أحمَِِّت : » الِلَّ  َرُسولُ 
ِبحح َقدح َسَتَهح رَبُّهح،  َهاِر َأنح يـَعحَمَل الحَعبحدح ِِبللَّيحِل َعَمًًل، ُثحَّ يحصح اإلحِجح

: َي فحًَلنح  تححهح َقدح َعِملحتح الحَبارَِحَة َكَذا وََكَذا،  ،فـَيَـقحولح فـََيِبيتح َيسح
ِشفح ِستحَ  َسُه َسَْتَُه  .(16)« َعنحهح  اَّللَِّ رَبُّهح، َويحصحِبحح َيكح َفَمنح َسَْتَ نـَفح
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َها ِبّّذحّن الِلَُ ، َوَمنح ََتَب ََتَب َعَليحّه الِلَُ  َسَنَة َُمَتـح ، َوَمنح أَتـحَبَع الَسيّ َئَة اْلَح
ُعود   َعنح َعبحّد الِلَّ فَـ  ،الِلَّ  قَاَل: َجاءَ َرُجٌل ّإََل الَنّبّ   َرّضَي الَِلُ َعنحهُ  بحّن َمسح
  :فـََقاَل َلُه ُعَمُر: َلَقدح  َذنـحًبا.ّإّن ّ َأَصبحُت  ؛ََي َرُسوَل الِلَّ فـََقاَل

 َدَعاُه الَنّبي فَ فـََقاَم الَرُجُل َفانحطََلَق،  ،، َلوح َسَْتحَت نـَفحَسكَ َسَْتََك الِلَُ 
يََة:  َأِقِم الصًََّلَة َطَرِفَِ النـََّهاِر َوزحَلًفا ِمَن اللَّيحِل )َوَتاَل َعَليحّه َهّذّه اْلح

َ السَّيِ َئاتِ  ِهْبح ََسَناِت يحذح اِكرِينَ  ِإنَّ اْلح َرى ِللذَّ فـََقاَل َرُجٌل  (َذِلَك ِذكح
 .(17)«َبلح لِلنَّاِس َكافَّةً » :َهَذا َلهُ َخاَصًة؟ قَالَ  ،ّمَن الحَقوحّم: ََي َنّبَ الِلَّ 

نـحَيا   ََك ِف الدي َأُلَك َسْتح ََياءَ ِف أَقـحَوالَّنا َوأَفـحَعالَّنا، َوَنسح أَُلَك اْلح فَالَلُهَم ّإََن َنسح
َّمّي،  ّخرَّة، َوَأنح تـَُوفّ َقَنا ّلطَاَعّتَك َأْجحَّعَي، َوطَاَعّة َرُسوّلَك ُمََُمد  األح َواْلح

  ّكَتاّبَك الحُمّبّي، ّحَي قـُلحَت َوأَنحَت َوطَاَعّة َمنح أََمرحتـََنا ّبطَاَعّتّه ِف 
َدُق الحَقائّّلَي: َي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمنحوا َأِطيعحوا اَّللََّ َوَأِطيعحوا الرَّسحوَل ) َأصح

َمحِر ِمنحكحمح   .(18)(َوأحوِل اْلح
تَـغحّفُر الَِلَ ِل َوَلُكمح   ، أَُقوُل قـَوحِل َهَذا َوَأسح

تَـغحّفُروُه   ّإنَُه ُهَو الحَغُفوُر الَرّحيُم.فَاسح
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 اْلححطحَبةح الثَّانَِيةح 
ُد لِلَّ َربّ  الحَعاَلّميَ  َمح َدهُ ، اْلح َهُد َأنح َل ّإَلَه ّإَل الَِلُ َوحح  ،َل َشرّيَك َلهُ  َوَأشح

َهُد َأَن َسيّ َدََن َونَّبيـََنا ُمََُمًدا َعبحُد الِلَّ َوَرُسولُُه، فَالَلُهَم َصلّ  َوَسلّ مح  َوَأشح
ّبّه َأْجحَّعَي،  َوَعَلى َوَِبرّكح َعَلى َسيّ ّدََن َونَّبيّ َنا ُمََُمد ، َوَعَلى آّلّه َوَصحح

ينّ  ّم الدّ  َسان  ّإََل يـَوح  .َمنح تَّبَعُهمح ِبّّحح
َوى الِلَّ   . َعَز َوَجلَ أُوّصيُكمح ّعَباَد الِلَّ َونـَفحّسي بّتَـقح

ُهمح ّمنح  :أَيُـَّها الحمحَصلُّونَ  ّمَناّت، ّفيَما يـَبحُدُر ّمنـح ّمّنَي َوالحُمؤح ّإَن َسْتحَ الحُمؤح
؛ َلُه  نـحَياالِف َزَلت  ّع  دي ّتَماّعيٌّ، َفّإنَُه يـَُعوُد ِّبلنَـفح َمرحُدوٌد نـَفحّسيٌّ، َوأَثـٌَر اجح

ٌء،  ّل َصاَلّح َعمَ  لّ َماكَ   ّمنح  قَاَل َأَحُد الَصاْلَّّي:َعَلى َمنح بََدَر ّمنحهُ َشيح
ُْتَ  َأنح  ؛الحَعبحدّ  . (19)هّ ّإََل رَب ّ ؛ َرَجاءَ ُرُجوّعهّ هّ َعيحبّ َما َرَأى ّمنح َعَلى َأّخيّه  َيسح

َم الحّقَياَمّة،  ٌر َعّظيٌم يـَوح : َقاَل َرُسوُل الِلَّ َولّلَسْتحّ َعَلى الَناّس َأجح
ِخَرةِ » نـحَيا َواْلح ِلًما َسَتَهح اَّللَّح ِف الدُّ . فَّإَذا اطََلَع (20)«َمنح َسَتَ محسح

ّّه؛  ّمُن َعَلى َزَلة  ّلَغْيح ُْتح َعَليحهّ الحُمؤح ُْتَ َعَليحّه  تـََعاََل  الِلََ ، َلَعَل فـَلحَيسح َأنح َيسح
نـحَياالِف  ّخرَةّ وَ  دي  . اْلح

َتَمّع،  َرَسّة َوالحُمجح َرّة، َوِف الحَمدح ُسح ََياُء ُخُلٌق َوُسُلوٌك نَّعيُشُه َمَع األح َواْلح
ََياُة ُرّقيًّا َوَسَعاَدًة،  ََياءح ِف َما َكاَن ا» :قَاَل َرُسوُل الِلَّ فـَتَـزحَداُد اْلح  ْلح
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َُمَهاّت ِف بـُُيوِتّّمح، َوالحُمَدر ّّسَي  .(21)« زَانَهح ٍء ِإَلَّ يح شَ  َِبّء َواألح فـََعَلى اْلح
يّع  ، َوْجَّ ، َوالحُمَوَظّفَي َوالحُمَوَظَفاّت ِف أَعحَماهلّّمح َوالحُمَدر َّساّت ِف َمَدارّّسّهمح

ّتاَلّف  َتَمّع َعَلى اخح ؛ َأنح يـََتَمَسُكوا ِّبَّذّه الحّقَيّم أََماّكّنّهمح ّفَئاّت الحُمجح
ّّهمح  َوةً ّلَغْيح نحَسانَّيةّ الحَعّظيَمّة، ّمنح َسْتح  َوَحَياء  ِف ُمَعاَماَلِتّّمح، فـََيُكونُوا ُقدح اإلحّ

اَلّقّهمح،   لَّيّعيَش الَناُس ِف َسَعاَدة .ِف َأخح
ّيي ّإَذا َرَفَع الحَعبحُد َيَديحّه،  تـََعاََل  الِلََ : ّإّن ّ َداع  فََأمّ ُنوا، َفّإَن ِعَباَد اَّللَِّ  َتحح َيسح

 ،ّ الَلُهَم َصلّ  َوَسلّ مح َوَِبرّكح َعَلى َسيّ ّدََن َضارًّعا ّإلَيحّه؛ َأنح يـَُرَدُهَا َخائّبـََتيح
ّبّه َأْجحَ  ِإنَّ )؛ فَّإَنَك ُسبحَحاَنَك الحَقاّئُل: ّعيَ َونَّبيّ َنا ُمََُمد ، َوَعَلى آّلّه َوَصحح
أَيُـَّها الَِّذيَن آَمنحوا َصلُّوا َعَليحِه  يَ  اَّللََّ َوَمًَلِئَكَتهح يحَصلُّوَن َعَلى النَِّب ِ 

ِليًما ر  . (22)(َوَسلِ محوا َتسح َُلَفاّء الَراّشّديَن: َأِب َبكح َوارحَض الَلُهَم َعّن اْلح
 ، َرّمَي. َوُعَمَر َوُعثحَماَن َوَعّلي   َكح إَن  الَلُهمَ َوَعنح َسائّّر الَصَحابَّة األح

اَلّق  َخح فـََرَها، َوّمَن الحُعُلوّم أَنـحَفَعَها، َوّمَن األح َاّت َأوح ْيح أَُلَك ّمَن اْلَح َنسح
نـحَيا،  أَُلَك الَسَعاَدَة ِف الدي َمَلَها، َوَنسح ّخرَّة.َأكح  َوالحَفوحَز ِف اْلح

َلةِ  وح بُّهح َوتـَرحَضاهح، ِلَما تحِ  الشَّيخح َخِليَفةح بحن زَاِيدح اللَّهحَم َوفِ قح رَئِيَس الدَّ
َِمنَي،  ِدِه اْلح ِفيِقَك ََنئَِبهح َوَوِلَّ َعهح َوانَهح ححكَّاَم َواْشحَلح بِتَـوح َوِإخح

َمارَاِت.  اإلحِ
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ّلّمَي َوالح  الَلُهمَ  ّلَماّت، َوالح اغحّفرح لّلحُمسح ّمّنَي َوالح ُمسح ّمَناّت،ُمؤح َياّء األحَ  ُمؤح حح
ُهمح  َواّت،َواألحَ  ّمنـح يعّ ّلَواّلّديَنا، َوّلَواّلّدي َواّلّديَنا، اغحّفرح  الَلُهمَ  مح  ،أَرحَحاّمَنا َوْجَّ

َنا. تحومح اللَّهحمَّ ارحَحِم  َوَمنح َلُه َحقٌّ َعَليـح  الشَّيخح زَاِيدح َوالشَّيخح َمكح
َواِنَك،  َمارَاِت الَِّذيَن انـحتَـَقلحوا ِإََل ِرضح ِلَك َوَأدحِخلحهحمح َوشحيحوَخ اإلحِ ِبَفضح

 َفِسيَح َجنَّاِتَك.
َمارَاِت َأِدمح َعَلى  اللَّهحمَّ  َلِة اإلحِ َلَك، َوَِبِركح َدوح نَِعَمَك، َوجحوَدَك َوَفضح

َاُِتَا وَ  ِلَهاِف َخيح َعلحَها َداِئًما ِف َأهح َوِمَن اْلحَيحِ ِف َسَعاَدٍة، ، واجح
  ِزَيِدٍة.
ّ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 اْسحَُك،  ُعُه َعَلى  َأوح َمسح َمرّيض  َوَقَف َلَك َوقـحًفا يـَُعوُد نـَفح

ّكي   ، َأوح طَاّلّب ّعلحم  َأوح ّمسح ّلّه َوَمالّّه، َوَِبّركح أَوح يَّتيم  َفظحُه ِف أَهح ، َواحح
َّتَك  ََنَة بَّرْحح  .ََي أَرحَحَم الَراّْحّيَ َلُه ّفيَما َرَزقـحَتُه، َوأَدحّخلحُه اجلح

ََنَة الَلُهَم ارحَحمح شُ  َبـحَراَر، َوأَدحّخلحُهُم اجلح َهَداَء الحَوَطّن َوقـَُواّت الَتَحاُلّف األح
ّليّهمح َجزَاَء الَصابّرّيَن؛  ّز أَهح َياّر، َواجح َخح َرَم َمَع األح ّبَكَرّمَك ََي َأكح

َرّمَي. َكح  األح
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رَاَر َوالَساَل انحُشّر اّل وَ ، الَلُهَم انحُصرح قـَُواّت الَتَحاُلّف الحَعَرِب ّ  ّتقح َم ِف سح
ّلّميَ   .َأْجحَّعيَ َوالحَعاَلَّ  ،بـُلحَداّن الحُمسح

ّقَنا الحَغيحَث َوَل ََتحَعلحَنا ّمَن الحَقاّنّطَي، الَلُهَم  ثًا أَّغثـحَنا الَلُهمَ اسح  ُمّغيًثا َغيـح
ّقَنا ّمنح بـَرََكاّت  ،َشاّماًل  َواّسًعا َهّنيًئا َوأَنحّبتح لََنا ّمنح  الَسَماّء،الَلُهَم اسح

َرحّض. بـَرََكاتّ   األح
ّخَرّة َحَسَنًة، َوّقَنا َعَذاَب الَناّر،  نـحَيا َحَسَنًة، َوِف اْلح رَبـََنا آتَّنا ِف الدي

َبـحَراّر،  ََنَة َمَع األح  ََي َعزّيُز ََي َغَفاُر.َوأَدحّخلحَنا اجلح
. ِعَباَد اَّللَِّ  : اذحُكُروا الَِلَ الحَعّظيَم يَذحُكرحُكمح، َواشحكُروُه َعَلى نَّعّمّه يَزّدحُكمح

 َوأَّقّم الَصاَلَة.
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