
 
 

 خطبة الجمعة لتاريخ  3102/10/10

  ةي  يد  ر  والـمات   ة  رأ شاع  الأ 
ِسنا ِإنَّ احَلْمَد هلِل ََنَْمُدُه َوَنْسَتعيُنُه َوَنْستَ ْغِفرُُه َوَنْستَ ْهديِه َوَنْشُكرُُه َونَعوُذ بِاهلِل ِمْن ُشروِر أَنْ فُ 

ُه َوَمْن ُيْضِلْل َفال هاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد َأْن ال ِإلََه َوَسيِّئاِت أَْعمالِنا، َمْن يَ ْهِد اهللُ َفال ُمِضلَّ لَ 
ولُُه وَصِفيُُّه وَحِبيُبُه َمْن بَ َعثَُه اهللُ ِإالَّ اهلُل َوْحَدُه ال َشريَك َلُه وَأْشَهُد َأنَّ حمّمًدا َعْبُدُه وَرسُ 

َة وأَدَّى اأَلمانََة وَنَصَح األُمََّة َفَجزاُه اهللُ بَ لََّغ الرِّسالَ ، َرمحًَة لِْلعاَلِمنَي هاِديًا وُمَبشًِّرا وَنِذيًرا
َر ما َجَزى نَِبيًّا ِمْن أَنِْبَيائِِه، َوصّلى اهلُل وسّلَم َعلى َسيِِّدنا حمّمٍد األَمنِي وعلى ءالِِه  َعنَّا َخي ْ

 وَصْحِبِه الطَّيِِّبنَي الطّاِهريَن.
 مْ يكُ وصِ وأُ  وهُ قُ ت َّ ٱفَ  ِإيّاُكْم بِتَ ْقَوى اهلِل الَعِليِّ الَعِظيمِ أَّما بَ ْعُد فَيا ِعباَد اهلِل أُوِصي نَ ْفِسي وَ 

 اهللُ  ولُ قُ ، ي َ نيَ نِ مِ ؤْ ال مُ  يلِ بِ سَ  زامِ تِ لْ ٱو  مَ لَّ وسَ  هِ يْ لَ عَ  ى اهللُ لَّ صَ  اهللِ  ولِ سُ رَ  جِ هْ لى ن َ عَ  باتِ الثَّ بِ 
 ع  ب  ت  يـأ ى وأ دأ اله   ه  لأ  نأ ي  بـأ ا تـأ مأ  د  ع  ن بـأ م   ولأ س  الر   ق  اق  شأ ن ي  مأ وأ  ﴿ يِ رِ الكَ  ءانِ رْ عاىل يف القُ تَ 
 .1﴾( ١١١)ا ير  ص  مأ  ت  اءأ سأ وأ  مأ ن  هأ جأ  ه  ل  ص  ن  ى وأ ل  وأ ا تـأ مأ  ه  ل  وأ نـ   ينأ ن  م  ؤ  الـم   يل  ب  سأ  رأ يـ  غأ 

 ة  ماعأ الجأ ب   م  ك  ي  لأ عأ  هُ رُ ي ْ وغَ  يُّ ذِ مِ رْ الت ِّ  واهُ يف ما رَ  مَ عليه وسلَّ  ى اهللُ لَّ صَ  اهللِ  ولُ سُ رَ  وقالَ 
 ةأ وحأ ب  ح  ب   رادأ أأ  ن  مأ فأ  د  عأ بـ  أأ  ن  ي  نـأ ثـ  ال   نأ م   وأ وه   د  اح  الوأ  عأ مأ  انأ طأ ي  الش   ن  إ  فأ  ةأ قأ ر  والف   م  اك  ي  وإ  

لى عأ  ق  ر  تأ ف  تـأ سأ  ةأ ل  الـم   ه  ذ  هأ  ن  إ  وأ  والسالمُ  الصالةُ  هِ يْ لَ عَ  اه  وقالَ  ةأ ماعأ الجأ  م  زأ ل  يـأ ل  فـأ  ة  ن  الجأ 
 2اه  ة  ماعأ الجأ  يأ وه   ة  ن  في الجأ  ة  دأ وواح   في النار   ونأ ع  بـ  وسأ  تان  ن  ث   ة  قأ ر  ف   ينأ ع  ب  وسأ  الث  ثأ 
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 م  ظأ ع  الأ  واد  الس   ل  إ   في النار   م  ه  ل  ك   ةِ وايَ ما يف رِ كَ   ةِ مَّ األُ  ورُ هُ جُْ  يْ أَ  مُ ظَ عْ األَ  وادُ السَّ  يِ أَ 
  3اه 
َ ب َ  دْ قَ  لَ باِب حْ أَ   لُ صُ حْ يَ سَ  ةَ مَّ األُ  هِ ذِ هَ  نَّ أَ  مَ لَّ وسَ  هِ يْ لَ عَ  ى اهللُ لّ ى صَ فَ طَ صْ ال مُ  يبُ بِ نا احلَ لَ  نيَّ
َ وب َ  ةً دَ واحِ  الَّ إِ  ها يف النارِ لَّ كُ   نَّ وأَ  قٍ رَ ىل فِ إِ  فُ لِ تَ خْ تَ ا سَ ّنَّ وأَ  الف  تِ يها اخْ فِ   فَ يْ ا كَ ضً يْ نا أَ لَ  نيَّ
 يْ أَ  مُ ظَ عْ األَ  وادُ السَّ  يِ أَ  ةُ ماعَ الَ ا ّنَّ أَ  يَ وهِ  ةِ رَ الظاهِ  ةِ المَ العَ بِ  كَ لِ وذَ  ةَ دَ الواحِ  هِ ذِ هَ  زُ ي ِّ نَُ 

ىل إِ  المُ السَّ  هِ يْ لَ عَ  هِ نِ مَ زَ  نْ مِ  ةِ يَّ دِ مَّ حَ ال مُ  ةِ مَّ األُ  ورُ هُ مْ جُ ك. فَ لِ لى ذَ عَ  هللِ  دُ مْ واحلَ  ةِ مَّ األُ  ورُ هُ جُْ 
على  مْ هُ لُّ كُ فَ  وعِ رُ الفُ  ضِ عْ وا يف ب َ فُ لَ ت َ اخْ  نِ وإِ  دِ قَ ت َ عْ ال مُ  لُ صْ أَ  ثُ يْ حَ  نْ ى مِ دَ ى الُ لَ نا عَ مانِ زَ 
 كانِ وال مَ  دِّ واحلَْ  ةِ هَ والِ  مِ جْ احلَ  نِ عَ  هِ يهِ زِ نْ وت َ  نيَ وقِ لُ خْ ال مَ  ةِ هَ شاب َ مُ  نْ عَ  هِ يهِ زِ نْ وت َ  اهللِ  يدِ حِ وْ ت َ 

 بادِ العِ  مالَ عْ أَ  نَّ وأَ  مالِ عْ واألَ  يانِ عْ األَ  نَ مِ  ءٍ ىْ شَ  لِّ كُ   قُ خالِ  وَ هُ  اهللَ  نَّ أَ  قادِ تِ لى اعْ عَ  مْ هُ لُّ وكُ 
 ودِ جُ يف الوُ  ء  ىْ شَ  لُ خُ دْ ال يَ  هُ نَّ أَ  قادِ تِ لى اعْ عَ  مْ هُ لُّ وكُ  مْ هِ بِ سْ كَ  ما بِ نَّ إِ  بادِ العِ  قِ لْ ال ِبَ  اهللِ  قِ لْ ِبَ 
 نَّ وأَ  هُ ولَ صُ حُ  اهللُ  إِ شَ يَ  لَْ  ءٍ ىْ شَ  ولُ صُ حُ  نُ كِ  مْ ال يُ  هُ نَّ وأَ  هِ تِ رَ دْ وقُ  هِ مِ لْ وعِ  اهللِ  ةِ يئَ شِ  مَ بِ  الَّ إِ 

 نَّ وأَ  ينَ رِ ذِ نْ ومُ  ينَ رِ شِّ بَ مُ  اءَ يَ بِ نْ األَ  لَ سَ رْ أَ  اهللَ  نَّ وأَ  هِ يرِ دِ قْ وت َ  اهللِ  ةِ يئَ شِ مَ ِهما بِ يْ لَ كِ   رَّ شَّ وال رَ ي ْ الَ 
 اءَ يَ بِ نْ األَ  نَّ وأَ  نيَ عِ جَْ أَ  مَ ءادَ  دِ لَ وَ  دُ يِّ وسَ  نيَ لِ سَ رْ ال مُ  مامُ إِ  د  نا حممَّ دُ يِّ سَ  مْ هُ رَ وءاخِ  مُ ءادَ  مْ لَُ وَّ أَ 

 ةِ سَّ الِ  رِ غائِ وصَ  وبِ نُ الذُّ  رِ بائِ وكَ  رِ فْ الكُ  نَ مِ  ةِ مَ صْ والعِ  ظِ فْ احلِ بِ  مْ هُ صَّ وخَ  اهللُ  مُ فاهُ طَ اصْ 
 تانِ ودَ جُ وْ ما مَ هُ ن َّ أَ  والنارِ  ةِ نَّ الَ بِ  ونَ نُ مِ ؤْ ي ُ  مْ هُ لُّ ، وكُ ةِ رَ فِّ ن َ ال مُ  راضِ مْ واألَ  سِ سائِ الَ  رِ وسائِ 
ما  رِ وسائِ  قابِ والعِ  سابِ واحلِ  رِ شْ واحلَ  ثِ عْ الب َ بِ  ونَ رُّ قِ مُ  مْ هُ لُّ وكُ  هُ لَ  ةَ ايَ ىل ما ال ّنِ إِ  تانِ يَ وباقِ 

 تْ نَ ورِ ذا ما قُ ا إِ دًّ جِ  ة  يلَ لِ قَ  النارِ  لِ هْ أَ  نْ مِ  ة  مَ ذِ رْ شِ  الَّ إِ  مْ هُ ن ْ عَ  ذَّ شُ يَ  ولَْ  عِ ْر يف الشَّ  هُ ودُ رُ وُ  تَ بَ ث َ 
 وا هللِ بُ سَ ونَ  سامِ جْ األَ  صافِ وْ أَ بِ  وا اهللَ فُ صَ وَ  ينَ ذِ الَّ  ةُ مَ سِّ جَ ال مُ  مُ هُ ن ْ مِ فَ  مِ ظَ عْ األَ  وادِ السَّ بِ 

 رَ ي ْ وغَ  ولَ زُ والن ُّ  ودَ عُ والصُّ  عالَ فِ نْ واالِ  رَ ي ُّ غَ والت َّ  قالَ تِ نْ واالِ  ةَ كَ َر واحلَ  ضاءَ عْ واألَ  كانَ وال مَ  مَ جْ احلَ 
، يعِ نِ الشَّ  رِ فْ وا يف الكُ عُ ق َ ووَ  يدِ حِ وْ الت َّ  ةِ رَ دائِ  نْ وا عَ جُ رَ خَ فَ  نيَ وقِ لُ خْ ال مَ  صافِ وْ أَ  نْ مِ  كَ لِ ذَ 
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 فان  ن  ص   قالَ فَ  مَ وسلَّ  عليهِ  ى اهللُ لَّ صَ  ولُ سُ الرَّ  مُ هُ ن ْ عَ  رَ ب َ خْ أَ  ينَ ذِ الَّ  ةُ يَّ رِ دَ والقَ  ةُ ئَ جِ رْ ال مُ  مُ هُ ن ْ ومِ 
 ة  قَ رْ فِ  ةُ ئَ جِ رْ ، وال مُ 4اه  ة  ي  ر  دأ والقأ  ة  ئأ ج  ر  الـم   يب  ص  نأ  الم  س  ما في ال  ه  لأ  سأ ي  ي لأ ت  م  أ   ن  م  
 رُّ ضُ ال يَ  ونَ ولُ قُ وا ي َ كانُ   ينِ الدِّ  دُّ ضِ  وَ ا هُ المً كَ   ونَ ولُ قُ وا ي َ كانُ   تْ ضَ رَ قَ ن ْ ٱي و يف ال ماضِ  تْ رَ هَ ظَ 
يف  هِ يْ لَ عَ  ةَ ذَ ؤاخَ ال مُ فَ  وبِ نُ الذُّ  نَ مِ  نُ مِ ؤْ ال مُ  لَ عَ ما ف َ هْ مَ  مْ هِ ْعمِ زَ بِ  يْ ، أَ ب  نْ ذَ  ي مانِ الِ  عَ مَ 

و بُ ى أَ وَ رَ  دْ قَ ف َ  ةُ يَّ رِ دَ ا القَ مّ . أَ نيَ مِ لِ سْ ال مُ  ةِ رَ دائِ  نْ عَ  كَ لِ ذَ وا بِ جُ رَ وخَ  ينَ وا الدِّ بُ ذَّ كَ فَ  ةِ رَ اآلخَ 
 ه  ذ  هأ  وس  ج  ومأ  وس  ج  مأ  ة  م  أ   ل  ك  ل   مْ يهِ فِ  قالَ  هُ نَّ أَ  وقِ دُ صْ ال مَ  قِ الصادِ  نِ عَ  هِ نِ نَ يف سُ  دَ داوُ 
 م  ه  نـ  م   ضأ ر  مأ  ن  ومأ  ه  تأ نازأ ا جأ و د  هأ ش  ال تأ فأ  م  ه  نـ  م   ماتأ  ن  مأ  رأ دأ ل قأ  ونأ ول  ق  يـأ  ينأ ذ  ال   ة  م  ال  
 م  ه  قأ ح  ل  يـ   ن  أأ  ى الل  لأ عأ  ق  وحأ    وهُ رُ ناصِ مُ  يْ   أَ  ال  ج  الد   ة  يعأ ش   م  وه   م  وه  ود  ع  ال تـأ فأ 
 ياءِ شْ األَ  ضِ عْ ب َ لِ  اهللِ  يرَ دِ قْ ت َ  ونَ رُ كِ نْ ي ُ  يْ أَ  رِ دَ القَ بِ  ونَ رُ فُ كْ يَ  ينَ ذِ الَّ  مُ هُ  ةُ يَّ رِ دَ القَ اه  فَ  ال  ج  الد  ب  

 نَ ر. ومِ فَ كَ   دْ قَ ف َ  اهللِ  ةِ يئَ شِ مَ  ْيِ غَ بِ  لُ صُ يَْ  هُ نَّ إِ  دٍ واحِ  ءٍ ىْ شَ  نْ عَ  قالَ  نْ مَ  نَّ إِ  ماءُ لَ العُ  قالَ  دْ وقَ 
 لْ بَ  ةِ يَ بِ الكَ  بِ كِ تَ رْ مُ  رِ فْ كُ وا بِ قالُ  ينَ ذِ الَّ  جُ واِر الَ  نيَ مِ لِ سْ ال مُ  ةِ اعَ جَ  نْ عَ  تْ ذَّ  شَ ِت الَّ  قِ رَ الفِ 
 ةٍ لَ أَ سْ يف مَ  وْ ولَ  كَ لِ ذَ  لَّ حِ تَ سْ يَ  لَْ  نْ وإِ  عِ ْر الشَّ  ْيِ غَ بِ  مَ كَ ذا حَ إِ  مَ احلاكِ  رُ فِّ كَ يُ  نْ مَ  مْ هُ ن ْ مِ 

وا لُّ حَ تَ سْ ٱ، و مْ هُ لَ وقات َ  مْ هِ يْ لَ عَ  ثارَ  نْ مَ  الَّ ال إِ  مْ أَ  مْ وهُ قُ واف َ  كَ لِ ذَ كَ   ةَ يَّ عِ الرَّ  ونَ رُ فِّ كَ يُ  لْ بَ  ةٍ دَ واحِ 
 رِّ لى مَ عَ  مارِ والدَّ  َتِ الفِ  واعُ نْ أَ  مْ هِ بِ بَ سَ بِ  جَ تَ ون َ  مْ والَُ مْ وأَ  نيَ مِ لِ سْ ال مُ  ماءَ دِ  كَ لِ لى ذَ عَ  ناءً بِ 

 ور.صُ العُ 
عاىل يف وتَ  كَ بارَ تَ  اهللُ  ضَ يَّ قَ ف َ  ةُ الشاذَّ  قُ رَ الفِ  تِ رَ ث ُ كَ   يِّ رِ جْ الِ  ثِ الثالِ  نِ رْ ، يف القَ ي مانِ الِ  ةَ وَ خْ إِ 
 نِ سَ و احلَ بُ أَ  وَ هُ ف َ  ِبُّ رَ ا العَ مّ ، أَ يي مِ جَ عْ أَ  رُ واآلخَ  ِبي رَ ا عَ هُ دُ حَ أَ  نْيِ مامَ إِ  رِ صْ العَ  كَ لِ ذَ  رِ واخِ أَ 

 سٍ فارِ  الدِ بِ بِ  وكانَ  يُّ يدِ رِ ال ماتُ  ورٍ صُ نْ و مَ بُ أَ  وَ هُ ف َ  يُّ مِ جَ عْ ا األَ مّ وأَ  راقِ العِ بِ  وكانَ  يُّ رِ عَ شْ األَ 
 ةِ لَّ دِ األَ بِ  ةِ يحَ حِ الصَّ  ةِ يدَ قِ العَ  يرِ رِ قْ وت َ  ةِ شاذَّ ال قِ رَ لى الفِ عَ  دِّ الرَّ ا بِ ِه دِ عْ ب َ  نْ ا مِ هُ يذُ المِ قاما وتَ فَ 

 قالُ يُ  صارَ فَ  ةِ نَّ السُّ  لُ هْ ما أَ هِ يْ لَ إِ  بَ سِ نُ وا ف َ رُ سَ كَ نْ ٱو  اللِ الضَّ  لُ هْ أَ  رَ سَ  اَنَْ ّتَّ حَ  نيِ اهِ والبَ 
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 كَ لِ لى ذَ عَ  دُ هَ شْ يَ  دُ شاهَ  مُ ال عُ الواقِ  يِ أَ  ودِ جُ الوُ  دُ وشاهِ  ونَ يُّ يدِ رِ وماتُ  ونَ يُّ رِ عَ شْ أَ  ةِ نَّ السُّ  لِ هْ أِلَ 
نا مانِ ىل زَ إِ  نْيِ مامَ الِ  نِ يْ ذَ هَ  َمنِ زَ  نْ مِ  ومِ لُ العُ  فِ لَ ت َ يف مُْ  ةِ مَّ األُ  ماءِ لَ ىل عُ إِ  قُ قِّ حَ ال مُ  رَ ظَ نَ  وْ لَ ف َ 
 ك.لِ لى ذَ عَ  هللِ  دُ مْ واحلَ  ة  يَّ يدِ رِ ماتُ  وْ أَ  ة  رَ شاعِ ا أَ مّ ما إِ هُ ن َّ أَ  دَ جَ وَ لَ 
وا ن  امأ ءأ  ينأ ذ  ا ال  هأ يـ  ا أأ يأ ﴿عاىل تَ  هُ لُ وْ ق َ  لَ زَ ا ن َ  مّ لَ  هُ نَّ أَ  هُ رُ ي ْ وغَ  كِ رَ دْ تَ سْ يف ال مُ  مُ ى احلاكِ وَ  رَ ِت بَّ حِ أَ 
 ينأ ن  م  ؤ  ى الـم  لأ عأ  ة  ل  ذ  أأ  ه  ونأ ب  ح  ي  وأ  م  ه  بـ  ح  ي   م  و  قأ ب   ي الل  ت  أ  يأ  فأ و  سأ فأ  ه  ين  ن د  عأ  م  نك  م   د  تأ ر  يـأ  ن  مأ 
 الل   ل  ض  فأ  كأ ل  ذأ  م  ئ  لأ  ةأ مأ و  لأ  ونأ اف  خأ يأ  لأ وأ  الل   يل  ب  ي سأ ف   ونأ د  اه  جأ ي   ينأ ر  اف  ى الكأ لأ عأ  ة  ز  ع  أأ 
  5﴾(١٥) يم  ل  عأ  ع  اس  وأ  الل  وأ  اء  شأ ن يأ مأ  يه  ت  ؤ  يـ  

ى وسَ مُ  ِب ىل أَ إِ  هِ دِ يَ بِ  أَ مَ وْ وأَ  ىوسأ ا م  بأ ا أأ يأ  كأ م  و  قـأ  م  ه   مَ وسلَّ  هِ عليْ  ى اهللُ لّ صَ  اهللِ  ولُ سُ رَ  قالَ 
ى وَ " اه  ورَ هِ مِ وْ ق َ  نْ مِ  يِّ رِ عَ شْ األَ  نِ سَ  احلَ ِب أَ  باعُ تْ "أَ  يُّ يِْ شَ القُ  مامُ الِ  اه  وقالَ  يِّ رِ عَ شْ األَ 
 هُ نَّ أَ  نيَ  مِ العالَ  بِّ رَ  يبِ بِ حَ  وقِ دُ صْ ال مَ  قِ الصادِ  نِ عَ  يحٍ حِ صَ  دٍ نَ سَ بِ  مُ واحلاكِ  دُ محَْ أَ  مامُ الِ 

 دْ قَ اه  ولَ  شُ يْ الَ  كَ لِ ذَ  شُ يْ الَ  مَ عْ نِ ها ولَ يُ مِ أَ  يُ مِ األَ  مَ عْ نِ ولَ  ةُ يَّ ينِ طِ نْ طَ سْ القُ  نَّ حَ تَ فْ ت ُ لَ  قالَ 
 اهللُ  هُ مِحَ رَ  حُ الفاتِ  د  حممَّ  دُ جاهِ ال مُ  طانُ لْ ها السُّ حَ تَ ، ف َ عامٍ  ةِ ائَ انِِ ثَ  دَ عْ ب َ  ةُ يَّ ينِ طِ نْ طَ سْ القُ  تِ حَ تِ فُ 
 ى اهللُ لّ صَ  ِبُّ النَّ  حُ دَ  مْ يَ  لْ هَ  مْ كُ يْ لَ عَ  اهللِ بِ ، فَ وم  لُ عْ مَ  وَ ما هُ كَ   ةِ يدَ قِ العَ  يَّ يدِ رِ ماتُ  ي كانَ ذِ الَّ 
 نَ مِ  هِ بِ  وما جاءَ  هُ جَ هْ ن َ  فَ خالَ  نْ مَ  ِبُّ النَّ  حُ دَ  مْ يَ  لْ ؟ هَ  ةِ يدَ قِ يف العَ  هُ فَ خالَ  نْ مَ  مَ وسلَّ  هِ ليْ عَ 

 قِّ لى احلَ ا عَ هُ  ةَ يَّ يدِ رِ وال ماتُ  ةَ رَ شاعِ األَ  نَّ لى أَ عَ  نِ الّ دُ يَ  انِ بَ الَ  ذانِ هَ ف َ  اهللِ ؟ ال وَ  قِّ احلَ 
 ضِ رْ األَ  طارِ قْ يف أَ  نيَ مِ لِ سْ ال مُ  نَ مِ  نيِ اليِ ال مَ  ئاتِ مِ  نَّ أَ  كَ لِ لى ذَ ا عَ دً ي شاهِ فِ كْ ويَ  وابِ والصَّ 

 .نْيِ يلَ لِ الَ  نْيِ مامَ الِ  نِ يْ ذَ هَ  بِ هَ ذْ لى مَ عَ 
 اءِ يَ بِ نْ األَ  اهِ ها ِب يْ لَ نا عَ يتَ مِ ي ُ  نْ وأَ  نْيِ مامَ الِ  نِ يْ ذَ هَ  ةِ يدَ قِ لى عَ نا عَ تَ بِّ ثَ ي ُ  نْ عاىل أَ تَ  اهللَ  لُ أَ سْ نَ ف َ 

 .مْ كُ يل ولَ  اهللَ  رُ فِ غْ ت َ سْ ذا وأَ هَ  نيَ لِ سَ رْ وال مُ 
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 الخطبة الثانية
ِإنَّ احَلْمَد هلِل ََنَْمُدُه َوَنْسَتعيُنُه َوَنْستَ ْهِديِه َوَنْشُكرُُه، َونَعوُذ بِاهلِل ِمْن ُشروِر أَنْ ُفِسنا 
َوَسيِّئاِت أَْعمالِنا، َمن يَ ْهِد اهللُ َفال ُمِضلَّ َلُه َوَمن ُيْضِلْل َفال هاِدَي َلُه، َوالصَّالُة َوالسَّالُم 
ْرَسلني. َوَرِضَي اهلُل َعْن 

ُ
على َسيِِّدنا حممٍد الصاِدِق الَوْعِد اأَلمنِي وعلى ِإْخوانِِه النَِّبيِّنَي وامل

البَ ْيِت الطَّاِهريَن َوَعِن الَُلفاِء الرَّاِشديَن َأب َبْكٍر وُعَمَر َوُعْثماَن  أُمَّهاِت اْلُمْؤِمننَي َوءالِ 
ْهَتديَن َأب َحنيَفَة وماِلٍك والشاِفِعيِّ وَأمْحََد َوَعِن اأَلْولِيَ 

ُ
  .اِء والصَّاحِلنيَ َوَعِليٍّ َوَعِن األَِئمَِّة امل

  .َونَ ْفِسي بِتَ ْقَوى اهلِل الَعِليِّ الَعظيِم فَٱت َُّقوهُ أَمَّا بَ ْعُد ِعباَد اهلِل فَِإّّن أُوصيُكْم 
﴿إ ن   َفقالَ ِي رِ َأنَّ اهلَل أََمرَُكْم بِأَْمٍر َعظيٍم، أََمرَُكْم بِالصَّالِة َوالسَّالِم َعلى نِِبيِِّه الكَ بَوٱْعَلُموا 

ل يم ا  اللأ وأمأالأئ كأتأه  ي صأل ونأ على الن ب ي  يأا أأيـ هأا ال ذ ينأ  ءأامأن وا صأل وا عألأي ه  وأسأل م وا تأس 
اَللَُّهمَّ َصلِّ على َسيِِّدنا حممٍد وعلى ءاِل َسيِِّدنا حممٍد َكَما َصلَّْيَت على  .6(﴾١٥)

بارِْك على سيِدنا حممٍد وعلى ءاِل سيِدنا حممٍد  و  سيِدنا إبراهيَم وعلى ءاِل سيِدنا إبراهيمَ 
يد  َمَِيد  َكَما بارَْكَت على سيدِ   اهللُ  ولُ قُ ي َ . نا ِإبراهيَم وعلى ءاِل سيِدنا إبراهيَم إِنََّك محَِ

ء  عأظ يم  )عاىل تَ  نـأهأا ١﴿يأا أأي ها الن اس  ٱتـ ق وا رأب ك م  إ ن  زأل زألأةأ الس اعأة  شأى  مأ تـأرأو  ( يـأو 
عأة  عأم ا أأر ضأعأت  وأتأضأع  ك ل  ذأات   هأل  ك ل  م ر ض  لأهأا وأتـأرأى الن اسأ س كأارأى  تأذ  حأم ل  حأم 

 .7(﴾٢وأمأا ه م  ب س كأارأى وألأك ن  عأذأابأ الل  شأد يد  )
اللهم   ِإنَّا َدَعْوناَك فَٱْسَتِجْب لََنا ُدعاَءنَا فَٱْغِفِر اللَُّهمَّ لَنا ُذنوبَ َنا َوِإْسرافَنا يف أَْمرِنا اَللَُّهمَّ 

ربنا ءاتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة  ات األحياء منهم واألمواتاغفر للمؤمنني وال مؤمن
حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا هداة مهتدين غي ضالني وال مضلني اللهم اسرت 
عوراتنا وءامن روعاتنا واكفنا ما أهنا وقنا شر ما نتخوف اللهم اجز الشيخ عبد اهلل 
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