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 هلل السجود عظمة
 

إن الحؿد هلل، كحؿده وكستعقـه وكستغػره، وكعوذ باهلل من شرور أكػسـا 

ومن سقئات أطؿالـا، من يفده اهلل فال مضل له، ومن يضؾل فال هادي له، 

 .اهلل وحده ال شريك له، وأشفد أن محؿًدا طبده ورسولهوأشفد أن ال إله إال 

]آل (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ٿ)

 .[201طؿران:

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ٱ)

 .[2]الـساء:(ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ے ے ۓ ۓ  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ۀ)

 .[02-00]األحزاب:(﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼

ا بعُد   ...أمَّ

أكه  م مسؾم من حديث ربقعة بن كعٍب األسؾؿي فؼد روى اإلما

، فؼال له رسول اهلل كان يؼوم طؾى وضوء وحاجة الـبي 

 :« :َأْسَلُلَك ُمَراَفَؼَتَك فِي اْلَجـَِّة، َقاَل: َقاَل ، «ـِيَسؾ  َيا َربِقَعَة :

ِسَك بِ » ُقْؾُت: ُهَو َذاَك، َقاَل:، «َأو  َغق َر َذلَِك » ُجودِ َفَلِعـِّي َعَؾى َكػ   .«َؽث َرِة السُّ

إن السجود طبادٌة من أجلِّ العبادات، ومن أفضل الطاطات، إن  عباد اهلل:

به  ظاهر ذلُّ العبودية أمام طز الربوبقة، ولذلك أمر اهلل مالسجود مظفٌر من 

گ گ ): طباده، بل ما من شيٍء إال وهو يسجد هلل صوًطا أو كرًها، يؼول 

o  p 
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 ڻ ڻ ڻ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

 .[=8->8]النحل: (  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ڭ

والسجود طباد اهلل هو صريؼة األكبقاء ومسؾؽفم وطبادهتم هلل رب 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ): العالؿقن، يؼول 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

 .[>9]مريم:(  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

أهنم  ذكر كم صػات أصحاب محؿٍد  بل إن اهلل 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ): السجود، يؼول ُيعرفون هبذا 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

 .[=9]الفتح:(  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڑ

 .[=9]العلق:(  ۈئ ۈئ ېئ)كبقه بالسجود فؼال:  وقد أمر اهلل 

الحؼة، ولذلك  إكه السجود يا طباد اهلل الذي هو طـواٌن طؾى طبودية اهلل 

، قال سبحاكه: غقر اهلل فؼد أشرك به بالسجود له، ومن سجد ل أمر اهلل 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ )

 .[;7]فصلت:(  ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ

وإن مالئؽة الرحؿن يف الؿؾؽوت األطؾى يسجدون لرهبم، ويلتؿرون 

ؿاُء، وُحقَّ »: بلمره، وال ُيخالػوكه، يؼول الـبي  َأصَِّت السَّ

ِضُع  قَفا َمو 
، َما فِ  َمَؾٌك فِقَفا إَِّلَّ وَ  -أو قال: َقَدمٍ -ب رٍ ِش َلَفا َأن  َتئِطَّ

ٍ
 أو-َخاِضٌع هلل

 .(9)«َلهُ  -ساِجٌد 

                                                           

(، طن أبي ذر 0210(، وابن ماجه )1121(، والرتمذي )12522أخرجه أحؿد )(2)

 .(110/ 1) «صحقح الرتغقب والرتهقب». وحسـه األلباين يف ◙
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وأكه  من تلمل كصوص الؼرآن والسـَّة وجد األمر بالسجود هلل  عباد اهلل:

من جؿؾة العبادات والطاطات، بل إكه من أطظؿفا حقث إن اإلكسان يضع 

وحده ال شريك له، إكه   أطظم ما لديه جبفته وأكػه يف الرتاب، يضعفا هلل

س. مـظٌر طظقم ُيشقر إلى ذل العبودية، وإلى طز الربوبقة هلل   وتؼدَّ

ُيؽثر من السجود هلل رب العالؿقن،  ولذلك كان كبقـا  

ويدطو الـاس إلى كثرة السجود، والؿعـى يا طباد اهلل هبذا السجود هو الصالة، 

ظقًؿا لؿن طؾى العرش استوى، ، يصفُّ قدمقه تعيؼوم العبد بقن يدي ربه 

وُيؾؼي برأسه بقن كػقه ساجًدا، تحقًة لذي األسؿاء الحسـى والصػات الُعال، 

اًل   .وخضوًطا واتباًطا لؾـبي  ،محبًة وتذلُّ

يا له من مشفٍد طظقم، ويا له من مشفٍد إيؿاينٍّ رائع حقـؿا ُيؾؼي العبد 

اًل، وتؿؾًُّؼا، وتؼ برأسه طؾى األرض هلل  ًفا إلقه وحده تذلُّ ًؽا، وتللُّ ًبا، وتؿسُّ رُّ

ولذلك طباد اهلل السجود مظفٌر طجقٌب من أطظم مظاهر العبودية ، ال شريك له

سجدًة إال رفعك اهلل هبا درجة، وحطَّ  هلل رب العالؿقن، وإكك لن تسجد هلل 

 هبا طـك خطقئة.

جاء يف الؿسـد من حديث األحـف بن ققس أكه دخل بقت الؿؼدس فرأى 

أصؾقت شػًعا "لفذا الرجل: رجاًل ُيصؾي وُيؽثر من السجود، يؼول األحـف 

الٍل هبا، فؼال له: ما أدري ُيريد أكه كان ُيخػِّف يف صالته من دون إخ "أم وتًرا؟

لؽن اهلل يدري، أخربين حبِّي ثم بؽى، ثم قال: أخربين حبِّي ثم بؽى، ثم قال: 

إال رفعك اهلل هبا أكك لن تسجد هلل سجدًة  خربين حبِّي أ"

درجة، وحطَّ هبا طـك خطقئة، فؼؾت: َمن الرجل؟ قال: أبو ذرٍّ الغػاري، يؼول 
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يعـي احتؼرت كػسي أمام هذا العؿالق من  ؛"(9)ياألحـف: فتؼاصرت كػس 

 .طؿالؼة أصحاب الـبي 

إكه السجود الذي هو طـوان السعادة، بل إكه سبٌب من  كعم عباد اهلل:

لـبقه  ور، ودفع الغؿوم والفؿوم، يؼول اهلل أسباب اكشراح الصد

 :(چ چ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

-;=]احلجر: (  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ چ ڇ ڇ ڇ ڇ

==]. 

فؿتى ما إن صاف بك صائف، أو مررت بلزمٍة، أو حؾَّت طؾقك مشؽؾة 

ذلك  قال لـبقه  فالجل إلى السجود يا طبد اهلل، فنن اهلل 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ): بَّار، قال حقـؿا كادت له قريش ذاك الؽقد الؽُ 

 .[>=-;=]احلجر: (  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڃ ڃ چ

فقا طبد اهلل، يا من تؿر بشيٍء من األزمات، ومن الؼالقل والؿشؽالت 

غ أكػك بالرتاب، وضع  الجل إلى السجود لرب األرض والسؿوات، مرِّ

جبفتك طؾى األرض لؿن بقده األمر كؾه، وإلقه ُيرَجع األمر كؾه، ستشعر 

 .عادٍة ال حدود لفا، وبطؿلكقـٍة ال حدَّ له، هذا هو أمر اهلل بس

ولذلك أهل اإليؿان أكثر الـاس سجوًدا، وأهل العؾم أكثر الـاس تؿريًغا 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ): لجباهفم هلل وحده ال شريك له، يؼول 

ء:(  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  .[;90]اإلرسا

ون لألذق كعم عباد اهلل: ًدا؛ إهنم يخرِّ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ )ان سجَّ

                                                           

(، 1522) «مصـػه»(، وطبد الرزاق يف 2501(، والدارمي )12051أخرجه أحؿد )(2)

 .(101/ 1) «إرواء الغؾقل»وقال األلباين: إسـاده صحقح. 



 

 

 

6 

چ چ چ چ ڇ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

(  ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

ء:   .[=90-;90]اإلرسا

 .[=9]العلق:(  ۈئ ۈئ): يؼول لـبقه  واهلل 

طوا  وا يا طباد اهلل من السجود، بل الجلوا إلقه، واحتؿوا به، وتضرَّ فال تػرُّ

به الؿالئؽة يف إشارٍة إلى  مر اهلل إلى ربؽم وخالؼؽم هبذا السجود الذي أ

ڱ ڱ )ققؿته وطظؿته طـد اهلل، حقـؿا خؾق آدم أمر الؿالئؽة بالسجود: 

 .[90]الكهف:(  ں ں ڻ ڻ ۆ

أما إبؾقس الؾعقن فنكه ولَّى وأدبر، وطصا واستؽرب، وأبى أن يسجد آلدم 

 ، ولذلك كان من الؿؾعوكقن الؿرجومقن.ولم يلِت أمر اهلل 

  عباد اهلل:

 .راهم  إكه السجود الذي هو يف الؿؾؽوت األطؾى ديدن الؿالئؽة وُهجِّ

 .إكه السجود الذي هو شلن األكبقاء والؿرسؾقن 

  ے ۓ ۓ )إكه السجود الذي هو شلن األولقاء والصالحقن؛

 .[87]آل عمران:(  ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶

  :ۅ ۅ )إكه السجود الذي هو شلن طباد اهلل الصالحقن

 .[8:]الفرقان:(  ۉ ۉ ې

الجلوا إلى السجود يا طباد اهلل، واطؾؿوا أن التعبقر بالسجود هـا إكؿا أراد ف

كبَّه طؾى البعض وأراد به الؽل يف إشارٍة إلى ِطَظم  به الصالة، حقث إن اهلل 

السجود، وقد يليت السجود مـػرًدا؛ كسجود التالوة، وكسجود الشؽر، 

 وكسجديت السفو.
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، قن مظفٌر من مظاهر طبودية اهلل هذا السجود العظقم هلل رب العالؿ 
حقـؿا  كؿا سجد داود  فلكت إذا مررت بآية سجدٍة سجدت هلل 

قال أهل العؾم من أهل  [98]ص:(  ې ې ې ى ى ائ ائ)

يعـي ساجًدا؛ ألن الركوع ُيطَؾق  [98]ص:(  ې ى ائ ائ)التػسقر: 

وتؼول يف سجودك إن شئت بعد سبحان ربي األطؾى: ، طؾى السجود أيًضا

جد وجفي لؾذي خؾؼه، وشقَّ سؿعه وبصره، بحوله وقوته، فتبارك اهلل س

 .(9)أحسن الخالؼقن

سفوت يف صالتك فتسجد هلل سجدتقن، سؿاهؿا الـبي كذلك إذا 

  ترغقًؿا لؾشقطان، فنن الشقطان ال ُيعجبه سجودك أيفا

الؿممن، ولذلك قد ُيؾبِّس طؾقك يف صالتك، فؿتى ما إن سفوت وسجدت 

ق َطانِ »: ال الـبي ، قهلل  ِغقًؿا لِؾشَّ  .(9)«َتر 

ا إن تجددت لك كعؿة، أو اكدفعت طـك تى موكذلك سجود الشؽر م

كؼؿة تسجد هلل رب العالؿقن، وهذا كعب بن مالك من الثالثة الذين ُخؾِّػوا، 

طؾقفم بعد خؿسقن يوًما من الفجران، والفجر من الـبي  والذين تاب اهلل 

ـة، حقـؿا جاءته البشارة بتوبة اهلل ، وسائر أهل الؿدي  طؾقه

فؿن تجددت له كعؿة، أو اكدفعت طـه ؛ (7)قام فخرَّ ساجًدا هلل رب العالؿقن

س. كؼؿة يؼوم فقسجد هلل سجدة شؽٍر، ويخرُّ ساجًدا لربه   وتؼدَّ

                                                           

 .◙( طن طؾي بن أبي صالب 002أخرجه مسؾم )(2)

 .◙( طن أبي سعقد الخدري 502أخرجه مسؾم )(1)

 .◙( طن كعب بن مالك 1021(، ومسؾم )0024أخرجه البخاري )(1)
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 عباد اهلل: 

 .إكه السجود الذي ُمـِحتؿوه، وُشِرع لؽم، وُحِرمه قوٌم آخرون 

  الذي هو طـوان اإليؿان.إكه السجود 

 .إكه السجود الذي هو طـوان السعادة 

  إكه السجود الذي ُيؿثِّل مظفًرا من مظاهر طبوديتك هلل. 

  إكه السجود الذي به ترتَّقى يف مدارج الؽؿال لؾؼرب إلى اهلل. 

أن ُيبؾِّغـا  أن يؿـحـا وإياكم إيؿاًكا، وسعادًة، ويؼقـًا، وأساله  أسلل اهلل 

أقول ما م رضاه، وأن يجعؾـا وإياكم من أهل جـَّته، إكه خقر مسمول، وإياك

 تسؿعون وأستغػر اهلل لي ولؽم.
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 اخلطبة الثانية
 

الحؿد هلل وكػى، وصؾَّى واهلل وسؾَّم وبارك طؾى الـبي الؿصطػى، وطؾى 

 من أثره اقتػى إلى يوم الحشر والؿـتفى.

 أما بعد...

واطؾؿوا أن لؾسجود أحؽاًما ُيخلُّ هبا كثقٌر من  ،فاتؼوا اهلل يا طباد اهلل

قال:  ، ذلك أن الـبي -هداكا اهلل وإياهم-الساجدين 

ُظمٍ » ُجَد َعَؾى َسب َعِة َأع  ُت َأن  َأس   ، (9)«ُأِمر 

ُت »ومعـى  ، وأشار َأْن َأْسُجَد َطَؾى َسْبَعِة َأْطُظمٍ   يعـي أمرين ربي  «ُأِمر 

 .قه وركبتقه، وأصابع قدمقه إلى جبفته وأكػه، وإلى كػ

ولذلك السجود الؿؼبول هو الذي يسجد فقه اإلكسان طؾى هذه األطظم، 

وطؾى هذه األطضاء السبعة، وكجد كثقًرا من الساجدين ولألسف الشديد 

 ُيخؾُّون هبذه األطضاء السبعة أو بعضفا؛

 .فؿـفم من يسجد طؾى جبفته فؼط، ويرتك أكػه 

 أكػه ويرتك جبفته. ومـفم من يسجد طؾى أركبة 

 .ومـفم من يرفع قدمقه يف السجود بؼصٍد أو بغقر قصٍد 

 

                                                           

 .¶( طن ابن طباس 010(، ومسؾم )421أخرجه البخاري )(2)
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وهمالء لم ُيحؼؼوا السجود الشرطي الذي جاء طؾى لسان كبقـا 

.  

ولذلك إذا أردت أن تسجد سجوًدا شرطقًّا فعؾقك أن تليت هبذه األطضاء 

ـفا من األرض؛ تضع جبفتك وأكػك، وتضع باصن كػقك ال  أن السبعة وٌتؿؽِّ

ن يف السجود؛ ألن من الـاس من يضع ضاهر تضع ضاهر أصابعك، وال أن تعجِ 

 كػقه كالذي يعجن، وهذا لقس مشروًطا، ولقس من هدي الـبي

 ن ، وإكؿا تضع باصن كػقك وتستؼبل هبؿا الؼبؾة، وكذلك ُتؿؽِّ

ن لم تستطع لؽرب سنٍّ أو نباصن أصابع قدمقك حتى تتؿؽن من السجود، ف

طؾقك من حرج إن وضعت ضاهر أصراف أصابع قدمقك وُتؿؽـفؿا  أللٍم، فال

 من األرض.

ما طؾقه بعض الساجدين من كؼرهم السجود كـؼر الغراب، : األمر الثاين

هنى طن جؿؾٍة من األفعال يؼوم هبا بعض الؿصؾقن؛  فالـبي 

من ذلك: كؼر الغراب، وهو أن بعض الـاس ولألسف بؿجرد أن يضع رأسه 

ام سريًعا، ورفع رأسه طجاًل، وال شك بلن هذا تشبٌُّه هبذا طؾى األرض ق

 ِمنَ  ٌس َخؿ  »بؼتؾه، حقث قال:  الػاسق الذي أمر الـبي 

  (9)«، وذكر مـه: ال ُغَراُب يف الِحلِّ والَحَرمِ  َػواِسَق ُيؼَتؾ نَ ال

تؼبقح وتبشقع هذا الػعل الذي يؼوم به بعض  وأراد الـبي 

 .-همهداكا اهلل وإيا-الؿصؾقن 

                                                           

 .▲( طن طائشة 2214أخرجه مسؾم )(2)
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ما يتعؾق بؼضقة السجود هذا االكبساط الذي يبسط بعض  :أمٌر آخر

، الؿصؾقن ذراطه طؾى األرض، وهذا مؿا هنى طـه الـبي 
بَِس كَ   َيب ُسط  أَحُدُكم  ِذراَعهِ ََّل »حقث صحَّ طـه أكه قال:  فشبَّه  (9)«اَط الَؽؾ ِب اك 

صؾي إذا سجد هذا االكبساط هبذا الحقوان الؿؿؼوت الؿؼبوح، ولذلك الؿ

ُيجايف طضديه طن جـبقه، ويرفع ذراطقه اقتداًء هبدي الـبي 

 أما بسط الذراطقن طؾى األرض، ففذا فقه تشبقٌه هبذا ،

 الحقوان الؿؿؼوت.

ط يف الجر الؽبقر والثواب العظقم، وذلك  أمٌر آخر: كثقٌر من الـاس ُيػرِّ

وُن َما َيؽ أقرُب »قال:  برتك الدطاء يف السجود، فالـبي 

 ،(9)«ربِِّه َوَهو ساجٌد  ِمن   العب ُد 

بَّ »: وقال   قِه الرَّ
ُكوُع َفَعظُِّؿوا فِ ا الرُّ ُجوُد فَ  ،َأمَّ ا السُّ ُع َوَأمَّ اد 

َتَجاَب َلُؽم  فَ   لؽم. يعـي حريٌّ بالؿمكد أن يستجقب اهلل  (7)«َؼِؿٌن َأن  ُيس 

وا ذكوبؽم ولذلك أكثروا من الدطاء معشر الؿممـقن يف سجودكم، واغسؾ

بدموطؽم يف حالة السجود، فنهنا من أطظم األحوال والفقئات التي تشقر إلى 

ض لـػحات الؿولى الذلة واالكؽسار  ، فنن لربؽم واالكطراح، والتعرُّ

كػحات، وإكه له أوقات ال يرد فقفا الدطاء ومن ذلك هقئة السجود، فنهنا من 

 .فقفا الدطاء أطظم الفقئات التي يستجقب اهلل 

                                                           

 .◙( طن أكس 011)(، ومسؾم 411أخرجه البخاري )(2)

 .◙( طن أبي هريرة 041أخرجه مسؾم )(1)

 .¶( طن ابن طباس 001أخرجه مسؾم )(1)
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ما طؾقه بعض الـاس من التساهل يف الجؾسة بقن السجدتقن،  أمٌر آخر:

ن كػسه من  ذلك أن بعض الؿصؾقن حقـؿا يرفع من السجدة األولى ال ُيؿؽِّ

الجؾوس بقن السجدتقن، وإكؿا بؿجرد أن يرفع جذع جسده يؼوم مباشرًة 

قة فقسجد السجدة الثاكقة، وقد ذهب كثقٌر من أهل العؾم مؿن يرون ركـ

الجؾسة بقن السجدتقن إلى بطالن صالة هذا الؿصؾي الذي أخلَّ بالطؿلكقـة 

 التي هي أحد أركان الصالة.

، ثم رفعت مـفا يا طبد اهلل، يا أيفا سجدت السجدة األولىولذلك إذا 

إذا رفعت من السجدة األولى فاصؿئن جالًسا بحقث يعود كل طضٍو  :الؿصؾي

السجدتقن، وقل بقـفؿا: ربِّ اغػر لي، رب  إلى وضعقته يف حالة الجؾوس بقن

 ، (9)اغػر لي

يف حديٍث محلِّ  وإن شئت ِزدت كؿا ُيروى طن الـبي 

ِػر  لِيَرب  »كظٍر وبحٍث وكالٍم طـد أهل العؾم:  ـِي ،اغ  َحؿ  ـِي ،َوار  َفع   ،َوار 

كِي ُبر  ـِي ،َواج  ُزق  ِدكِي ،َوار    .(9)«َواه 

هادًئا، خاشًعا، فلكت لست يف  ،ئـًاهؽذا يـبغي لؾؿصؾي أن يؽون مطؿ

حؾبة سباق، ولست مطارًدا، وإكؿا أكت يف صالٍة تػتحفا بالتؽبقر، وتختتؿفا 

طؿلكقـة يا طبد اهلل، وإياك ثم إياك من فقفا، فعؾقك بال بالتسؾقم، وتدطو ربك 

                                                           

( من 220) «الؽربى»(، والـسائي يف 410(، وابن ماجه )400أخرجه أبو داود )(2)

 (.102/ 2) «مشؽاة الؿصابقح»، وصححه األلباين يف ¶حديث حذيػة 

( من حديث ابن 414(، وابن ماجه )140(، والرتمذي )450أخرجه أبو داود )(1)

أصل صػة صالة الـبي »، وقال األلباين: فالحق أن الحديث جقد. ¶طباس 

( »1 /420.) 
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 هذه األخطاء التي ربؿا تليت طؾى الصالة بالـؼض من أصؾفا. 

الؿؾحوضات التي يرتؽبفا كثقٌر من هذه بعض األخطاء، وبعض 

بلسؿائه الحسـى، وبصػاته العؾقا،  الساجدين والساجدات، أسلل اهلل 

وبوحداكقته أن يحػظـا وإياكم طن أيؿاكـا وطن شؿائؾـا، ومن أمامـا ومن 

 خؾػـا ومن فوقـا، وكعوذ بعظؿتك يا ربـا ويا خالؼـا أن ُكغتال من تحتـا.

الؾفم أطزَّ اإلسالم والؿسؾؿقن، الؾفم سؾؿقن، الؾفم أطزَّ اإلسالم والؿ

الؾفم اكصر طبادك احؿي حوزة الدين، الؾفم أطزَّ اإلسالم والؿسؾؿقن، 

الؿوحدين، الؾفم اجعل هذا البؾد آمـًا مطؿئـًا وسائر أوصان الؿسؾؿقن يا رب 

العالؿقن، الؾفم آمـا يف أوصاكـا، وأصؾح أئؿتـا ووالة أموركا، واجعل واليتك 

ووفق الؾفم إمامـا وولي ؿن خافك واتؼاك واتبع رضاك يا أرحم الراحؿقن، فق

به كؾؿتك، واجعؾه طوًكا  وأطزَّ به ديـك،  وأيِّده بتليقدك، واكصرأمركا بتوفقؼك 

ام اإلمارات لؿا ُتحبُّ وترضى، ، ووفِّق الؾوكصًرا لإلسالم والؿسؾؿقن فم ُحؽَّ

حاكم الشارقة الشقخ سؾطان من الرب  وُخْذ بـواصقفم لؾرب والتؼوى، وِزد الؾفم

 والفدى والتؼوى يا رب العالؿقن.

الؾفم آمـا يف أوصاكـا، الؾفم أصؾح أئؿتـا وجؿقع والة أمور الؿسؾؿقن يا 

الؾفم حبِّب إلقـا اإليؿان وزيِّـه يف قؾوبـا، وكره إلقـا الؽػر رب العالؿقن، 

 .والػسوق والعصقان، واجعؾـا من طبادك الراشدين

ؾفم ارزقـا خشقتك يف الغقب والشفادة، وكؾؿة الحق يف الغضب ال

ة طقٍن ال  والرضا، والؼصد يف الػؼر والغـى، وكسللك الؾفم كعقًؿا ال يـػذ، وقرَّ

تـؼطع، وكسللك الرضا بعد الؼضاء، وبرد العقش بعد الؿوت، وكسللك الؾفم 

ة اء مضرَّ ، وال فتـٍة مضؾَّة لذة الـظر إلى وجفك، والشوق إلى لؼائك يف غقر ضرَّ

 .برحؿتك يا أرحم الراحؿقن
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 .ربـا آتـا يف الدكقا حسـة، ويف اآلخرة حسـًة، وقـا طذاب الـار

طؾى محؿد وطؾى آل محؿد كؿا صؾقت طؾى إبراهقم وطؾى الؾفم صلَّ 

آل إبراهقم إكك حؿقٌد مجقد، وبارك طؾى محؿٍد وطؾى آل محؿد كؿا باركت 

 جقد.طؾى آل إبراهقم إكك حؿقٌد م

 

 

 

 


