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مثرات العمل بعد رمضان
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،
وأشفد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،وأشفد أن محؿدً ا طبده ورسوله.
(ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ)[آل
طؿران.]201:
(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ)[الـساء.]2:
(ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼)[األحزاب.]02-00:
أما بعدُّ ...
من به طؾقؽم من موسم شفر رمضان
فاحؿدوا اهلل يا طباد اهلل طؾى ما َّ
موسم كريم ،وشفر فضقل،
الذي ارتػعت أيامه ولقالقه إلى اهلل رب العالؿقن،
ٌ
وطباد ٌة جؾقؾة ربـا  وهبؽم إياها ،ومـحؽم لفا ،حقث أن فقفا َّ
حط الخطايا،
حقث إن يف شفر رمضان ٌّ
وتؽػقر لؾسقئات ،ورفع ٌة لؾدرجات،
حط لؾخطايا،
ٌ

فالحؿد هلل طؾى فضؾه ،والحؿد هلل طؾى مـَّته.

صحقح
أال واطؾؿوا يا طباد اهلل أكه لقس لعؿل الؿسؾم غاية دون الؿوت،
ٌ
أن اهلل  وهبـا هذه الؿواسم لقزداد اإليؿان ،ولقؼوى القؼقن ،ولتتم العبادة،
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ٍ
بحال أن يـؼطع الؿسؾم طن العبادة
ولــتظم يف سؾك العابدين ،لؽـه ال يجوز
والتؼرب إلى اهلل رب العالؿقن.
ُّ
وقت دون آخر ،فاهلل  يؼول لـبقه
فؾقس لك يا طبد اهلل ،لقس لؾعبادة ٌ

( :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ) [احلجر-97 :
ٍ
مسؾم أن يستؿر طؾى الطاطة والعبادة ،وأال
 ]99أي الؿوت ،فقجب طؾى كل
يـؼطع طن ذلك.
ثؿرات يف عالم الغقب ويف عالم الشفادة:
وإن لؾعبادات والطاعات
ٌ
ٍ
جـات تجري تحتفا
أما يف عالم الغقب :فاهلل  أطدَّ لؾطائعقن الصالحقن
األهنار؛
 يؼول ( :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ) [النحل.]97:

 ويؼول ( :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ)
[مريم.]63:
أما يف هذه الدكقا :فنن هذه األطؿال التي تواضب طؾقفا وتستؿر طؾقفا هي
سبب من أسباب دخولك الجـة بنذن اهلل رب العالؿقن ،حتى ولو كاكت قؾقؾ ًة
ٌ
يا طبد اهلل ،ولذلك ر ُّبـا  صالبـا بنحسان العؿل ،ولم ُيطالبـا بنكثار العؿل،

قال سبحاكه( :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭧ) [امللك.]2:

وقد سلل الـبي  بالل بن رباح فؼالَ « :يا بِ ََل ُلَ :أ ْخبِ ْركِي
ف َك ْع َؾ ْق َ
ي فِي ا ْل َجـ َِّة» َق َالَ :يا
ت َد َّ
ْت َت َع ِؿ ُؾ ُه َفإِكِّي َس ِؿ ْع ُ
بِ َل ْر َجى َع َؿ ٍل ُكـ َ
ك َب ْق َن َيدَ َّ
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َر ُس َ
ول اهللَِ " :ما توضلت وضو ًء إال وأطؼبته بركعتقن ،قال« :بِ َذلِ َ
ْت»(،)1
ك َب َؾغ َ
اكظروا يا طباد اهلل إلى ثؿرة العؿل الصالحٌ ،
طؿل قؾقل جعل ً
بالال ُيزاحم الـبي
 يف الجـة.

أمر آخر :أن الؿواضبة طؾى األطؿال واالستؿرار طؾقفا فقفا براء ٌة من
ٌ
الـػاق -أطاذكا اهلل وإياكم من الـػاق والؿـافؼقن ،-يؼول اهلل ( :ﭸ

ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ) [النساء.]142:
ِِ
ٍ
قن َص ََل ُة
ويؼول الـبي َ « :أ ْث َؼ َل َص ََلة َع َؾى ا ْل ُؿـَافؼ َ
ا ْل ِع َش ِ
ون َما فِ ِ
قف َؿا -أي من األجرَ -ألَت َْو ُه َؿا َو َل ْو
اء َو َص ََل ُة ا ْل َػ ْجرَِ ،و َل ْو َي ْع َؾ ُؿ َ

َح ْب ًوا»( )2فؿن واضب بعد رمضان طؾى الطاطات والعبادات ،وسؾك هذا
الطريق الالحب الطويل الذي هنايته جـ ٌة طالقة ،قطوففا داكق ٌة برحؿة اهلل رب
العالؿقن ،فنكه بري ٌء من صريق الؿـافؼقن بنذن اهلل.
سبب من أسباب محبة اهلل
أمر آخر :االستؿرار طؾى الطاطات والعبادات
ٌ
ٌ
رب العالؿقن ،يؼول اهلل  يف الحديث الؼدسيَ « :م ْن َعا َدى لِي َولِ ًّقا َف َؼدْ آ َذ ْك ُت ُه
ٍ
ِ
بِا ْل َح ْر ِ
ب إِ َل َّي ِم َّؿا ا ْفت ََر ْض ُت ُه َع َؾقْ ِهَ ،و ََل َيز َُال
بَ ،و َما َت َؼ َّر َب إِ َل َّي َع ْبدي بِ َش ْيء َأ َح َّ
َع ْب ِدي َي َت َؼ َّر ُب إِ َل َّي بِالـ ََّوافِ ِل َحتَّى ُأ ِح َّب ُه»(.)3
اهلل أكرب! فؿتى ما واضبت طؾى هذه الـوافل ،وطؾى تقؽم الطاطات فنن
( )2أخرجه البخاري ( ،)2294ومسؾم ( )1942طن أبي هريرة ◙.
()1أخرجه أبو داود ( ،)449والـسائي ( ،)424وأحؿد ( ،)12114من حديث أبي
◙ ،وحسـه األلباين يف «صحقح الجامع الصغقر وزيادته» (.)991 /2
()3أخرجه البخاري ( )1401طن أبي هريرة.
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سبب من أسباب محبة اهلل رب العالؿقن لك ،فال تؽن يا طبد اهلل موسؿ ًّقا،
هذا ٌ
وال تؽن آك ًّقا ،وكن طبدً ا رباك ِّقـًا طؾى الدوام واالستؿرار.
سبب من أسباب تػريج الؽروب
أمر آخر :هذه العبادات وهذه الطاطات
ٌ
ٌ

واألزمات ،ولذلك ر ُّبـا  قال طن يوكس ( :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ) [الصافات.]144-143 :

والـبي  يؼول البن طباس والعربة بعؿوم الؾػظ ال
ف إِ َلى اهلل فِي الر َخ ِ
اء َي ْعرِ ْف َ
ك فِي ِّ
الشدَّ ِة»()1؛ فؿتى
بخصوص السببَ « :ت َع َّر ْ
َّ

وسفل صريؼك،
يسر اهلل دربك،
َّ
ما كـت مواض ًبا طؾى الطاطات والعبادات َّ
وكجاك من الؽروب واألزمات والـؽبات.
ٍ
لسبب من
أمر آخر :أن هذه الطاطات وهذه العبادات إذا اكؼطعت طـفا
ٌ
ٍ
ٍ
مرض أشغؾك وأقعدك طن هذه الطاطات ،فؿن
كسػر صارئ ،أو
األسباب؛
كامال ،يؼول الـبي
ً
كرم اهلل تعالى وجوده وإحساكه أكه ُيعطقك أجرك
ِ
كان َي ْع َؿ ُل
ب له ِم ْث ُل ما َ
« :إ َذا َمرِ َض ال َع ْبدُ ْأو َسا َف َر ،كُت َ
ِ
ِ
قؿا»(.)2
َصح ً
قحا ُمؼ ً
كذلك هذه العبادات وهذه الطاطات إكؿا ُتحؼق فقفا الغاية التي خؾؼك

اهلل  من أجؾفا ،يؼول اهلل ( :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ)

[الذاريات.]58-56 :
()2أخرجه أحؿد ( ،)1203والحاكم ( )1994طن ابن طباس ،وقال األلباين :إسـاده
صحقح لغقره« .التوسل أكواطه وأحؽامه» (ص.)34 :
()1أخرجه البخاري ( )1441طن أبي بردة ◙.
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ٍ
ٍ
ولؿؼصد سامي ،أال وهو
لغاية طظقؿة،
كعم عباد اهللُ :خؾِؼـا يف هذه الدار
تحؼقق العبودية هلل رب العالؿقن ،فاستؿرارك طؾى الطاطات والعبادات،
إلضفار لذل العبودية أما طز
وتذ ُّلؾك بقن يدي رب األرض والسؿوات فقه
ٌ
الربوبقة ،يؼول اهلل  يف أول ٍ
أمر يف الؼرآن( :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ) [البقرة.]21:

عباد اهلل :لؼد أخرب اهلل  طن ُأ ٍ
كاس لم يعرفوا أدوارهم يف هذه الحقاة،

هؽذا يعقشون طقشة البفائم ،يؼول اهلل ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭲ) [األعراف.]179:
ولذلك أهل اإليؿان من أسعد الـاس يف هذه الحقاة؛ ألهنم وقػوا طؾى قؿة
الحؼقؼة ،ولذلك يم ُّدون حؼوق اهلل  كامؾةً ،يمدوهنا كؿا أمر اهلل ،وكؿا ب َّقن
رسول اهلل .
يا عباد اهلل ،ويا أمة اهلل :إن استؿراركم طؾى العبادة بعد رمضان ٌ
دلقل طؾى
الؼبول بنذن اهلل رب العالؿقن ،قال بعض السؾف" :من طالمة الؼبول يف
رمضان أن يجد اإلكسان كشا ًصا يف العبادة بعد رمضان"؛ ألن الحسـة تؼول:
أختي أختي ،والسقئة تؼول :أختي أختي ،فؿن وجد كشا ًصا ورغب ًة ففذا ٌ
دلقل
طؾى الؼبول بنذن اهلل رب العالؿقن.
قص
ولذلك من الـاس ولألسف الشديد بعدما يـتفي رمضان يؽون كؿا َّ
اهلل  طن تؾك الؿرأة بؼوله  وتؼدَّ س( :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﯦ) [النحل.]92:

كعم :من الـاس من إذا اكتفى رمضان طاد إلى التفتُّك ،وطاد إلى
الؿعاصي ،وطاد إلى الػجور ،وطاد إلى أن يعقش طقشة ال ُعصاة -كسلل اهلل
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السالمة والعافقة.-
كذلك عباد اهلل :من ثؿرات اَلستؿرار عؾى العؿل الصالح بعد هذه
ٍ
بخقر بنذن اهلل رب العالؿقن ،ولذلك من
الؿواسم ،من ثؿراتفا :أكه ُيختَم لك

دطاء أهل اإليؿان ( :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ) [آل عمران ]8:واهلل ُ يث ِّبت َمن؟ يؼول ( :ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﮁ) [إبراهيم.]27:

كعم عباد اهللُ :يث ِّبت اهلل  الذين آمـوا باهلل ،ومالئؽته ورسؾه ،والقوم
اآلخر ،وآمـوا بالقوم اآلخر وبالؼدر ،الذين ِ
طؿؾوا الصالحات ابتغاء ما طـد
اهلل رب العالؿقن.
ولذلك طباد اهلل العربة بالخواتقم ،والـبي  يؼول« :إِك ََّؿا
األَ ْع َؿ ُال بِا ْلخَ َواتِق ِم»()1؛
ٍ
ٍ
رجى أن
 فؿن استؿر طؾى هذا الطريق الالحب الطويل بطاطة وطبادة ُي َ
يؽون مؿن ُيختَم له بخاتؿة السعادة.
تؾون ،وأما من تؼ َّؾب ،وأما من تالطب بدين اهلل مر ًة هؽذا
 أما من َّ
وأخرى هؽذا ،ف ُقخشى طؾقه -والعقاذ باهلل -أن يؿوت طؾى سوء ،والـبي
 يؼولُ « :ي ْب َع ُ
ات َع َؾ ْق ِه»(.)2
الؿ ْر ُء َع َؾى َما َم َ
ث َ
أسلل اهلل تعالى أن يختم لي ولؽم بخاتؿة السعادة ،وأن يجعؾـا وإياكم يف
صحبة األكبقاء والؿرسؾقن يوم الؼقامة ،أقول ما تسؿعون وأستغػر اهلل لي
ولؽم.
()2أخرجه البخاري ( )1100طن سفل بن سعد ◙.
()1أخرجه مسؾم ( )1202طن جابر ◙.
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اخلطبة الثانية
الحؿد هلل وكػى ،وص َّؾى اهلل وس َّؾم وبارك طؾى الـبي الؿصطػى ،وطؾى
من بلثره اقتػى إلى يوم الحشر والؿـتفى.
أما بعد ..فاتؼوا اهلل يا طباد اهلل ،وطؾقؽم بؿحاسبة أكػسؽم أشد من
محاسبة الشريك لشريؽه ،ذلك أن من حاسب كػسه كجا ،وأما من أهؿؾفا فنكه
ٍ
يرتدى ،ولذلك ربـا  أمركا يف ٍ
كثقرة بؿحاسبة أكػسـا ،بل أقسم الل 
آيات
َّ
ُّ
بالـػس الؾوامة ،يؼول سبحاكه( :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ)
[القيامة ]2- 1 :قال أهل العؾم من أهل التػسقر :الـػس الؾوامة التي تؾوم
صاحبفا طؾى تػريطه يف الطاطات ،وطؾى وقوطه يف الؿعاصي والؿـفقات،
فحاسبوا أكػسؽم طباد اهلل قبل أن ُتحاسبواِ ،
وزكوا أطؿالؽم قبل أن توزكوا،
واستعدوا لقوم العرض األكرب (ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ)
[احلاقة.]18:
ِ
َ
وطؾقك يا أمة اهلل أن تتذكروا بلن هذه الدكقا
طؾقك يا ُطبقد اهلل،
أمر آخر:
ٌ

لقست بدار مؼر ،وإكؿا هي دار مؿر ،وأهنا قـطر ٌة تعربون فقفا إلى اآلخرة،
مسؾم أن يتذكر الؿوت ،وكم من ِ
ٍ
الع َبر التي تؿر أمامـا يف
فالواجب طؾى كل
كاس صاموا معـا رمضان ولؽـفم أصبحوا من أهل اآلخرة يف هذا
كل يومُ ،أ ٌ
العقد السعقد.
كعم اكتؼؾوا إلى الدار اآلخرة فؾم ُيؿفؾفم الؿوت ،واهلل  يؼول( :ﮯ ﮰ

ﮱ ﮲ ﮳) [الرعد ،]38:يؼول ( :ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴
﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹) [النحل.]61:
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فقا أيفا الؿػرط :اطؾم أكك قاطدٌ من طؿرك طؾى شػا ٍ
رف هار( ،ﮑ ﮒ
ِّ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ) [القيامة.]35-34 :

ِ ِ ِ
ت
تتقن َصتتت َّػ ْ
َوقِ ْػت ُ
تتت َع َؾتتتى األَح َّبتتتة حت َ

ِ
َ
َتتتتتتتتل ْف َر ِ
تتتتتتتتان
الر َه
تتتتتتتتور ُه ْم ك
ُق ُب
اس ِّ
ُ

تتتتت َو َفت َ
تتتتاض َد ْم ِعتتتتتي
َف َؾ َّؿتتتتتا َأ ْن َبؽِقت ُ

ت عقـَتتتتتتاي بقتتتتتتـَفم مؽَتتتتتتاكِي()1
ر َأ ْ

َ

َْ

َ َْ

ُ ْ َ

فعؾقـا بالتذكُّر يف حؼقؼة هذه الدكقا ،والتػ ُّؽر فقفا ،ذلك أن هذه الدكقا دار
ُّ
ومحل كؼؾة ،وأن الثاوي فقفا راحل ،وأيامفا مراحل ،فابتدروا األطؿال
ُرجعة،

وسبب من
الصالحة ،والحذر الحذر من سوف ولعل وحتى ،فنهنا مفؾؽات،
ٌ
كثقرا ،ثم يػجلك
ً
تسوف
أسباب دخول الشقطان إلقك حقـؿا ِّ
صويال ،و ُتم ِّمل ً
فاتق اهلل يا ُطبقد اهللِ ،
ومػرق الجؿاطات؛ ِ
واتق اهلل يا أمة اهلل،
هادم الؾذات،
ِّ
فالبدار البدار قبل فوات األوان.

أمر آخر :طؾقك يا طبد اهلل باالطتدال يف الطاطات والعبادات ،فالـبي
ٌ
ِ
ِ
ب األَ ْعؿ ِ
ال عـْدَ اهلل َأ ْد َو ُم َفا َوإِ ْن َق َّل»( )2إن
 يؼولَ « :أ َح َّ
َ

كاسا من الـاس يجتفدون يف الطاطات ،و ُيبالغون يف قضقة الؼربات ثم
ً
يـؼطعون بسبب طدم سؾوكفم مـفج الـبي .

فؾقؽن يا ُطبقد اهلل ،ول ُقؽن يا أمة اهلل ،لقؽن طؿؾؽؿا ديؿة ،فؾقس لؾعؿل
ٍ
أطؿال
الؿبتور طـد اهلل ققؿة ،فالـبي  كان يداوم ويواضب طؾى
ٍ
ٍ
مقسرة ،تتـاغم مع متطؾبات الروح والجسد ،ومع قضقة الحؼوق
مرتبة سفؾة َّ
والواجبات التي طؾى الـاس.
وأقول لك يا عبد اهلل :طؾقك باالطتدال يف الطاطات والعبادات ،والحذر
( )2األبقات أورده الغزالي يف «إحقاء طؾوم الدين» (.)922 /9
()1أخرجه البخاري ( ،)1919ومسؾم ( )1222طن طائشة ▲.
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والتعؿق الذي لقس طؾى مـفج الـبي
الحذر من التشدُّ د والغؾو،
ُّ
 ،فؼد قال َ « :ه َؾ َ
ون َث ََل ًثا»(،)1
ك ا ْل ُؿ َتـَ ِّط ُع َ

أرضا
يؼولفا ثال ًثا  ،وهم الؿتعؿؼون الؿغالون؛ ألن الغالي ال ً
ضفرا أبؼى؛
قطع ،وال ً
أرضا قطع.

ُّ
ضفرا أبؼى ،وال ً
فالؿـبت ال ً
 أما الؿعتدل يف الطاطات والعبادات فسقجد لذ ًة وسعادةً ،وال يـؼطع
طن هذا.
وطؾقـا وطؾقؽم يا طباد اهلل بتصحقح الـ َّقة ،وبتـظقف الطو َّية ،وبااللتػات

إلى هذا الؼؾب ،والحرص طؾى أال يؾتػت إلى غقر اهلل رب العالؿقن،
فاإلخالص طزيز ،ومجاهدة هذا اإلخالص وتحؼقؼه وقطع الرياء وبرته من
أوجب الواجبات ،ومن أهل األمور العظقؿات التي يـبغي لإلكسان أال يغػل
طـفا يف لق ٍل وال يف هنار.
وفؼـي اهلل وإياكم التباع الؽتاب والسـَّة ،وهداين وإياكم إلى ما فقه
رضواكه والجـة ،أسلل اهلل  بلسؿائه الحسـى وصػاته ال ُعؾى أن ُيعقــا وإياكم

طؾى صاطته ومرضاته ،أسلل اهلل  أن يجعؾـا وإياكم من الؿؼبولقن ،أسلل اهلل
 أن ُيبارك لـا ولؽم يف األطؿار واألطؿال ،ويف األهل واألوالد إكه خقر
أطز اإلسالم والؿسؾؿقن ،وأذل الشرك والؿشركقن ،واكصر
مسمول .الؾفم َّ
طبادك الؿوحدين ،واحؿي حوزة الدين ،وو ِّفق الؾفم إمامـا وولي أمركا
بتوفقؼك ،وأ َّيده بتليقدك ،وألبسه لباس الصحة والعافقة يا رب العالؿقن،
وو ِّفق الؾفم جؿقع ُح َّؽام اإلمارات لؿا ُتحب وترضىُ ،
وخ ْذ بـواصقفم لؾرب
()2أخرجه مسؾم ( )1100طن طبد اهلل بن مسعود ◙.
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والتؼوى ،واجعل هذا البؾد آمـًا مطؿئـًا سخا ًء رخا ًء وسائر أوصان الؿسؾؿقن

يا رب العالؿقن.

وكره إلقـا الؽػر والػسوق
الؾفم ح ِّبب إلقـا اإليؿان وز ِّيـه يف قؾوبـاِّ ،

والعصقان ،واجعؾـا من طبادك الراشدين ،ربـا آتـا يف الدكقا حسـة ،ويف اآلخرة
حسـة ،وقـا طذاب الـار.
الؾفم اغػر لجؿقع الؿسؾؿقن والؿسؾؿات ،الؿممـقن والؿممـات،
األحقاء مـفم واألموات ،الؾفم ارحم شفدائـا األبرار ،واجعؾفم يف طؾ ِّققن
بصحبة األكبقاء والصالحقن يا رب العالؿقن ،واكصر الؾفم قوات التحالف
ممزرا إكك
كصرا
ً
طؾى الطغاة ال ُبغاة الظالؿقن يا رب العالؿقن ،الؾفم اكصرهم ً

أكت العزيز الحؽقم.

ِ
وأحل بقــا وبقـفا يا رب
الؾفم وفؼـا لطاطتك ،وجـِّبـا معصقتك،
العالؿقن ،الؾفم اغػر آلبائـا وأمفاتـا ولؿن له طؾقـا حق يا رب العالؿقن ويا
ٍ
ٍ
ِّ
أكرم األكرمقن ،الؾفم ِّ
محؿد يف
وصل طؾى
محؿد يف األولقن،
صل طؾى
ٍ
ِّ
محؿد ما دامت السؿوات واألراضقن ،وقوموا إلى
وصل طؾى
اآلخرين،
صالتؽم يرحؿـي ويرحؿؽم اهلل.

