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 أفضل أيام الدنيا

 

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، 

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

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)

 .[2الـساء:](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)

 .[72-70األحزاب:](﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼

...  أما بعدُّ

 :يخؾق ما يشاء ويختار  ربـا :عباد اهلل

  خؾق اهلل  ،الؿالئؽة واختار مـفم جربيل، ومقؽائقل، وإسرافقل

  .وجعؾفم أفضل الؿالئؽة

  وخؾق اهلل السؿوات وجعل أفضؾفا السؿاء السابعة.  

  وخؾق اهلل الجـة وجعل أطالها الػردوس األطؾى. 

  وخؾق اهلل األرض وجعل أفضؾفا مؽة الؿؽرمة.  

o  p 
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  وخؾق اهلل  األشفر وجعل أفضل األشفر طـده شفر رمضان

 الؿبارك.

  وخؾق اهلل األيام وجعل أفضؾفا أيام طشر ذي الحجة الؿباركة. 

هذه األيام  يخؾق ما يشاء ويختار، فاختار اهلل  ربـا  كعم طباد اهلل:

، الؿباركات التي اشتؿؾت طؾى األيام الؿعؾومات، وبعدها األيام الؿعدودات

هبا يف الؼرآن فؼال:  ، ولذلك أقسم اهلل وجعؾفا أفضل األيام طـده 

ل ابن طباس وغقر من أصحابه قا [2-1]الفجر: (  ٻ ٻ ٻ ٱ ٻ)

 ."العشر هـا طشر ذي الحجة": الـبي 

الُِح »أكه قال:  وصحَّ طن الـبي  َما ِمْن َأيَّاٍم اْلَعَمُل الصَّ

 ِمنْ 
ِ
وِهنَّ َأَحبُّ إَِلى اهلل

 َيا «َهِذِه ْاأليَّاِم اْلَعْشرِ  فِ
ِ
، َقاُلوا: َوال اْلِجَفاُد فِي َسبِقِل اهلل

؟! َقاَل 
ِ
، إاِل َرُجٌل َخَرَج بِنَْفِسِه َوَمالِِه َفَلْم : »َرُسوَل اهلل

ِ
َوال اْلِجَهاُد فِي َسبِوِل اهلل

 .«(1)َيْرِجْع ِمْن َذلَِك بَِشْيءٍ 

م طـد اهلل رب العالؿقن، وهي أحب األيام إهنا أفضل األيا كعم طباد اهلل:

طـد اهلل رب العالؿقن أيام طشر ذي الحجة الؿباركة، والتي كحن طؾى أطتاهبا 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ )وطؾى مشارففا، فاتؼوا اهلل يا طباد اهلل، 

 .[133]آل عمران:(  پ پ پ ڀ   ڀ

ختؿه  هبا هذا العام الفجري، طاٌم كامل هذه األيام الؿباركات ختم اهلل 

هبذه األيام الؿباركات الزاكقات الػاضالت، ختؿفا لؽم يا طباد اهلل،  اهلل 

وجعؾفا مقداًكا لؾؿسابؼة يف رضوان اهلل، وجعؾفا موسًؿا من مواسم الخقر التي 

                                                           

( طن ابن طباس 2717(، وابن ماجه )757(، والرتمذي )969أخرجه البخاري ) (2)

¶. 
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، فقزداد اإليؿان، ويؼوى القؼقن، وُتعظَّم الحسـة، تتؼربون فقفا إلى اهلل 

س. ذن اهلل وُترَفع الدرجة، وُتحطُّ السقئة بن  وتؼدَّ

: واستحؼت هذه األيام الؿباركات أن تؽون طباد اهلل: يؼول أهل العؾم

، وذلك لؿا اشتؿؾت طؾقه من كربيات العبادات، ومن أفضل األيام طـد اهلل 

ب هبا العباد إلى رب العباد   . كربيات الطاطات التي يتؼرَّ

 هذه األيام يزداد فالصؾوات الخؿس مشروطٌة يف كل يوٍم من األيام، ويف

ًبا إلى اهلل  ، وذلك باإلكثار من الـوافل الؿؼقدات والؿطؾؼات يف العبد تؼرُّ

غقر أوقات الـفي، فنن الصالة أطظم موضوع، وإن الصالة من أطظم أركان 

 اإلسالم بعد الشفادتقن.

وفقفا الصقام أيفا الؿممـون، فالصقام من أجلِّ العبادات وأفضؾفا طـد اهلل 

َوامَ »اء يف الحديث الؼدسي: ، ج ُه لِي َوَأَىا  ُكلُّ َعَمِل اْبِن آَدَم َلُه إاِلَّ الصِّ َفإِىَّ

 .«(1)َأْجِزي بِهِ 

َسبِوِل  فِي َصاَم َيْومًا َمنْ »أكه قال:  وصحَّ طن الـبي  

 
ِ
َد  اهلل  : أي سبعقن طاًما.«(2)َسْبِعوَن َخرِيًفا اهللُ َوْجَهُه َعْن النَّارِ  َبعَّ

وجاء يف السـن من حديث هـقدة بن خالد طن امرأته طن بعض زوجات 

صام تسع ذي  أن الـبي  الـبي 

 .(3)الحجة

                                                           

 .◙( طن أبي هريرة 2252(، ومسؾم )2901أخرجه البخاري ) (2)

 .◙( طن أبي سعقد الخدري 2251(، ومسؾم )1810أخرجه البخاري ) (1)

(، وصححه 1691(، والـسائي )1117(، وأبو داود )11111أخرجه أحؿد ) (1)

 (.1206) «صحقح أبي داود»لبا ي يف األ



 

 5  

طباد اهلل إلى صوم أيام تسع ذي الحجة، فنهنا أياٌم مباركات،  فبادروا يا

فقفا األجور، أال إن هذه األيام مقداٌن  وفاضالت، وصقبات، ُيعظِّم اهلل 

يف مدارج الؽؿال: فاهلل اهلل! أروا من أكػسؽم خقًرا يا طباد لؾسباق، والرتقِّي 

 اهلل، هذه األيام مقداٌن لؾؿسارطة والؿـافسة: 

 (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ):[26]املطففني 

 ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ

 .[133]آل عمران:(  ڀ   ڀ

 (گ گ گ ڳ ڳ ڳ ے  ):[21]احلديد. 

هذه الؿقادين  طؾى الؿسابؼة يف وهؽذا يا طباد اهلل يحثؽم ربؽم 

، وبادروا إلى الزاكقة، ويف هذه األطؿال الطقبة التي ترفعؽم طـده 

ا، فاهلل اهلل! اهلل يا  الصدقات، فؿن تلخر بنخراج زكاة ماله صؿًعا وبخاًل وُشحًّ

طبد اهلل يف كػسك، بادر إلى إخراج هذه الزكاة، وإلى إفراغ ذمتك التي 

ب إلى اهلل  دقات، فنن لؾصدقة يف هذه األيام فضاًل بالص اشتغؾت هبا، وتؼرَّ

الُِح ِفوِهنَّ »قال:  كبقًرا، ذلك أن الـبي  َما ِمْن َأيَّاٍم اْلَعَمُل الصَّ

 
ِ
َأَحبُّ إَِلى اهلل
(1)» . 

ق ُيعؾن  والصدقة ال شك بلهنا من األطؿال الصالحة، ذلك أن الؿتصدِّ

ارة بالسوء، الشقطان الرجقم، وُيعؾن اكتصاره طؾى الـػاكتصاره طؾى  س األمَّ

وُيعؾن محبته هلل رب العالؿقن حقـؿا أخرج ما ُجبِؾت كػسه طؾى محبته وطؾى 

 إمساكه:

  فاهلل  :[22]الفجر:(  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ)يؼول . 
                                                           

 سبق تخريجه. (2)
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  ويؼول :(ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴  ):[8]العاديات. 

ق بالصدقات، فلكت تعؾن محبتك  فحقـؿا ُتعطي العطايا، وحقـؿا تتصدَّ

ارة لك بالشح وُتعؾن  لرب األرض والسؿوات، اكتصارك طؾى كػسك األمَّ

 والبخل، فتسقل يدك بالعطاء.

قوا يا طباد اهلل يف هذه األيام ويف كؾفا، ويف جؿقع األيام، لؽن هذه  فتصدَّ

األيام فرصٌة طظقؿة حقث إهنا من أفضل األيام طـد اهلل، والطاطة فقفا لقست 

 كالطاطة يف بؼقة األيام.

يام أياٌم معؾومات ُيشرع فقفا جؿقع الطاطات والعبادات، هذه األ عباد اهلل:

وا البقت العتقق وتلخروا  فتؼربوا إلى اهلل  بذلك، ورسالٌة إلى من لم يحجُّ

فوا كثقًرا، فاهلل  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ )يؼول:  صوياًل، وسوَّ

 [97]آل عمران:(  ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽

أركان، ومـفا  بقَّن أن اإلسالم ُبـي طؾى خؿسة والـبي 

ض أمته طؾى  الحج إلى البقت الحرام، وكان الـبي  ُيحرِّ

الؿسارطة إلى حج بقت اهلل العتقق، فلكَت أكَت يا طبد اهلل، وأكِت أكِت يا أمة اهلل 

 ما الذي أخركم طن حج بقت اهلل العتقق؟ 

  أثمَّ طذر، فلكتم معذورون يؼول :(ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮽  ) آل[

 [97عمران:

 يؽن ثمَّ طذر، وإكؿا تسويٌف وأمٌل واكتظار بؼقة الحقاة وما  أما إن لم

 .تدري يا طبد اهلل لعل أكػاكك بالغقب ُتـَسج

ما طذرك أمام اهلل وقد أططاك صحًة يف بدكك، وسعًة يف مالك، وأططاك 

كعؿة األمن واألمان، تستطقع الذهاب واإلياب بؽل صؿلكقـٍة وراحة:  اهلل 
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قاطٌد من طؿرك طؾى شػا يا طبقد اهلل، فنكك  [34]القيامة:(  ک گ گ گ)

 جرٍف هار.

فنن األيام تػتُّ   [35-34]القيامة: (  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ک گ گ گ)

بك إلى هنايتك، إكؿا أكت  يف طضدك، والؾقالي واأليام تػتُّ يف طضدك وُتؼرِّ

أيام فنذا ذهب يومك فؼد ذهب بعضك، فبادر يا طبد اهلل، بادر إلى الحج إلى 

العتقق، بادر إلى إسؼاط هذا الركن العظقم من أركان اإلسالم وهو لك البقت 

 ال طؾقك.

  يؼووول الـبووي :« ْحننجَّ َفَلننم يْرُفننْث، َوَلننم يْفُسننْ ،  مننن

هُ ِمْن ُذُىوبِِه رَجع  َكَووِم وَلدْتُه ُأمُّ
(1)». 

  ويؼول الـبي :« َّإاِلَّ  َجَزاءٌ  اْلَمْبُرور َوَلْوَس لِْلَحج

اْلَجنَّةُ 
(2)». 

هذا الحج ركن اإلسالم العظقم، تعود بعده خالًقا من  :عم عباد اهللى

الذكوب، كظقًػا من اآلثام، صقًِّبا من كل رزيؾٍة من الرذائل التي اكتسبتفا 

 جوارحك يف صوال طامك وطؿرك.

، ومن لم يتقسر له أال فؾتتؼوا اهلل يا طباد اهلل، وبادروا إلى حج بقت اهلل 

ة، ولقعزم طؾى أن يتجه إلى بقت اهلل يف العام الؼادم قبل أن العام فؾُقبقِّن الـقَّ 

  .تخرتمه الؿـقَّة فقـدم، والت ساطة مـدم

، ولسائر الؿسؾؿقن من كل ذكٍب أقول ما تسؿعون وأستغػر اهلل لي ولؽم

 ػر اهلل.غوخطقئة، ويا فوز الؿستغػرين أست

                                                           

 .◙( طن أبي هريرة 2150(، ومسؾم )2512أخرجه البخاري ) (2)

 .◙( طن أبي هريرة 2119(، ومسؾم )2771أخرجه البخاري ) (1)
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 اخلطبة الثانية 

 

ؾى توفقؼه وامتـاكه، وأشفد أن ال إله لحؿد هلل طؾى إحساكه، والشؽر له طا

إال اهلل وحده ال شريك له، وأشفد أن محؿًدا طبده ورسوله، صؾَّى اهلل طؾقه 

 وطؾى آله وأصحابه وإخواكه، وسؾَّم تسؾقًؿا مزيًدا.

كؿا صحَّ  هذه األيام الؿباركات هي أفضل أيام الدكقا طـد اهلل  :عباد اهلل

 :بذلك الخرب طن كبقـا 

  أال فاغتـؿوها يا طباد اهلل باألطؿال الصالحات التي تؼربِّؽم إلى رب

 األرض والسؿوات.

 بؿا ُيـجقؽم طـد اهلل  أال فاغتـؿوها يا طباد اهلل  يف يوٍم ال يـػع فقه ماٌل

ء:(  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ)وال بـون   .[89]الشعرا

ة ِذكر اهلل ومن األطؿال الطقبات يف هذه األيام الؿباركات: كثر :عباد اهلل

 ومن جؿؾة الِذكر إطالن التؽبقر هلل ،  بؼول: اهلل أكرب، اهلل أكرب، ال إله إال

 اهلل، اهلل أكرب، اهلل أكرب وهلل الحؿد.

(  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ھ): يؼول  :ىعم عباد اهلل

ولؼد كان ابن طؿرو وأبو هريرة وهم أكثر رواة الحديث طن  ،[27]احلج:

، التصاًقا بالـبي ، وأكثر الصحابة الـبي 
، كاكا مع جؿؾٍة من أصحابه  وكؼاًل لسـَّته 

يخرجان إلى السوق ُيذكران الـاس بالتؽبقر يف أيام العشر، ويجفران بذلك 

 كلٌّ طؾى حدة.
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 ىعم عباد اهلل: والتكبور على ضربون وقسمون:

 .تؽبقٌر مطؾق 

 .وتؽبقٌر مؼقَّد 

ر ذي الحجة يف غقر الؿساجد، ففو من بداية أيام طش :أما التكبور المطل 

بؿعـى أن ُيؽبِّر الـاس يف البقوت، ويف الشوارع، ويف الؿؽاتب والسقارات، ويف 

 الذهاب واإلياب، يرفع الرجال أصواهتم، وُيخػض الـساء أصواهتن.

والؿؼصود بالؿؼقد: يؽون طؼقب الصؾوات  :وأما التكبور المقوَّد

الصحقح من قولي أهل العؾم،  الؿؽتوبات، فقبدأ من فجر يوم طرفة طؾى

  .ويـتفي بآخر أيام التشريق، يـتفي بغروب شؿس آخر يوٍم من أيام التشريق

رضي اهلل طن أصحاب الـبي  ،فلحقوا هذه السـَّة الؿحؿدية الصحابقة

 وصلَّ اهلل وسؾَّم وبارك طؾى كبقـا ، ،
ڳ ) ذكرها بؼوله سبحاكه: أحقوها يا طباد اهلل، أحقوها فنن اهلل 

 .[27]احلج:(  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ھ

ومن كاكت طـده أضحقة ودخل طؾقه العشر فال يلخذ من شعره  :عباد اهلل

وال من بشرته، وال من أضػاره، فؼد جاء طـد مسؾم وغقره أن الـبي 

 :َي، َأنْ  َأَحُدُكمْ  َوَأَرادَ  اْلَعْشُر، َدَخَلِت  إَِذا» قال  َفَل  ُيَضحِّ

 «(1)َشْوًئا َشرِهِ َوبَ  َشَعرِهِ  ِمنْ  َيَمسَّ 

 .«(2)َبَشرِهِ  ِمنْ  َواَل  َشْعرِِه، ِمنْ  َيَمسَّ  َفَل »وجاء يف لػٍظ طـد أحؿد وغقره: 
                                                           

 .▲( طن أم سؾؿة 2977أخرجه مسؾم ) (2)

(، وصححه 1118(، والـسائي )1219(، وابن ماجه )16171أخرجه أحؿد ) (1)

 (.2159) «الؿشؽاة»األلبا ي يف 
= 
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حؿل جؿفور العؾؿاء الـفي هـا طؾى الؽراهة، وحؿؾه بعض  :ىعم عباد اهلل

العؾؿاء طؾى التحريم، ولقس هـاك ارتباٌط بقن من أخذ وبقن األضحقة، ذلك 

وط طـد بعض الـاس هداكا اهلل وإياهم، وهو اطتؼادهم أن أن هـاك مػفوٌم مغؾ

من أخذ شقًئا من شعره، أو من أضػاره، أو بشرته شيء فنن أضحقته باصؾة، 

 وهذا الؼول هو الباصل بعقـه.

أرأيتم يا طباد اهلل محِرًما بالحج تؾبَّس بؿحذوٍر من محذورات اإلحرام، 

بؿن أخذ شقًئا من شعره أو أضػاره  ماذا طؾقه؟ طؾقه الػدية، وهؽذا فقؿا يتعؾق

وطـده أضحقة، طؾقه التوبة واالستغػار طؾى قول من يرى التحريم وطدم 

 الجواز.

من دخل طؾقه العشر فال يلخذ من شعره وال من بشرته وال  :ىعم عباد اهلل

من أضػاره شيء لُقشارك غقر الحجاج الحجاج يف هذه الشعقرة العظقؿة، ويف 

 الؽبقر. هذا الـُسك الطقب

  ؛عباد اهلل: عظِّموا شعائر اهلل

  فاهلل  :(  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)يؼول

 .[32]احلج:

  ويؼول اهلل   :( ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ

 .[32]احلج:(  ۋ

بادروا إلى األطؿال الصالحات يف هذه األيام الؿباركات، وفرصٌة طظقؿة 

وآخر األمر، وضاهر األمر،  ،، فنن التوبة إلى اهلل أول األمرأن تتوبوا إلى اهلل 

 [222]البقرة:(  ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ)وباصن األمر، و
 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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جددوا طالقتؽم مع ربؽم، وذلك برتك الذكوب واآلثام، وأحسـوا ما 

س، كذلك فرصٌة طظقؿة أن يصؾح اإلكسان ما  بقـؽم وبقن ربك  وتؼدَّ

اكؽسر بقـه وبقن اآلخرين، وأن يغؾق هذه الؿؾػات السوداء الؼائؿة طؾى 

 لشحـاء والبغضاء، والؼائؿة طؾى الؼقل والؼال.ا

تؼطَّعت األرحام ألتػه األسباب، فرصٌة طظقؿة مع هذا الؿـاخ اإليؿا ي، 

ومع هذه األجواء الروحاكقة، ومع هذه األيام الؿباركة أن تصؾح ما بقـك وبقن 

اآلخرين، فؽل زوجقن بقـفؿا مشؽؾة فعؾقفؿا أن يصطؾحا يف هذه األيام، 

 ه األيام كؼطة صؾٍح بقـفؿا إلى أن يشاء اهلل رب العالؿقن.ويجعل هذ

وبقن جاره، أو شريؽه، أو رئقسه، أو مرؤوسه، أو أحٍد من  ،َمن كان بقـه

الـاس مشؽؾًة من الؿشؽالت فؾُقغؾق هذه الؿؾػات، ولُقعقد الؿقاه إلى 

(  ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ): مجاريفا، ولقعُف ولقصػح

 .[22]النور:

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ): هلل يؼول ا

فاهلل يدطوكم إلى العػو والصػح،  [134]آل عمران:(  ڤ ڤ

والشقطان يدطوكم إلى الشحـاء والبغضاء والؼطقعة، فؿن ُتحبون يا طباد اهلل؟ 

ژ ڑ ڑ  )يؼول:  ُتحبون كداء اهلل؟ إذا كـتم كذلك فؾبُّوا كداء اهلل، فاهلل 

وأصؾحوا ما اكؽسر بقـؽم وبقن  ؟ قولوا: بؾى،[22]النور:(  ک ک ک ک گ

  اآلخرين.

كعقش أوقاًتا طصقبة غؾبت فقفا الؿاديات طؾى الؼؾوب  :ىعم عباد اهلل

والصدور حتى تسحرت، وقست، وجػَّت: فاهلل اهلل بالعودة إلى تعالقم ديــا 

 .الحـقف، وإلى ما ُيحبه اهلل، وُيحبه رسول اهلل 

د اهلل، بادروا إلى اغتـام هذه األطؿال كثقرة وجؾقؾة، فبادروا يا طبا



 

 

 

02 

األوقات، إكؿا هي أياٌم معدودات سـتصرم وتـؼضي، ويبؼى العؿل الصالح 

 مسجٌل لك طـد اهلل رب العالؿقن.

إذ أمركم الؿجتبى  والرسولالؿصطػى،  الـبيهذا وصؾوا وسؾِّؿوا طؾى 

ث بؽم بؿالئؽة قدسه، ثم ثؾَّ  ه، وثـَّىبدأ بـػسف، بالصالة والسالم طؾقه  اهلل

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ )فؼال وهو أصدق الؼائؾقن:  معاشر الؿممـقن

 .[56األحزاب:](ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ

الؾفم صلِّ طؾى محؿٍد وطؾى آل محؿد، كؿا صؾقت طؾى آل إبراهقم إكك 

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

 إكك حؿقٌد مجقد.

الؾفم أطزَّ اإلسالم والؿسؾؿقن، الؾفم والؿسؾؿقن،  الؾفم أطزَّ اإلسالم

احؿي حوزة الؾم اكصر طبادك الؿوحدين، أطزَّ اإلسالم والؿسؾؿقن، الؾفم 

اجعل هذا البؾد آمـًا صؿئـًا وسائر أوصان يا رب العالؿقن، الؾفم  الدين

 إكك أكت العزيز الحؽقم.الؿسؾؿقن 

بـا، وكره إلقـا الؽػر والػسوق الؾفم حبِّب إلقـا اإليؿان وزيِّـه يف قؾو

، الؾفم اجعل التؼوى لـا أربح والعصقان، واجعؾـا من طبادك الراشدين

بضاطة، وثبِّت أقدامـا يا ربـا حقن تؼوم الساطة، وال تجعؾـا يف دهركا من أهل 

 التػريط واإلضاطة، الؾفم ال تجعؾـا من أهل التػريط واإلضاطة.

ؼاء، ومن سوء الؼضاء، ومن شؿاتة الؾفم إكا كعوذ بك من دَرك الش

شؿاتة األطداء، وسوء الؼضاء، واألطداء، الؾفم إكا كعوذ بك من دَرك الشؼاء، 

الؾفم ارزقـا خشقتك يف الغقب والشفادة، وكؾؿة الحق يف الغضب والرضا، 

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

ة الـظر إلى وكسللك الرضا بعد ا لؼضاء، وبرد العقش بعد الؿوت، وكسللك لذَّ
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ٍة، وال فتـٍة مضؾَّة برحؿتك يا  اء مضرَّ وجفك، والشوق إلى لؼائك يف غقر ضرَّ

 أرحم الراحؿقن.

الؾفم زيـا بزيـة اإليؿان، واجعؾـا هداًة مفتدين، الؾفم وفق إمامـا وولي 

اس الصحة والعافقة، الؾفم أمركا بتوفقؼك، وأيِّده بتليقدك، الؾفم ألبسه لب

ام اإلمارات  اجعؾه طوًكا وردًء لإلسالم والؿسؾؿقن، ووفِّق الؾفم جؿقع حؽَّ

لؿا ُتحب وترضى، وُخْذ بـواصقفم لؾرب والتؼوى، واغػر اهلل لؾؿسؾؿقن 

، وقوموا إلى والؿسؾؿات، الؿممـقن والؿممـات، األحقاء مـفم واألموات

 صالتؽم يرحؿـي ويرحؿؽم اهلل.

 

 

 

 

 


