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 الرتمجت العمليت 
 لالستعاذة مه الشيطان الرجيم

 

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

ضل له، ومن يضؾل فال هادي له، ومن سقئات أعؿالـا، من يفده اهلل فال م

 .وأشفد أن ٓ إله إٓ اهلل وحده ٓ شريك له، وأشفد أن محؿًدا عبده ورسوله

آل ](ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ٿ)

 .[201عؿران:

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)

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

...  أما بعدُّ

 كجاتؽم يوم ُيـصب واعؾؿوا أن يف تؼوى اهلل فاتؼوا اهلل يا عباد اهلل، 

ڱ  ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ) :الصراط، قال اهلل 

 .[7>-7>]مريم:  (ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

أمر الؿالئؽة بالسجود هلل  آدم  حقـؿا خؾق اهلل  :عباد اهلل

ڱ ڱ ): ؾقس أبى واستؽرب وكان من الؽافرين، قال فاستجابوا إٓ إب

(  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ﮸

o  p 
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 .[5:]الكهف: 

، وقد ولذلك مـذ إزل اكطؾؼت شرارة العداوة بقن إبؾقس وآدم 

ركا اهلل   عداوة الشقطان؛  حذَّ

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ): قال 

 .[5:]الكهف:(  ﮶ ﮷ ﮸

ڃ چ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ): وقال 

 .[;]فاطر:(  چ چ چ

د الؾعقن رب العزة والجالل يف إضالل بـي آدم فؼال:  مج )ولذلك توعَّ

-7=]ص: (  مخ جس حس خس مس جح مح جخ حخ

  ، ولذلك بدأت الؿعركة مـذ إزل بقن إبؾقس وجـده تجاه آدم وذريته[8=

 وقد حذركا اهلل ،  ،كثقًرا من عداوة الشقطان وأسالقبه الؿتـوعة

بلن كقد الشقطان ضعقٌف أمام أهل اإلخالص  ار، وبقَّن ومؽره الُؽبَّ 

 واإليؿان.

من الشقطان وشركه، ومن  بؽثقرة آستعاذة باهلل  ولذلك أمركا اهلل 

ه، ومن الشقطان وتوهقـه ومؽره، وقد تضافرت كصوص الؼرآن  الشقطان وشرِّ

، ولذلك ، ومن كبي اهلل والسـَّة عؾى هذا إمر من اهلل 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ )يؼول:  ربـا 

عـد قراءة الؼرآن بآستعاذة  ، وأمركا اهلل [757]األعراف:(  گ گ

(  ڱ ں ں ڻ ڻ ۀ)من الشقطان الرجقم؛  باهلل 

 .[=<]النحل:
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 : واالستعاذة على ضربون وقسمون:عباد اهلل

 .استعاذٌة قولقة 

 .واستعاذٌة فعؾقٌة عؿؾقة 

 ملة على هذه األركان األربعة: فهي المشت أما االستعاذة القولوة

 .جؿؾة آستعاذة 

 .والؿستعاذ به وهو اهلل رب العالؿقن 

 .والؿستعاذ مـه وهو الشقطان الرجقم 

  والؿستعقذ وهو أكت يا ابن آدم حقـؿا تؼول: أعوذ باهلل السؿقع

 العؾقم من الشقطان الرجقم.

 يف كثقٍر من أحوالك، وشموكك، وأمورك، ولذلك تستعقذ باهلل 

يف أحواٍل كثقرة، وُتعقذ ذريتك وأوٓدك كؿا قالت امرأة  وتستعقذ باهلل 

(  ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ)عؿران: 

 [;8]آل عمران:

 وتستعقذ باهلل تعالى يف حال الغضب، فؾؼد رأى الـبي 
رَّ وجفه، فؼال ؿان وكان أحدهؿا قد اكتػخت أوداجه، واحرجالن يستابَّ 

 :«َأْعوذُ  يِجُد، َما عنْهُ  أَلََذَهَب  َقاَلَهاًة َلْو إِىِّي ألعَلُم َكِلم  
ِ
 ِمنَ  بِاهلل

ْوَطانِ  ِجومِ  الشَّ  .«(1)الرَّ

وإن أغؾب الـاس يستعقذون باهلل تعالى بلقوالفم، يستعقذون باهلل تعالى 

                                                           

صرد  بن سؾقؿان عن (1120(، ومسؾم )2121البخاري ) أخرجه (2)

◙. 
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إٓ أن  ،من الشقطان الرجقم بلقوالفم يف لقؾفم وهنارهم، ويف غالب أحوالفم 

ا الؿممـون يـبغي لإلكسان أن يؾتػت إلقفا، وأن هـاك استعاذًة عؿؾقًة أيف

 يتعاهدها، وأن يعؿل هبا، ففي استعاذٌة ولو لم تشتؿل عؾى جؿؾة آستعاذة.

، إكؿا هي ، والقؼقن به ، واإليؿان به توحقد اهلل  :من ذلك عباد اهلل

من الشقطان الرجقم، ذلك أن صخرة اإليؿان  تؿثِّل أعظم آستعاذة باهلل 

رة التوحقد تتحطَّم عؾقفا وساوس الشقطان، ويتحطَّم عؾقفا كقد وصخ

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ): يؼول ، الشقطان

 كك أخزى اهلل افؽؾؿا قوي توحقدك وإيؿ [75]سبأ:(  ﮵ ﮶
 .شقطاكك

من إمور التي تؿثل استعاذًة عظقؿة، ودرًعا واقي من  :أيًضا عباد اهلل

ال أمره، وامتثال أمر رسوله وامتث الشقطان وشركه: عبادة اهلل 

 يؼول ، :(ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ۀ  )

ًة أتى باإلخالص هلل، والؿتابعة  فؿن عبد اهلل ؛ [97]احلجر: عبادًة حؼَّ

 ، فنن الشقطان لقس له سبقٌل إلى ابن آدم.لرسول اهلل 

عـه الشقطان  من امتثل أوامر اهلل، واجتـب كواهقه، أبعد اهلل  :عباد اهلل

(  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ۀ)ك أو لم يستحضره؛ استحضر ذل

: ، ويف مسائل الخؿر وإكصاب وإزٓم وغقرها، يؼول [97]احلجر:
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ )

 .[7<]املائدة:(  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

ُتؿثِّل  ، واجتـابك لؿعصقة اهلل امتثالك لطاعة اهلل  :ىعم عباد اهلل

صاعة اهلل ورسوله، ومن خالل اجتـاب ما  استعاذًة عؿؾقًة ترتجؿفا من خالل

 عـه ورسوله. هنى اهلل 
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يوم أن تـتصر  :ومن االستعاذة العملوة الواقعوة التي بها ُتخزي شوطاىك

ارًة بالسوء، وشقطاًكا ُيؿـِّقك  عؾقه باإلكػاق يف سبقل اهلل؛ ٕن هـاك كػًسا أمَّ

 تـػق يف سقل اهلل ويعدك يف قضقة الدكقا، ويعدك وُيحذرك الػؼر، فحقـؿا 
فنكؿا أكت خطوت خطوًة عظقؿًة يف سحق الشقطان يف صريؼك التي تسؾؽه يف 

ڭ ڭ ڭ ): يؼول اهلل  سقرك إلى اهلل رب العالؿقن،

(  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

 .[=;7]البقرة:

 المال إلى النفوس؛  ىعم عباد اهلل: حبَّب اهلل 

 .[75]الفجر:(  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ): قال  -

 [=]العاديات:(  ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴): ل وقا -

فحقـؿا تـػق يف سبقل اهلل غقر آبٍه بتسويالت الشقطان وتوهقـه، 

وبوسوسته وكقده، إكؿا تـتصر فقفا عؾى الشقطان الرجقم الذي يعدك الػؼر، 

 يعدك الغـى هبذا اإلكػاق يف سبقل اهلل رب العالؿقن. واهلل 

إخذاء الشقطان، وهي ب سباالؼول الحسن سبٌب من  :كذلك عباد اهلل

ڇ ): استعاذٌة عؿؾقة من الشقطان وشركه وشره وكقده ومؽره، يؼول 

ء:(  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ گ  .[8:]اإلرسا

قولوا الؼول الحسن ُتخذون الشقطان بنذن اهلل رب  :ىعم عباد اهلل

العالؿقن، ولذلك استعؿالك إلػاظ الطقبة، والؿػردات الحسـة، والخطاب 

مع الـاس ُيؿثِّل استعاذًة عؿؾقة تدرأ هبا شر الشقطان، وتؼطع عؾقه الذرب 

الطريق الذي يـػذ من خالله إليغار الصدور، ولبؾبؾة إفؽار، ولتؼسقم الـاس 

 .[8=]البقرة:(  ې ې ى ۈئ): وتوزيعفم، ولذلك قال 



 

 7 
ًٓ مـه يوم الؼقامة  والـبي    أخرب أن أقرب الـاس مـز

، ومن حسن الخؾق: ذرابة الؾسان، ولطف العبارة، «(1)ًقاَأَحاِسنُُكْم َأْخَل »

 بذلك. والخطاب الحسن مع الـاس جؿقًعا كؿا أمر اهلل 

أيًضا عباد اهلل من الترجمة العملوة التي تستعوذ باهلل تعالى بها من الشوطان 

مدِّ جزور التواصل بقن إرحام، وأيًضا العػو ما يتعؾق بؼضقة  وشركه:

 ؿخطئقن والؿعتدين عؾى حؼوقك.والصػح عن ال

عؾقفا يف كتابه، وكبفـا عؾقفا  ولذلك من الؼضايا العظقؿة التي كبفـا اهلل 

يف سـَّته: ما يتعؾق بؼضقة العالقات الزوجقة  رسوله 

ة والرتاحم، ذلك أن هذه الؿودة، وذاكم الراحم، وهذا  والؿبـقة عؾى الؿودَّ

ق بقن الرتابط ُيزعج الشقطان فال يؼرُّ له  قرار، وٓ يفدأ له بال حتى يػرِّ

 الزوجقن.

ب عرشه عؾى الؿاء، ثم يبعث أن إبؾقس يـِص "جاء يف الحديث الصحقح: 

جـوده، فنذا جاءوه سللفم، يسلل إول ماذا فعؾت؟ فقؼول: ٓ زلت به حتى 

شرب الخؿر، ويؼول لًخر: ماذا فعؾت؟ فقؼول: ما زلت به حتى زكا، ويؼول 

وهؽذا حتى يلتقه من يضؿه إلقه حقـؿا يؼول له: ما زلت به لؾثالث وهؽذا 

 ؛ يعـي أكت الذي أريد.(2)"حتى صؾَّق امرأته، فقؼول: أكَت أكَت 

                                                           

(، 12210) «الؿصـف»(، وابن أبي شقبة يف 20021أحؿد )أخرجه  (2)

 ، وقال إلباين:◙الخشـي  ثعؾبة أبي عن(، 2220وابن حبان )

 (.092) «الصحقحة» .لغقره صحقح

 .◙عن جابر  (1222)مسؾم  أخرجه (1)
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 اتؼوا اهلل  :أيها الرجال والنساء، األزواج والزوجات ،ولذلك عباد اهلل
ا ٓ يػتل وٓ يؿل من قضقة  يف العالقة التي بقـؽم، واعؾؿوا أن هـاك عدوًّ

عي يف التػريق ما بقـؽم، ولذلك تعجب أشدَّ العجب حقـؿا تسؿع عن الس

أسرٍة تػؽؽت وتدمرت لسبٍب تافه يضحك مـه الؿجاكقن، حقـؿا ُتخطئ 

الزوجة، أو ُيخطئ الزوجة فُقؼّدح، ُتؼَدح شرارة الشر بقـفؿا، والواقع أن 

حفا، وهو الذي كػخ فقفا، وهو الذي كبَّرها حتى كاكت  الشقطان هو الذي قدَّ

 الـفاية هذه الُػرقة، وذاك الدمار.

أٓ فؾتتؼوا يا عباد اهلل، أٓ فؾتتؼوا اهلل يف أكػسؽم، ولتحذروا من الشقطان 

ومن مؽره وكقده الذي ما يػتل أبًدا، ما يػتل يف قضقة التػريق بقن الزوجقن، 

 فاتؼوا اهلل وأكثروا من آستعاذة باهلل تعالى من الشقطان الرجقم.

إذا غضبت يا عبد اهلل، فنن من صػات أهل اإليؿان أن يتغافروا؛ ولذلك 

إذا ما غضبت فعؾقك  [>8]الشورى:(گ گ گ ڳ ڳ ڳ)

بالوضوء أو آغتسال، إذا ما غضبت فعؾقك برتك هذا الؿؽان الساخن 

فقؿا يتعؾق بالعالقات  الؿؾيء بالتوتر بقـك وبقن أهؾك حتى تخزي الشقطان

 .إرحام آجتؿاعقة وما بقن

ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ )حقـؿا قال إلخوته:  اكظروا إلى يوسف 

، ماذا قال بعد [7<]يوسف:(  ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻

(  ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ٴۇ)ذلك؟ قال: 

 .[755]يوسف:

فالشقطان هو الذي قدح شرارة الشر بقن يوسف وإخوته حقـؿا حسدوه، 

وهذا السؿو يف لؽن الؿغػرة التي تربَّعت عؾى عرش قؾب يوسف والرحؿة، 

أخالقه ويف كػسه جعؾه يغػر إلخوته الذين مارسوا معه سحًؼا غايًة يف 
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 الخطورة. 

ًٓ من  :ولذلك عباد اهلل من الترجمة العملوة لقضوة االستعاذة أٓ ترتك مجا

مجآت الصؾح، ومن مجآت العػو، ومن مجآت الؿغػرة إٓ وسؾؽته؛ 

شقطان ومن شركه وكقده وتوهقـه، وتسدُّ ٕكك هبذا تستعقذ باهلل تعالى من ال

جؿقع إبواب التي يـػذ من خاللفا لتدمقر ولتؼطقع أواصر الرحم، ولتدمقر 

 الحقاة إسرية.

آستعاذة باهلل تعالى من الشقطان الرجقم لقست موقوفًة  :عباد اهلل

ومحصورًة عؾى آستعاذة الؼولقة، بل آستعاذة العؿؾقة الؿرتجؿة من خالل 

هذا اإليؿان، ومن خالل العبادة، ومن خالل اإلكػاق، ومن خالل الؼول 

الحسن، ومن خالل الؿغػرة والعػو عن الؿخطئقن تؿثِّل ٓ شك وٓ ريب 

 ُتؿثِّل أمًرا غايًة يف إهؿقة يف درء الشقطان ودفعه عـك وعن أسرتك.

 لي اهللأقول ما تسؿعون وأستغػر لؾحديث بؼقة أرجئه إلى الخطبة الثاكقة، 

 .ولؽم
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 اخلطبت الثاويت 

 

لحؿد هلل عؾى إحساكه، والشؽر له عؾى توفقؼه وامتـاكه، وأشفد أن ٓ إله ا

إٓ اهلل وحده ٓ شريك له، وأشفد أن محؿًدا عبده ورسوله، صؾَّى اهلل عؾقه 

 وعؾى آله وأصحابه وإخواكه، وسؾَّم تسؾقًؿا مزيًدا.

 أما بعد...

ترجمة العملوة للستعاذة باهلل تعالى فاتقوا اهلل يا عباد اهلل، واعلموا أن من ال

ه وتوهونه وكوده  : من الشوطان وشرِّ

حؿل هذا السالم العالؿي يف صدرك تجاه أخرين، فنن من أشد ما 

: يوجع الشقطان حقـؿا تـشر السالم بقن إقربقن وإبعدين، يؼول اهلل 
ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ )

 .[=75]البقرة:(  ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽

إن كشر السالم والؿحبة مؿا يغقظ الشقطان، ومؿا ُيخزيه  :اهللفوا عباد 

عـك أيفا اإلكسان، فبادروا يا عباد اهلل إلى هذه الُخؾَّة الحؿقدة، والصػة الطقبة 

ودعا  ودعا إلقفا، وأحبفا رسول اهلل  التي أحبفا اهلل 

إلقفا، أعؾـوا السالم يف جؿقع أحوالؽم وشموكؽم فنهنا سبٌب من أسباب 

ارة بالسوء  إخزاء إبؾقس وجـده، وتـتصرون فقفا أيًضا عؾى كػوسؽم إمَّ

 والتي تؿثِّل مدخاًل من مداخل إبؾقس إلى أعؿالؽم وحقاتؽم.
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أكثروا من آستعاذة باهلل تعالى من الشقطان الرجقم، ذلك أن اهلل  :عباد اهلل

 من اهلل  أخربكا وخربه الصدق والحق ومن أصدق من اهلل ققاًل، ومن أصدق

ووعظـا وهناكا، وبقَّن لـا جؿقع ما فقه كجاتـا يف الدكقا  ،حديًثا، أخربكا وأمركا

ويوم الؼقامة، ومن جؿؾة ما أخربكا عـه أن هذا الشقطان ٓ يؿؽن أبًدا الصؾح 

 معه، فؾؼد أعؾـفا مـذ إزل مدويًة أكه سقغوي بـي آدم.

ڌ  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ)حاكًقا عـه:  قال  -

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ  ڎ ڎ ڈ ڈ

 .[>7-;7]األعراف: (  گ گ

 [;]فاطر:(  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ چ): قال  -

جؿقع أعداء بـي آدم ٓ يؿؽن أبًدا أن تستؿر العداوة إلى إبد، لؽن 

عوا  الشقطان عداوته أبديٌة حتى يِرث اهلل إرض ومن عؾقفا، ولذلك تضرَّ

الشطان الرجقم، وٓ تغػؾوا عـه صرفة  وتسؾَّحوا وهتقلوا يا عباد اهلل، هتقلوا لفذا

 عقن، فنكه قاعٌد لؽم لؽل صراط، قاعٌد لؽم بؽل صريق.

ه ومؽره، الحذر الحذر من تزيقـه لبـي  الحذر الحذر من الشقطان وشرِّ

الحذر الحذر يا  [=9]األنفال:(  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڱ)آدم؛ 

هذه  عباد اهلل من الشقطان، واعؾؿوا أن أغؾب ما يحصل بقن الـاس من

 العداوات، ومن هذه الػرقة وتؼطقع إواصر إكؿا هو من الشقطان الرجقم.

ولذلك أخؾصوا الـقَّة، وأصؾحوا الطويَّة فنهنا سبٌب من أسباب إرضاء 

رب الربية، وأيًضا سبٌب من أسباب هزيؿة الشقطان وجـده، ولذلك قال اهلل 

  (  مخ جس حس خس مج جح مح جخ حخ)حقـؿا

 .[8=-8=]ص: 
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يف جؿقع أمورهم، ويف  الؿخؾصقن له  إٓ عباد اهلل  :اهلل ىعم عباد

جؿقع شموهنم، أكثروا يا عباد اهلل من تعويذ أوٓدكم وصغاركم من الشقطان 

ذ إسحاق وإسؿاعقل هبذه التعويذة العظقؿة  وشركه، فنن إبراهقم  عوَّ

 "الؿؾقئة والؿػعؿة بالتوحقد واإليؿان؛ 
ِ
ِة مِْن ُكلِّ ُأِعقُذُكَؿا بَِؽؾَِؿاِت اهلل  التَّامَّ

ةٍ  ٍة َومِْن ُكلِّ َعْقٍن ٓمَّ  ."(1)َشْقَطاٍن َوَهامَّ

ذ ابـي ابـته الحسن والحسقن بؼوله:  وكذلك كبقـا  عوَّ

ةٍ » ٍة َوِمْن ُكلِّ َعْوٍن المَّ ِة ِمْن ُكلِّ َشْوَطاٍن َوَهامَّ  التَّامَّ
ِ
 .«(2)ُأِعوُذُكَما بَِكِلَماِت اهلل

عباد الؿممـقن بالحذر من الشقطان وشركه،  ؽذا أمر اهلل ه :عباد اهلل

ومؿا يبعث عؾى آستغراب والعجب أن جؿقع الـاس يعرفون بلن الشقطان 

ڦ ڦ ڦ ): عدٌو لفم، ويعؿؾون بشطر أية الوارد يف قول اهلل 

لؽـفم غافؾون عن الشطر الباقي من أية، أو أغؾب الـاس  [;]فاطر:(  ڄ

(  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ چ)شطر الثاين من أية: غافؾون عن ال

 أكزل سورتقن عظقؿتقن:  واهلل  [;]فاطر:

 .[7]الفلق:(  ٿ ٿ ٹ ٹ ) -

 .[7]الناس:(  ڇ ڇ ڍ ڍ )

حقـؿا كزٓ فرًحا عظقًؿا، وكان ُيعؾِّم  ولؼد فِرح الـبي 

  أمته هاتقن السورتقن.

                                                           

 اكظر التخريج الذي بعده. (2)

 .¶عن ابن عباس  (2202) البخاري أخرج (1)
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لحًؿا بعد العظم الؾفم يا سامع الصوت، ويا كاشف الػوت، ويا كاسي 

كا وكجواكا، الؾفم يا  الؿوت، الؾفم يا من تسؿع كالمـا، وترى حالـا، وتعؾم سرَّ

ذا العرش الؿجقد، وإمر الرشقد، والبطش الشديد، كعوذ بك الؾفم من 

ه وكقده ومؽره يا رب العالؿقن، الؾفم إكا كعوذ بك من  ،الشقطان وشركه وشرِّ

ه وكقده ومؽره، ا ،الشقطان وشركه لؾفم أعذكا مـه وجؿقع الؿسؾؿقن يا وشرِّ

 رب العالؿقن.

الؾفم أعزَّ اإلسالم والؿسؾؿقن، واكصر عبادك الؿوحدين، الؾفم واحؿي 

حوزة الدين، واجعل هذا البؾد آمـًا صؿئـًا وسائر أوصان الؿسؾؿقن يا رب 

وق العالؿقن، الؾفم حبِّب إلقـا اإليؿان وزيِّـه يف قؾوبـا، وكره إلقـا الؽػر والػس

والعصقان، واجعؾـا من عبادك الراشدين، ربـا آتـا يف الدكقا حسـًة، ويف أخرة 

 حسـة، وقـا عذاب الـار.

الؾفم ووفِّق إمامـا وولي أمركا بتوفقؼك، وأيَّده بتليقدك، الؾفم اكصر به 

ديـك، وأعز به كؾؿتك، الؾفم اجعؾه ردًء وعوًكا وكصًرا لإلسالم والؿسؾؿقن، 

ام اإلمارات لؿا ُتحب وترضى، وُخْذ بـواصقفم لؾرب ووفِّق الؾفم  ُحؽَّ

ووفق الؾفم جؿقع الؿسؾؿقن لفداك، واجعل أعؿالـا وأعؿالفم يف والتؼوى، 

رضاك، واحػظـا يا ربـا من بقن أيديـا، ومن خؾػـا، وعن أيؿاكـا، وعن 

 شؿائؾـا، ومن فوقـا، وكعوذ بعظؿتك أن كغتال من تحتـا.

ن دَرك الشؼاء، ومن سوء الؼضاء، ومن شؿاتة الؾفم إكا كعوذ بك م

لؾفم ارزقـا خشقتك يف الغقب والشفادة، وكؾؿة الحق يف الغضب اإعداء، 

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

ة  تـؼطع، وكسللك الرضا بعد الؼضاء، وبرد العقش بعد الؿوت، وكسللك لذَّ

ٍة، وٓ فتـٍة مضؾَّة  الـظر اء مضرَّ إلى وجفك، والشوق إلى لؼائك يف غقر ضرَّ
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 برحؿتك يا أرحم الراحؿقن.

ـا بزيـة اإليؿان، واجعؾـا هداًة مفتدين، الؾفم اغػر اهلل لؾؿسؾؿقن الؾفم زيِّ 

الؾفم صلِّ عؾى  ،والؿسؾؿات، الؿممـقن والؿممـات، إحقاء مـفم وإموات

كؿا صؾقت عؾى آل إبراهقم إكك حؿقٌد مجقد، وبارك  محؿٍد وعؾى آل محؿد،

 عؾى محؿٍد وعؾى آل محؿد، كؿا باركت عؾى آل إبراهقم إكك حؿقٌد مجقد.

 

 

 


