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 :اخلطبة األوىل
ئَاَت َأْعَ  نَا، َوَمْن َسي َ وَر َأنُْفس َ َ َمْن ُُشُ تَْغَفُرُه، َونَُعوُذ َِبّلِلَّ تََعيُنُه َونَس ْ ، نَس ْ َ نَّ الَْحْمَد ّلَِلَّ

ِ
اَلنَا، َمْن َْهَْدَه ا

 ، ، َوَمْن يُْضَلْل فَََل َهاَدَي ََلُ ُ فَََل ُمَضلَّ ََلُ ، َوَأْشهَُد اّلِلَّ ُ َوْحَدُه ََل َُشَيَك ََلُ َلَّ اّلِلَّ
ِ
ََلَ ا
ِ
َوَأْشهَُد َأْن ََل ا

ا َعْبُدُه َوَرُسوَُلُ  د   .َأنَّ ُمَحمَّ

َلَّ َوَأنُُْتْ ُمْسَلُموَن  ﴿
ِ
َ َحقَّ تُقَاَتَه َوََل تَُموتُنَّ ا َُّقوا اّلِلَّ يَن أ َمنُوا ات َ َا اَّلَّ  [.802: أ ل عران] ﴾ (802)ََيَأْهه

ي َخلَقَُُكْ َمْن نَْفٍس َواَحَدٍة َوَخلََق َمْْنَا َزْوََجَا َوبَثَّ َمْْنُمَ ﴿ َ َُُّكُ اَّلَّ َُّقوا َرب َا النَّاُس ات ا ََي َأْهه ا َرَجاَل  كََثري 

ي تََساَءلُوَن َبَه َواْْلَْرَحاَم  َوَنَساء   َ َ اَّلَّ َُّقوا اّلِلَّ َ ََكَن عَلَْيُُكْ َرَقيب  ? َوات نَّ اّلِلَّ
ِ
 [. 8: النساء] ﴾اا

ا ﴿ َ َوقُولُوا قَْوَل  َسَديد  َُّقوا اّلِلَّ يَن أ ََمنُوا ات َ َا اَّلَّ الَُُكْ َويَْغَفْر لَُُكْ ُذنُوبَُُكْ َوَمْن يَُطعَ ( 00)ََي َأْهه يُْصَلْح لَُُكْ َأْعَ

ا َعَظمي ا  َ َوَرُسوََلُ فَقَْد فَاَز فَْوز   [08 -00: اْل حزاب] ﴾(08)اّلِلَّ

ا  :بَْعُد  َأمَّ

َ ـ، َوَُشه ا  ُ عَلَْيَه َوَسَّلَّ ٍد ـ َصَّلَّ اّلِلَّ ، َوَخرْيُ الْهَُدى ُهَدى ُمَحمَّ َ نَّ َخرْيَ الَْحَديَث َكتَاُب اّلِلَّ
ِ
ُْلُموَر فَا

 .ُمْحَدََثُُتَا، َوُُكه َبْدعٍَة َضََلََلٌ، َوُُكَّ َضََلََلٍ يَف َالنَّاَر 

نه مع ق أ ْها املؤمنون عباد هللا، دوم شهر رمضان يتسابق الناس َلقتناص الفرص واغتنام الفوائد ملا ا 

لهذا الشهر املبارك من فضٍل عظمي وخرٍي كثري وبركة  واسعة يف ادلين وادلنيا لكننا اليوم لن نتحدث 

عن جوائز أ هل ادلنيا ومسابقاُتم اليت يعدون لها العدة قد رمبا عَّل مدار الس نة ليشغلوا الناس 

رتفعت يف أ نظارمه أ م سقطت أ ي  َكنت هذه اجلوائز غلوا  عند  جبوائزمه أ ي   َكنت هذه اجلوائز ا 

أ هلها ونفاسة  عندمه فهي  َلتساوي يش ْل ن ادلنيا لكها َلتساوي عند هللا جناح بعوضة مفا ِبكل 

َلم بيش  َلياكد يذكر يف هذا ادلنيا ومتاعها َلهنا هذه ادلنيا مذمومة كام قال النيب عليه الصَلة والس

مافهيا ا َل ذكر هللا وماوالاه أ و عاملا  أ و )(ٌ مذموم)يعين (ملعون)(  مذمومة)يعين (ادلنيا ملعونة)

  ( متعلام  
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ومع أ ن اَل نسان مفطور عَّل حب الشهوات من النساء والبنني والقناطري املقنطرة من اَّلهب ومن 

  :الفضة واخليل املسومة كام قال هللا عزوجل

َة َوالَْخْيَل ُزي ََن لَلنَّاَس ﴿ َهَب َوالَْفضَّ هََواَت َمَن الن ََساَء َوالَْبَننَي َوالْقَنَاَطرَي الُْمقَنَْطَرَة َمَن اَّلَّ ُحبه الشَّ

 ُ نَْيا ۖ َواّلِلَّ كَلَ َمتَاُع الَْحَياَة ادله َمَة َواْْلَنَْعاَم َوالَْحْرَث ۗ َذَٰ  ﴾ (83) َعْنَدُه ُحْسُن الَْم  َب الُْمَسوَّ

اَلَحاُت َخرْيٌ َعنَد َرَب َك  ﴿ :عزوجل يقولوْل ن هللا  نَْيا ۖ َوالَْباَقيَاُت الصَّ الَْماُل َوالَْبُنوَن َزينَُة الَْحَياَة ادله

 ﴾ (34)ثََواِب  َوَخرْيٌ َأَمَل  

نه َلُحَب  الَْخرْيَ لََشَديدٌ ﴿ :وْل ن هللا عزوجل يقول  أ ي حلب املال لشديد ﴾وا 

بهوَن الَْماَل ُحبًّا ََجًّا﴿ :ويقول هللا عزوجل  ﴾َوُُتَ

ومع ذكل تتشوق كثري نفوس من الناس ا ىل نيل هذا اجلوائز املادية واملسابقات العرضيه اليت 

َل اليت تقدم هلم يف رمضان كام  ة لشغل الناس عن اجلوائز الرِبنيليست يه موضوعة يف اْل صل ا 

  .وعدمه هللا س بحانه وتعاىل بذكل

اليت يقدهما هللا س بحانه وتعاىل لعباده ماقاَل النيب عليه الصَلة  ةأ ن اجلوائز الرمضاني َيعبدهللا اعَّل

أ اتمك شهر رمضان فيه تصفد الش ياطني ومردة اجلن وتغلق فيه أ بواب النار وتفتح فيه ) :والسَلم

 .يف الصحيحني ا  احلديث جاء خمتص .(عتقاء من النار وذكل يف ُك ليةل أ بواب اجلنه وهلل

ذا َكن أ ول ليةل من رمضان فتحت أ بواب  هذه  اجلوائز اليت أ خرب عْنا النيب صَّل هللا عليه وسَّل ا 

َل اجلنة هل تريد َيعبدهللا ا َل  ?هل تريد َيعبدهللا ا َل جماورة الرمحن ?اجلنة وهل تريد َيعبدهللا ا 

َل اخليام واْل هنار اليت أ عدها هللا عزوجل  ?احلور والقصور  هل تريد َيعبدهللا ا 

﴿ َ َّْم ي َََّبٍ ل ن ل اٍء غرَْيَ أ َسٍن َوَأهْنَاٌر م َ ن مَّ َّيَت ُوَعَد الُْمتَُّقوَن ۖ َفهيَا َأهْنَاٌر م َ ثَُل الَْجنََّة ال ْن مَّ ْ َطْعُمُه َوَأهْنَاٌر م َ تَغرَيَّ

َصفًّى ۖ َولَهُْم َفهيَا َمن  ْن َعَسٍل مه اَرَبنَي َوَأهْنَاٌر م َ ٍة ل َلشَّ َّ ٍر َّلَّ ْمۖ  ََكَْن ُهَو َخادَلٌ ََخْ َ ّب َ ن رَّ ُُك َ الثََّمَراَت َوَمْغَفَرٌة م َ

َع َأْمَعاَءمُهْ  مي ا فَقَطَّ  ﴾ (81)يَف النَّاَر َوُسُقوا َماء  مَحَ

 ؛عزوجل للمتقني فهيا هذه اْل هنار هذه يه اجلنه اليت أ عدها هللا
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املاء اَّلي َليفسد وَل يتعفن أ هنار من ماء  أ هنارٌ  ،أ هناٌر العسل املصفى ،أ هناٌر من َخر ،أ هناٌر من لَب

هنا اجلنة َيعبدهللا أ عظم جائزة من جوائز رمضان أ ن تكون من أ هل اجلنان  ،اَّلي َليتغري طعمه ا 

تفتح أ بواب اجلنه وتغلق أ بواب النار وتصفد الش ياطني  ،ِبغتنام هنار رمضان ِبلصيام وليهل ِبلقيام

 ُك ليةل وجاء هلل عتقاء من النار عند ُك فطر هلل عتقاء من النار يفو ،ومردة اجلن

 وللصامئ دعوة مس تجابه يف ُك يوم وليةل ، ،ويف رواية هلل عتقاء من النار يف ُك يوم وليةل

 .ُك ذكل ثبت عن صَّل هللا عليه وعَّل أ َل وحصبه وسَّل

أ عظم جائزة أ ن يعتق هللا عزوجل رقبتك  ،ةأ ن تكون من أ هل اجلن ،ةف  عظم جائزة أ ن تدخل اجلن

 ?كيف يعتق هللا عزوجل رقبتك من النار ،من النار

ن كنت من الصامئني أ و كنت من القامئني  !هل من كثري النوم يف الْنار وكثري الغفةل يف الليل حىت وا 

ا ﴿: هذا َل يكف  وحده ْل نه شهٌر عظمي شهر قال هللا عزوجل م  ْعُدوَداٍت  َأَيَّ   ﴾مَّ

وترحل َّلكل املغبون ُك الغَب اَّلي أ خرب عنه النيب  هنا أ َيم وتنقيض وليالٍ    للتخفيف عَّل الناس ب

أ دركه شهر رمضان فابعده هللا فَّل يغفر  ئرمغ أ نف امر )صَّل هللا عليه وعَّل أ َل وحصبه وسَّل فقال 

م عَّل هذا ف  من النيب عليه الصَلة والسَلم وأ من جربيل عليه الصَلة والسَل( َل فادخل النار

أ دركك شهر رمضان وأ نت  ،هذه يه اخلسارة ولو َجعت من جوائز أ هل ادلنيا ماَجعت ،ادلعاء

 ،واترة  عرب هذه القناة ،واترة  من هذه اجلريدة ،اترة  من هذه اجملهل ،تتابع اْل س ئةل أ س ئةل املسابقات

ا ىل غري ذكل حبجة أ هنا مسابقات رمضان أ و حبجة أ هنا مسابقات ا سَلمية  ،واترة  عرب هذه الشاشة

هل يس تطيعون أ ن  ة?هل يس تطيعون أ ن يعرضوا كل اجلن ،أ و حبجة أ هنا مسابقة يف القرأ ن الكرمي

ذا أ جبت عَّل أ س ئلهتم  ?يعرضوا عليك العتق من النار ا 

 ةوحصبه وسَّل من اجلوائز الرمضاني هللا قد عرض عليك  عَّل لسان رسوَل صَّل هللا عليه وعَّل أ َل

مغفرة اَّلنوب كام جاء يف الصحيحني من حديث أ يب هريرة ريض هللا تعاىل عنه أ ن النيب صَّل هللا 

مياان  واحتساِب  غُفر َل ماتقدم من ذنبه  ) :عليه وعَّل أ َل وحصبه وسَّل قال   (من صام رمضان ا 

 .افرتضه هللا عزوجل عليك ما مص هنار رمضان وأ د َ 
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وقدرمبا يظل انمئا  يف أ وقات  ،وقد رمبا َليصيل ،هناك من يصوم هناره لكنه يرتك الصلوات يف جامعة

َل قبيل املغرب أ و أ ثناء اْل ذان وحنو ذكل فيقوم ليؤدي تكل الصَلة ،الصلوات خرجت  ،فَل يقوم ا 

 عليه صلواُت عدة

  .والعياذ ِبهلل هو َكفرٌ حىت خيرج وقهتا من غري عذر ف  ا  ء يقولون أ ن من ترك صَلة  متعمدالعلام

من اْل صناف من هذه اْل مة رأ ى  صنٍف  عذاُب  ،عظمي   ا  يب عليه الصَلة والسَلم رأ ى مشهدالن

ذا هذا القامئ هذا القامئ مكل من  قامئٌ  رجلٌ  ومعه جحر ورجل عَّل اْل رض انمئا  أ و مضطجع  وا 

ما أ عظمها وما  ،كل وتصور هذه الصخرة اليت بيده مك س تكونتصور هذا امل -املَلئكة وبيده خصرة

رأ س هذا الرجل أ ي املضطجع أ ي يرميه ِبحلجر  فَيَثْلَغُ ال النيب عليه الصَلة والسَلم ق ،أ ثقل وزهنا

ليه  يَثْلَغُ حىت َ ذا برأ سه كام َكن فيعود ا  لهيا مث يعود وا  رأ سه أ ي يتكرس رأ سه فتدهده احلجر فيذهب ا 

فعل به  ذكل ا ىل ماشاء هللا س بحانه وتعاىل فلام س  ل النيب عليه الصَلة والسَلم عن مرة  أ خرى وي

 هذا الرجل قيل َل ينام عن الصَلة املكتوبة 

ذا تعمد النوم ذا أ غلق ِبب غرفته !هذا من عذاب اَّلي ينام عن الصَلة املكتوبة فكيف ا   !فكيف ا 

ذا قال ْل ههل َلتوقظوين  !كيف يكون حاَل والعياذ ِبهلل !فكيف ا 

مياان  واحتساِب  تصديقا   ،هذا ليس بنافعه هذا الصيام اَّلي يصوم ن صام رمضان من صام رمضان ا  وا 

جيابه وفريضته واحتساِب  يف اْل جر عَّل هللا َل تشكيا  َلتسخطا  َلجتزعا  َل متارضا  أ نه فيه وفيه وأ نه  ،ِب 

 .ا هذا لكه يناقض الاحتساب والعياذ ِبهللحر وأ نه عطش وأ نه جاع وأ نه تعب وهكذ

ضان أ ن هللا فكن من املؤمنني احملتس بني لصيام رمضان حىت ت  يت كل هذه اجلائزة الرِبنية يف رم 

 .عزوجل يغفر كل ذنوبك

 :َيعبدهللا من اجلوائز اليت تكون يف رمضان ليةل القدر وماأ دراك ما ليةل القدر كام قال هللا عزوجل

انَّ َأنْ  ﴿
ِ
( 4)لَْيةَلُ الْقَْدَر َخرْيٌ َمْن َألَْف َشهٍْر ( 2)َوَما َأْدَراَك َما لَْيةَلُ الْقَْدَر ( 8)َزلْنَاُه يَف لَْيةَلَ الْقَْدَر ا

ْم َمْن ُُكَ  َأْمٍر  َ ْذَن َرَّب 
ِ
وُح َفهيَا َِب  ﴾ (1)َسََلٌم يَهَ َحىتَّ َمْطلَعَ الَْفْجَر ( 3)تَََنَُّل الَْمََلئََكُة َوالره

ليةل أ ن تقوهما مع املسلمني كام قال النيب عليه الصَلة والسَلم كام يف الصحيحني من حديث أ يب 

مياان    .واحتساِب  غفر َل ماتقدم من ذنبههريرة ريض هللا تعاىل عنه من قام ليةل القدر ا 
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سلمني من حني وهل يوفق لقيام ليةل القدر ا َل من أ عتىن بقيام شهر رمضان بقيام لياليه مع جامعة امل 

نهتاء كام قال النيب عليه الصَلة والسَلم يف الصحيحني من حديث أ يب هريرة  بتداء ا ىل حني اَل  اَل 

مياان  واحتساِب  غفر َل ماتقدم من ذنبه) انظر ا ىل كيد أ عداء اَل سَلم انظر ا ىل كيد  (من قام رمضان ا 

ف جعلوا الربامج وكيف جعلوا احللقات كي أ ولئك اَّلين يت  مرون عَّل دين اَل سَلم وأ ههل ليَل  وهنارا  

لهيا فيقومون أ مام شاشات التلفاز  وكيف جعلوا المتثيليات يف مثل هذه اْل وقات لينصف الناس ا 

أ مام شاشات ادلشات نس  ل هللا السَلمة والعافية املؤذن يؤذن لصَلة العشاء وتقام الصَلة ويصيل 

ذا  ِبلناس ينخرطون من الركعتني اْل وليني شيئا  فشيئا الناس العشاء مث يرشعون يف صَلة الرتاوحي وا 

أ ما  ،لصَلة الرتاوحي ا  لصَلة العشاء يف جامعة ومتقصد ا  يبقى مع اَل مام ا َل من أ ىت متقصدفَل ياكد 

 :هللا عزوجل يقول ،البايق فاخرَجم من املساجد ما أ خرَجم من الشهوات احملرمة واملباحه

كَلَ فَ  ﴿ َ ۚ َوَمن يَْفَعْل َذَٰ يَن أ َمنُوا ََل تُلْهَُُكْ َأْمَوالُُُكْ َوََل َأْوََلُدمُكْ َعن َذْكَر اّلِلَّ َ َا اَّلَّ  ُولئَك مُهُ ََي َأْهه

وَن   ﴾ (9)الَْخاَِسُ

ذا أ لهتك عن ذكر هللا ف  نت من اخلاِسين مفا ِبكل ِبلشهوات احملرمة أ  هذه الشهوات اليت  حلها هللا ا 

خراجا  من أ ن تذكر هللا من أ ن َّلا ذا أ خذتك أ خذا  وأ خرجتك ا  ُتا أ و لوقهتا أ و لزماهنا والعياذ ِبهلل ا 

 .تُقَبل عَّل هللا س بحانه وتعاىل

َل أ ن   هذا الشهر العظمي فكام أ نه شهرٌ أ َل فلننتبه ْل نفس نا َيعباد هللا يف مبارك تكرث فيه اخلريات ا 

 .اَل سَلمية يف مشارق اْل رض ومغارّباالرشور تتنوع وختتلف وتفتح عَّل اْل مة 

 .أ قول ما مسعُت وأ س تغفر هللا يل ولُك 

 

 

 

 

 



 7 (حفظه اهلل)ولة خ أبي رافع عبد الكريم بن قاسم الدَّللشي( جــوائـــز رمضانيــــــة)خطبة 

 

https://alddawla.al3ilm.com 

 

 :اخلطبة الثانية
يَن َمن قَْبَلُُكْ لََعلَُُّكْ تَتَُّقو﴿: امحلدهلل القائل َ َياُم مََكَ ُكَتَب عَََّل اَّلَّ يَن أ َمنُوْا ُكتََب عَلَْيُُكُ الَص  َ َا اَّلَّ  ﴾َن ََي َأْهه

َل ا َل هللا وأ شهد أ ن محمد  عبده ورسوَل صَّل هللا عليه وعَّل أ َل وأ حصابه وأ زواجه  وأ شهد أ ن َلا 

 وسَّل تسلمي  كثريا مزيدا  ا ىل يوم ادلين 

من حديث أ يب هريرة قوَل صَّل هللا عليه وأ َل  نيصحيحال النيب صَّل هللا عليه وسَّل يذكر  كام يف 

  (من رحي املسكخللوف مف الصامئ أ طيب عند هللا ) وسَّل

ذا َكن جائزته عَّل هذا اْل ثر املرتتب عَّل العباده وهو تبخر مايف املعدة من الغازات وخروَجا عرب  ا 

الفم هذا أ طيب عند هللا من طيب املسك أ ي كل عَّل هذا اْل ثر عَّل هذه العباده ماهو أ طيب 

عَّل فتورك  من رحي املسك عند هللا فكيف عَّل عرقك كيف عَّل ظامئك كيف عَّل جوعك كيف

رهاقك   كيف عَّل ا 

منا هو  ،القليل والكثري من النصب ،التعب ،اَل َجاد ،َيعبدهللا قطرة العرق اليت تعرقها وأ نت صامئ ا 

منا أ جرك عَّل قدر نصبك) ،َلُتسب أ ن هذا يذهب سدى ،يف مزيان حس ناتك كام قال النيب  (ا 

منا هو لعموم اْل مة اْل جر عَّل قدر النصب  صَّل هللا عليه وسَّل لعائشة وهذا ليس لعائشة فقط وا 

ذا حصل كل من غري  ،َليعين أ نك تعرض نفسك لَل رهاق والتعب ،يعين عَّل قدر التعب منا ا  َل وا 

زمات والكرِبت قد حيصل مع العبادة ما حيصل ممايعانيه كثري من الناس من اْل   ،تقصد وَلتعنت

والفنت احملدقة ِبْل مة من هنا ومن هناك هذا التعب لن يذهب سدى هو كل عند هللا س بحانه 

تعانيه هو كل عند هللا ُك ما ،قرقرة بطنك ،صداع رأ سك ،فتورك ،ظم  ك ،عرقك ،وتعاىل

ل النيب كام يقو  (خللوف مف الصامئ أ طيب عند هللا من رحي املسك)تذكر هذا القول  ،س بحانه وتعاىل

 ( والصوم يل وأ ان أ جزي به ) صَّل هللا عليه  وسَّل ويقول هللا

أ خفى هللا عزوجل جزاء الصوم ْل ن الصوم عبادة خفية مابينك  ،ليس للصامئ جزاء يتصوره ويتخيهل

 .وبني هللا س بحانه وتعاىل
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ذا أ هل هَلَل  يف شهر رمضان ينادي منادٍ   َي ِبغ  اخلري أ قبل وَي ِبغ  الرش أ قص :ا 

َّلكر هللا للتسبيح  لتَلوة القرأ ن الكرمي َيِبغاَي   ا  غ  الصيام َيِبغ  القيام َيِبغيَيِبغ  اخلري َيِب

هذا هو الرِبط يف سبيل هللا  ،والهتليل للمرابطة يف بيوت هللا عزوجل ِبنتظار الصَلة بعد الصَلة

 .تبارك وتعاىل

ذ ا من اجلوائز العظمية اليت أ عدها هللا س بحانه َيعبدهللا َلتشغنكل عن هذه اجلوائز القمية وغريه نا 

وَل ُشٌب  رمضان َل يشغكل أ ُكٌ  وتعاىل لعباده الصامئني يف شهر رمضان لعباده القامئني يف شهر

 ،َليذهب وَليزول ب وماعند هللا س بحانه وتعاىل ِبقٍ ن ما يف هذه ادلنيا يذها  ف ،وَل كثريٌ  وَلقليلٌ 

جل ولرتجوا ثواب هللا س بحانه وتعاىل ولتاكبد هذه العبادة عبدهللا فلتحتسب ما عند هللا عزو

حىت خترج من رمضان بذنب مغفور وسعٍ  مشكور وعل مربور وجتارة  لن تبور عند هللا الغفور 

 س بحانه وتعاىل 

اس  ل هللا عزوجل ب  سامئه احلس ىن وصفاته العَّل أ ن يسلمنا ا ىل رمضان اللهم سلمنا ا ىل رمضان 

 وسَّل رمضان لنا 

 اللهم سلمنا ا ىل رمضان وسَّل رمضان لنا

 اللهم سلمنا ا ىل رمضان وسَّل رمضان لنا

ليك َي كرمي َيرمحن َيذا اجلَلل واَل كرام   اللهم وأ عنا فيه عَّل الصيام والقيام وقرأ ة القرأ ن وُك مايقربنا ا 

 اللهم وخفف عنا وطئة احلر وشدته وكربته وأ مراضه وأ سقامه وأ وجاعه َي رب العاملني 

ن احلر جندي من جنودك فارصفه عنا مبا شئت وكيفام شئت َيذا اجلَلل واَل كرام ا  للهم ا 

 نس  كل خريه وخري مافيه 

 ونعوذ بك من ُشه وُش ما فيه َيرب العاملني 

ان نس  كل اْل من واْل مان واَل ميان واَل طمئنان والسَلمة والسَلم واَل سَلم يف أ حوالنا لكها  اللهم ا 

 َيرب العاملني 
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 من أ رادان و بَلدان بسوء فاجعل ادلائرة عليه اللهم ُرد كيده يف حنره واجعل تدبريه تدبريا  عليه  اللهم

 اللهم َلُتقق َل غاية وَلترفع َل رايه واجعهل عربة  وأ يه 

اللهم اقسم لنا من خشيتك ماُتول به بيننا وبني معصيتك ومن طاعتك ماتبلغنا به جنتك ومن 

مصائب ادلنيا ومتعنا اللهم ب  سامعنا وأ بصاران وقوتنا أ بدا  ما أ بقياتنا واجعهل اليقني ماُتون به علينا 

الوارث منا واجعل ث  ران عَّل من ظلمنا وانصان عَّل من عاداان وَلجتعل مصيبتنا يف ديننا وَلجتعل 

 ادلنيا أ كرب مهنا وَل مبلغ علمنا وَلتسلط علينا َليرمحنا 

 اللهم َلتسلط علينا من َليرمحنا

 لهم َلتسلط علينا من َليرمحنا ال 

 ربنا أ تنا يف ادلنيا حس نة ويف اْل خرة حس نة وقنا عذاب النار 

ربنا اغفر لنا ولوادلينا وللمسلمني واملسلامت واملؤمنني واملؤمنات اْل حياء مْنم واْل موات وصَّل هللا 

 وسَّل عَّل محمٍد وعَّل أ َل وحصبه وسَّل


