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 :لول الخطبة األ

تَ غحِفرُُه َونَ ُعوُذ ِِبّلِلِه ِمنح ُشُروِر أَن حُفِسَنا َوِمنح َسيِ ئَ  َتِعيُنُه َوَنسح َد ّلِلِِه ََنحَمُدُه َوَنسح َمح اِت أَعحَمالَِنا َمنح إِن اْلح
ُ وَ  َهُد َأنح ال إَِلَه ِإال اّلِله ِللح َفال َهاِدَي َلُه َوَأشح ُ َفال ُمِضله َلُه َوَمنح ُيضح ِدِه اّلِله َدُه ال َشرِيَك يَ هح  حح

 َلُه َوَأنه ُُمَمهًدا َعبحُدُه َوَرُسولُهُ 

ِلُموَن ) )يَ   [.102]آل عمران:  ((102أَي َُّها الهِذيَن آَمُنوا ات هُقوا اّلِلهَ َحقه تُ َقاتِِه َواَل ََتُوُتنه ِإاله َوأَن حُتمح ُمسح

 

ُهَما )َي أَي َُّها النهاُس ات هُقوا َربهُكُم الهِذي  َها َزوحَجَها َوَبثه ِمن ح َخَلَقُكمح ِمنح نَ فحٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ح
َرحَحاَم ِإنه رَِجااًل َكِثريًا َوِنَساًء ? َوات هُقوا اّلِلهَ الهِذي َتَساَءُلوَن بِِه   [. 1]النساء: َرِقيًبا(اّلِلهَ َكاَن َعَليحُكمح  َواْلح

 

( ُيصحِلحح َلُكمح أَعحَماَلُكمح َويَ غحِفرح َلُكمح 70ا ات هُقوا اّلِلهَ َوُقوُلوا قَ وحاًل َسِديًدا ))َي أَي َُّها الهِذيَن َآَمُنو 
 [71-70]اْلحزاب:  ((71ُذنُوَبُكمح َوَمنح يُِطِع اّلِلهَ َوَرُسوَلُه فَ َقدح فَاَز فَ وحزًا َعِظيًما )

 

 بَ ْعُد:َأمَّا 

  

َِديِث ِكَتاُب اّلِلهِ  َُده ُهَده ُُمَمهٍد   َللها اّلِلهُ َعَليحِه َوَسلهَم  و ، َوَشرُّ اْلُُموِر فَِإنه َخريحَ اْلح و ، َوَخريحُ اُهح
َعٍة َضالََلٌةو ، وَُكله َضاَلَلٍة ِف اَلنهاِرو ،  ُُمحَدََثُُتَاو ، وَُكلُّ ُمدثٍة بدعة وكل  ِبدح
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يام والقيام? بعده أيها املؤمنون عباد هللاو ، ماذا بعد رمضان? ماذا بعد انقضاء شهر الص
املواللةو ، بعده االستمرار بعده أن يستمر اإلنسان فيما كان عليه من اخلريو ، بعده أن ال ينهزم 

وجل وثقة به  لشهواته وال لشبهاتهو ، وال لنفسه اْلم ارة ِبلسوءو ، بعده أن يزداد ِللة ِبهلل عز
 وحسن ظٍن بربه سبحانه وتعاىل.

ة خالة ونكهة مميزة إذ أنه اختلطت اآلالم ِبآلهات إن انقضاء رمضان ِف هذا العام له لف
 وجل أمت علينا نعمته وأكمل فضله. واْلحزان واْلوجاعو ، لكن  هللا عز  

أال فيا عباد هللا ارعوا هذه النعمة اليت جاءت عليكم واشكروها هلل سبحانه وتعاىلو ، فإن شكر 
رَبُُّكم لَِئن َشَكرمُت َْلَزيَدنهُكم َولَِئن   ََتَذهنَ  ذَوإِ  ﴿.وجل علا نعمه يزيدها ويقرها ويدميها هللا عز

 [7إبراهيم: ]﴾َلَشديٌد َكَفرمُت ِإنه َعذايب 

  

 ماذا بعد رمضان؟

بعد رمضان ليام الس ت من شوال كما جاء عند اإلمام مسلم وغريه من حديث أيب أيوب 
 لم قالاْلنصاري رضي هللا تعاىل عنه أن النيب للا هللا عليه وعلا آله ولحبه وس

ِر"  " َمنح َلاَم َرَمَضاَن ُُثه أَت حبَ َعُه ِستًّا ِمنح َشوهاٍل َكاَن َكصوم الدههح

 وجاء عند ابن ماجة من حديث ثوِبن موىل رسول هللا للا هللا عليه وسلم

 من لام بعد الفطر ستة أيم كان كصيام السنة

ثَاُهَِ  ُر أَمح َسَنِة فَ َلُه َعشح  ا(ُث قرأ )َمنح َجاَء ِِبْلَح



 

https://alddawla.al3ilm.com 
4 

ْلن الس ت اْليم بستني يومًا أي بشهرينو ، ورمضان بعشرة أشهرو ، اْلسنة بعشر أمثاُهاو ، مت  
وجل عليك أجر ليام سنة أبكملهاو ، كأنك لمتها سنة كاملةو ، وهكذا إىل السنة  هللا عز

وجل لك أجر لائم الدهر مع أنه حيرم علا املسلم  اْلخره وهكذاو ، وإذا بك يكتب هللا عز
م وأن يصوم الد هر لكن اْلجر يُثبته هللا سبحانه وتعاىل ملن أتا هبذه اْلعمال أن يسرد الصيا

وليام سٍت من شوال إمنا هو من ِبب االستحباب لتمام اْلجر وكمال  السهلة البسيطة.
الفضل عليك من هللا سبحانه وتعاىلو ، فمن تركها ال يلحقه إُث لكن فاته خري كثري. عباد هللاو ، 

 ماذا بعد رمضان?

َمن َعِمَل لاِْلًا ِمن ذََكٍر َأو أُنثا َوُهَو ُمؤِمٌن فَ َلُنحِييَ نهُه  ﴿وجل د رمضان كما قال هللا عزبع
 [٩7]النحل: ﴾يَعَملوَن َحياًة طَيِ َبًة َولََنجزِيَ ن هُهم َأجَرُهم أبَِحَسِن ما كانوا 

  

شعرون بنكهة اْلياة الطيبةو ، انظر كيف أن املسلمني يتمتعون برمضانو ، كيف أن املسلمني ي
خالة لرمضانو ، كيف أن املسلمني يتلذ ذون بشهر رمضانو ، كيف أن لياليه هبي ة وأن أيمه 
سعيدةو ، أمل نسأل أنفسنا أيها الناس ما الذي طي ب شهر رمضان ما الذي طي ب أيمه? ما 
الذي طي ب لياليه? ما الذي طي ب العيش فيه?و ، ما الذي جعل اْليم مع الصيام مع التعب 

 الظمأ مع اجلوع ُها ِلذة ما الذي جعل الليايل ُها ِلذة?مع 

فيها إىل هللا سبحانه وتعاىلو ، فهو ِف هناره لائم وِف  يُقِبل اإلنسانإهنا اْلعمال الصاْلة اليت 
 ليله قائم

فلذلك طابت أوقاتنا ِف رمضانو ، فلذلك طابت أيمنا ِف رمضان فلذلك طابت ليالينا ِف 
َمن َعِمَل لاِْلًا  ﴿:اآليةاْلياة الطيبة بعد رمضان فعليه حتقيق هذه رمضانو ، وهكذا من يريد 

ِمن ذََكٍر َأو أُنثا َوُهَو ُمؤِمٌن فَ َلُنحِييَ نهُه َحياًة طَيِ َبًة َولََنجزِيَ ن هُهم َأجَرُهم أبَِحَسِن ما كانوا 
 يَعَملوَن﴾
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اْلحزانو ، حياة طيبة وإن ختللها ما حياة طيبة وإن ختللتها اآلالمو ، حياة طيبة وإن ختللتها 
 ختللهاو ، لكنها حياة طيبة إبذن هللا رب العاملني

 

فيا عبد هللا اْلعمال الصاْلة مل تنتهي ِبنتهاء رمضانو ، الصيام مل يتوقف ِبنتهاء رمضانو ، 
احملافظة  رمضانو ،القيام مل يتوقف ِبنتهاء رمضانو ، الدميومة علا اْلعمال الصاْلة ليست ِف 

 ِف رمضان واجلماعة ليس واإلحسان ليس ِف رمضانو ، احملافظة علا اجلمعة علا الِب 

رمضان إمنا هو ُمطة للتزودو ، رمضان إمنا هو نقطة انطالقو ، رمضان إمنا هو بداية السري إىل 
هللا سبحانه وتعاىلو ، رمضان إمنا هو استكمال ملشوار العبادة طوال العامو ، رمضان إمنا هو 

 بداية للحياة الطيبة

اجعلوا من رمضان نسخة جتعلوهنا ِف سائر العامو ، اجعلوا حياتكم ِف رمضان كحياتكم ِف 
شوال وما بعدهو ، حياة مملوءة ِبخلري مملوءة ِبلذكر مملوء ِبلعبادة مملوءة ِبلطاعة مملوءة بب 

لكم مملوءة ِبلرفقو ، ِبللنيو ، ِف تعام اجلريانو ،الوالدين مملوءة ِبإلحسان إىل الناس ِبإلحسان إىل 
 مع بعضكم البعض.

إن اْلياة الطيبة ال تكون إال ِبْلعمال الصاْلةو ، إن السعادة ِف هذه اْلياة الدنيا ال تؤسس 
إال ِبْلعمال الصاْلةو ، إن الراحة والطمأنينة ِف هذه اْلياة الدنيا ال تسقا إال مبياه اْلعمال 

جر ب  ال طمأنينةو ،جر ب ألحاب اْلموال أمواُهم فما وجدوا لذة وال راحة و  الصاْلةو ،
جر ب ألحاب اجلاه جاههم فما  ألحاب القوة قوُتم فما وجدوا راحة وال لذة وال طمأنينةو ،

وجل علا مدار  الراحة والطمأنينة أن تكون عبدًا هلل عز وجدوا لذة وال راحة وال طمأنينةو ،
 [٩٩ر: ]اْلج﴿َواعُبد َربهَك َحّت  ََيتَِيَك الَيقنُي﴾أيم حياتك وعلا مدار أيم عمرك 
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أيها الناس: إن ما بعد رمضان ليجعل اإلنسان يشم ر لطاعة هللا سبحانه وتعاىل ليجعل 
اإلنسان يسابق ِف طاعة هللا سبحانه وتعاىل ينافس ِف طاعة هللا سبحانه وتعاىل ال يتواان وال 

ان يتكاسل وال يتثاقل إمنا رمضان فقط امنا هو ازديد وانطالق واستعداد ملا بعده إن رمض
ليس ُمطة توقف الو ، إن رمضان ليس مومسًا عاِبرا الو ، إمنا رمضان هو حياة جتعلك تعيشها 
إىل أن َييت عليك رمضان اآلخر كان النيب للا هللا عليه وسلم أجود الناس و ،هل كان أجود 
الناس ِف رمضان ?الو ، أجود الناس علا مدار العام لكن كان أجود ما يكون ِف رمضان 

يل فيعر  عليه القرآن يكون أجود ِبخلري من الريح املرسلة إن رمضان ال عندما َيتيه جب 
يزيد املؤمن إال إميااًن وال يزيد العامل إال عماًل وال يزيد الن شيط إال نشاطًا وال يزيد ألحاب 

 وجل إال سعًيا وال يزيد املتنافسني ِف اخلريات إال اجِلد  إال جد اً وال يزيد الس اعون إىل هللا عز  
تنافًسا إىل ما بعد رمضان إن رمضان ليس هنايًة للخري إمنا هو بداية للخري إمنا هي حتويلة إىل 

وجل أن َنياها وأن نعيشها وأن نكون عليها  اْلياة الطيبة إىل اْلياة السعيدة اليت أراد هللا عز  
من كان يعبد ف اان هللا سبحانه وتعاىل "فما ُهؤالء القوم ال يكادون يفقهون حديثا" يتو حّت 

رمضان فإن رمضان قد انتها ومن كان يعبد رب  رمضان فإن الت قرب إليه سبحانه وتعاىل مل 
ينقطع ومل يتوقف حّت خترج روحك من جسدك وحّت تفارق هذه اْلياة وهناك أعمال 
يستمر لك أجرها بعد اْلياة كما قال النيب للا هللا عليه وسلم "إذا مات اإلنسان انقطع 

من ثالث إال من لدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد لاحل يدعوا له بعد موته"  عمله إال
 وجل أن يدمي علينا فضله وإحسانه أقول ما مسعتم واستغفر هللا يل ولكمو ، أسأل هللا عز  
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 الخطبة الثانية:

عليه وعلا آله اْلمد هلل وأشهد أن ال إله إال  هللا وأشهد أن ُممدًا عبده ورسوله للا هللا  
ولحبه وسلم و ، إن مثرات اْلعمال الصاْلة كما تقدم ُهي أساس هذه اْلياة الطيبة اْلياة 
الطيبة اليت فيها عزة ال يوجد فيها ِذل ة اْلياة الطيبة اليت فيها إكرام ليس فيها مهانة اْلياة 

اّلِلهُ الهذيَن آَمنوا ِمنُكم : ﴿َوَعَد وجل الطيبة اليت فيها ارتفاع ليس فيها اخنفا  قال هللا عز  
َوَعِمُلوا الص اِْلاِت لََيسَتخِلَفن هُهم ِف اَْلرِ  َكَما اسَتخَلَف الهذيَن ِمن قَبِلِهم َولَُيَمكِ َننه َُهُم دينَ ُهُم 

لَن هُهم ِمن بَعِد َخوِفِهم أَمًنا يَعُبدوَنين ال ُيشرِكوَن يب َشيًئا  [ ٥٥]النور: ﴾ الهِذي ارَتضا َُهُم َولَيُ َبدِ 

هذا الوعد ملن? ْللحاب اإلميان واْلعمال الصاْلة ْللحاب التوحيد والسنة ْللحاب 
الطاعة ْللحاب الصالح واالستقامة وعٌد من هللا سبحانه وتعاىل وعٌد من هللا الذي ال 
ُُيلف وعده سبحانه وتعاىل و ، شروٌط تقومون هبا وحتققوهنا ي عباد هللا يكون حتقق هذا الوعد 

العاملني حتقيق اإلميان الص اِف النقي الذي ال يوجد فيه نفاق وال ريء وال شرك إبذن هللا رب 
وال ُشبه وال ِبدع حتقيق اْلعمال الصاْلة املبنية علا كتاب هللا وعلا سنة رسول هللا للا هللا 
عليه وعلا آله وسلم أن تكون خالصة هلل متابعة فيها لرسول هللا للا هللا عليه وعلا آله 

 سلم و ،أتره يتخل ف هذا الوعد من هللا? اجلواب: ال ' ولحبه و 

 وتعاىل:ال يَتخل ف هذا الوعد من هللا سبحانه 

ُ الهذيَن آَمنوا ِمنُكم َوَعِمُلوا الص اِْلاِت لََيسَتخِلَفن هُهم ِف اَْلرِ  َكَما اسَتخَلَف الهذيَن  ﴿ َوَعدَ  اّلِله
َننه َُهُم دينَ ُهمُ  لَن هُهم ِمن بَعِد َخوِفِهم  ِمن قَبِلِهم َولَُيَمكِ   ﴾أَمًنا. الهِذي ارَتضا َُهُم َولَيُ َبدِ 

وجل خاطب قريش يوم أن كانت قريش علا الكفر واْللنام والوثنية فقال سبحانه  هللا عز 
تاِء َوالصهيِف فَلَيعُبدوا َربه هَذا الَبيتِ   إِليالِف قُ َريشٍ  ﴿وتعاىل:  إيالِفِهم رِحَلَة الشِ 

 [ ٤-1]قريش: ﴾َخوٍف طَعَمُهم ِمن جوٍع َوآَمنَ ُهم ِمن الهذي أَ  
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أتريد الش بع من اجلوع? أتريد أن َتمن من اجلوع? أتريد اْلمن من اخلوف? عليك بعبادة هللا 
سبحانه وتعاىل عليك بطاعة هللا اليت هي اْلعمال الصاْلة أن َتيت مبا فر  هللا عليك وأن 

ال  ﴿عليك ُث أن َتيت من اْلعمال املستحبة ما تطيق َتيت مبا أوجب هللا سبحانه وتعاىل
ُ نَفًسا ِإال  ُوسَعها ﴾  [2٨٦]البقرة: ُيَكلِ ُف اّلِله

 

إِنهُه َمن يَ تهِق َوَيصِب فَِإنه اّلِلهَ ال  :﴿وجل عن يوسف إن من اْلعمال الصاْلة ما قال هللا عز  
حِسننَي ُيضيُع َأجَر 

ُ
 [٩0]يوسف: ﴾امل

 

إن التقوه الذي حتل ا هبا يوسف وارتداها يوسف إن الصب الذي لبسه يوسف لبه علا 
إخوانه علا فراق أبيه علا رميه ِف اجُلب  ُعرياًن علا بيعه علا تلك القافلة ُث لعزيز مصر ُث 

 :﴿ ِإنهُه َمن يَ تهِق َوَيصِب علا لبه علا كيد امرأة العزيز ُث لصبه علا دخوله السجن قال 
حِسننَي﴾

ُ
وجل  وجل ِف الدنيا ال يضيعك هللا عز ما أضاعه هللا عز فَِإنه اّلِلهَ ال ُيضيُع َأجَر امل

ِف الدنيا وإن حصل ما حصل هي مسألة وقٍت ومسألة لب فمن اتقا ومن لب فإن هللا 
ذي وجل ال يضي عه قال جبيل ُهاجر ملا تركها إبراهيم عليه الصالة والسالم ِف واٍد غري  عز  

زرع عند بيته احملرم قبل أن يكون البيت اْلرام قال: " ال ختاِف الض يعة فإن هللا ال ُيضي ع أهله" 
وجل عن  الب فإن هللا ال يضيع الصابرين أحسن فإن هللا ال ُيضيع أجر احملسنني قال هللا عز

 يورِثُها َمن َيشاُء ِمن ِعباِدِه ﴿قاَل موسا لَِقوِمِه اسَتعينوا ِِبّلِلِه َوالِبوا ِإنه اَْلرَ  ّلِلِهِ موسا : 
 [12٨]اْلعراف: َوالعاِقَبُة لِلُمتهقنَي﴾
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 [10٥اْلنبياء: ]﴾الص اِْلوَن َكَتبنا ِف الزهبوِر ِمن بَعِد الذ ِكِر َأنه اَْلرَ  يَرِثُها ِعباِدَي   د﴿ َوَلقَ 

  

وجل ما دمنا علا الصالح ما دمنا علا الصب ما دمنا علا التقوه ما  هذا وعٌد من هللا عز
دمنا ِف حفظ ألسنتنا وأمساعنا وأبصاران ما دمنا نستعمل نِعم هللا ِف طاعته ما دمنا قريبني من 

َعرُضَها  جنة﴿الطريق الذي يول ل إىل  الطريقو ،هللا سبحانه وتعاىل ما دمنا علا هذا 
 . ﴾لِلُمتهقنَي ماواُت َواَْلرُ  أُِعدهت السه 

نعم فإن هللا ال يضيع أهله ال ختاف الض يعة فإن هللا ال يضيع أهله فإن هللا يفرج عن أهل 
 وجل عن املسلمني ِف غزوة اْلحزاب وهو يصف حاُهم:  اإلميان واإلسالم قال هللا عز  

 ذ زاَغِت اْلَبصاُر َوبَ َلَغِت الُقلوُب اْلَناِجر ﴾جاءوُكم ِمن َفوِقُكم َوِمن َأسَفَل ِمنُكم َوإِ  ذ﴿ إِ 

 

 أماكنها:أي من شدة الض يق وإال فهي ِف 

ؤِمنوَن َوزُلزِلوا زِلزااًل 
ُ
﴿ َوبَ َلَغِت الُقلوُب اْلَناِجَر َوَتظُن وَن ِِبّلِلِه الظُّنوانٍ  ُهناِلَك ابتُِلَي امل

 [11-10]اْلحزاب: ﴾َشديًدا 

  

وجل إن الفرج ال بُد له من آالٍم شديدة  البالء العظيم فجاء نصر هللا عز   ابتلي املؤمنون هبذا
فاملسلم ُيفف عنه هذه اآلالم ويثبت علا طاعة ربه  تسبقهو ، لكن مع الطاعة والصب والتقوه

 :﴿ فَِإنه وجل سبحانه وتعاىل فال يشعر اال وهو ِف فرج من كربه ويسر من عسره قال هللا عز  
فَارَغب َوِإىل َربِ َك   فَِإذا فَ َرغَت فَانَصب  ِإنه َمَع الُعسِر ُيسرًا  اَمَع الُعسِر ُيسرً 

 [٨-٥الشرح: ]﴾
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 :وجل قال بعض السلف لو كان العسر ِف لخرٍة لتبعه اليسر قال هللا عز  

 [٣-2]الطالق: َويَرزُقُه ِمن َحيُث ال حَيَتِسُب ﴾  ﴿ َوَمن يَ تهِق اّلِلهَ ََيَعل َلُه ََمَرًجا 

 

وجل للمتقني  "لو انطبقت السماوات علا اْلر  جلعل هللا عز   :-رمحه هللا-بن حجرقال ا
 فتحات ُيرجون منها

و ، الدنيا وبالئها وشدائدها وكرهبا حّت وإن كان املوت" فإن املوت َمرج من ضيق هذه اْلياة 
هللا جاء ِف مسند اإلمام أمحد من حديث ُممود ابن لبيب رضي هللا تعاىل عنه أن النيب للا 

عليه وسلم قال: "اثنتان يكرههما ابن آدم املوت واملوت خري للمؤمن من الفتنة وِقل ة املال 
 وقلة املال أقل  للحساب"

وجل ازدادوا حسنات مش روا  فازدادوا إحسااًن ازدادوا تواضًعا ازدادوا ِبرًّا ازدادوا قرِب إىل هللا عز  
ِف هذا امليدان ميدان اْلعمال الصاْلة إنه مضمار للسباق فهنيًئا ملن كانت خيُله ُمضم رة 

رمضان  ومستعدة للمنافسة ومن كان ال فإنه ال تزال الفرص ساَنة أمامه وي من فر ط ِف
وجل يقبل توبتك أقبل علا هللا  وعصا وغفل وأسرف علا نفسه ِبملعالي نقول : هللا عز  

﴿ُقل ي ِعباِدَي الهذيَن َأسَرفوا َعلا أَنُفِسِهم ال َتقَنطوا ِمن َرمحَِة اّلِلِه ِإنه اّلِلهَ يَغِفُر وجل  عز
 [٥٤-٥٣]الزمر: ِإىل رَبِ ُكم َوَأسِلموا َله ﴾َوأَنيبوا   الذُّنوَب ََجيًعا ِإنهُه ُهَو الَغفوُر الرهحيمُ 

  

ي أَي َُّها الهذيَن آَمنوا توبوا ِإىَل اّلِلِه  ﴿:َجيًعا هلل سبحانه وتعاىل هللا ولِنستسِلملِنُِنب َجيًعا إىل 
 [٨]التحرمي:  َتوبًَة َنصوًحا ﴾
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شر كم عن َجيع اخللق واخلليقة أال وُكف و امكم هذا ِبإلحسان إىل كل اخللق أال وأكملوا ع
أدخلوا عليهم الس رور واخلليقة أال وتواللوا أال وتزاوروا أال وانظروا إىل أرحامكم وأقرِبءكم 

 أدخلوا عليهم الفرحة 

ال جتعل الفرحة لك وحدك وإمنا اجعلها خترج منك فتعممها علا القالي وعلا الداين علا 
دين الت سامح دين الرتاحم دين الت آخي دين العدو وعلا الصديق إنه اإلسالم إنه دين هللا 

الت آُزر ديٌن ال يوجد فيه مكان إال للمحسنني ْللحاب اْلعمال الصاْلة الذين يرجون رمحة 
علا  لالستمراروجل أبمسائه اْلسىن أن يوفقنا وإيكم  رهبم وُيافون عذابه و ،أسأل هللا عز  

طاعتك اللهم اجعل أيمنا كلها أيم فرح طاعته اللهم استعملنا ِف طاعتك اللهم استعملنا ِف 
العاملني اللهم اذهب عنا اْلزن اللهم اذهب عنا الغم اللهم  ي رب  وسرور مبا يرضيك عنا 

ذا اجلالل واإلكرام اللهم إان نسألك فرجك  اذهب عنا اُهم اللهم اذهب عنا الُكرب ي
املني اللهم كما فر جت عن رب الع العاجل اللهم إان نسألك فرجك القريب اللهم فر ج عنا ي

رب العاملني و ،  اللهم مل   من قبلنا من اْلنبياء واْلولياء والص اْلني اللهم فر ج عنا ما َنن فيه ي
شعثنا واَجع كلمتنا ووح د لف نا واَجع فرقتنا ي رب  العاملني اللهم ابدلنا بدل اْلرِب سالًما 

عاملني اللهم إان ندرأ بك ِف َنور أهل الشر  ي وبدل اخلوف أمااًن وبدل الذ لة ِعزًة ي رب  ال
رب العاملني اللهم إان ندرأ بك ِف َنور اْلشرار ونعوذ بك من كيد الفج ار ونعوذ بك من 
مكر املاكرين وحقد اْلاقدين وحتريش احملر شني وترب ص املرتب صني وفتنة املفتنني ي رب  العاملني 

ميان واإلسالم والس الم ي رب  العاملني ِف أحوالنا كلها اللهم ألبسنا لباس اْلمن واْلمان واإل
ذا اجلالل واإلكرام ألبسنا لباس اْلمن واإلميان واْلمان  اللهم آمنا علا من َنب وما َنب ي

واإلسالم والسالم ِف دنياان وآخرتنا ِف أوالان ويوم أن نقف بني يديك ي رب  العاملني اغفر لنا 
سلمات واملؤمنني واملؤمنات اْلحياء منهم واْلموات وللا هللا وسلم ولوالدينا وللمسلمني وامل

  علا ُممد وآله ولحبه وسلم


