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   :الخطبة األولى  

 
ال اهلل وحده ال وأشهد أف ال إلو إ، زؿ عفوه مدرارا لم ي -سبحانو  -أحمده ، تبارؾ ربنا إلها رحيما غفارا .. الحمد هلل  

  ..تنهج لنا من الحياة عظة وادكارا  شريك لو شهادةً 
أزكى من وعظ وذكر وبشر وأنذر فانهملت ، وابتدارا  وأشهد أف نبينا وسيدنا محمدا عبد اهلل ورسولو أعظم البرية استباقا لآلخرة

 ..العيوف استعبارا واألفئدة اعتبارا 
، ا وتشميرا لآلخرة واصطبارا ر قاخشية هلل وافت وصحابتو صفوة الدنيا، عليو وعلى آلو األلى طابوا نفوسا وجلوا أقدارا  اللهم فصلّْ 

 .وسلم يارب تسليما مباركا عديدا زكيا مديدا ،  اار فوزا عظيما واستبش يرجووالتابعين ومن تبعهم بإحساف 
 

من كاف من  أنقذو  ىووعظ وكفى وأصاب الحق وما جفا وآسى فشف خير المقاـ الذي بر ووفى: ياعباد اهلل ف ..أما بعد  
 .. اوى اهلل في السر والخفالزيغ على شفا تق

 
ر سريعة الزواؿ والمرور دار المطايا والمراحل وكل من فيها عنها وعبو  واعلموا أف الدنيا ممر -حمكم اهلل ر  -أال فاتقوا اهلل 

 (15 الحشر)سورة  تَػْعَمُلوفَ  ِبَما َخِبيرٌ  اللَّوَ  ِإفَّ  اللَّوَ  َواتػَُّقوا ِلَغدٍ  َقدََّمتْ  مَّا نَػْفسٌ  َوْلَتنظُرْ  اللَّوَ  اتػَُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيػَُّها يَا: رواحل 
.. 

 بُ يَ األىْ  ىو البهيُّ  قيَّ التَّ  *** إفَّ  زْ ا تفُ هَ مْ الزَ فَ ى اهلل تقوَ  فعليكَ 
 بُ قرَّ مُ لَ  وِ لربّْ  يعَ المطِ  ا *** إفَّ ضَ الرّْ  منوُ  تنلْ  وِ لطاعتِ  لْ مَ واعْ 

 
وآمالها ومفدحاتها وآالمها  اؽ الحياة واحتدامها وانبعاث النفوس في صخب طموحهاسمع اشتداد أن: أيها المسلموف  

فما تبرح األمة بين الفينة واألخرى في حاجة لمن ، جب الدنيا عن شدائد اللقاء الغفلة عن الفناء وحُ جف القلوب سُ  تعتري
سياف شأف القلوب في ذلك إف تلطخت .. سها إف أضلت يذكرىا إذا ذىلت ويعلمها إذا جهلت ويعظها إف ضلت ويكف بأ

خضوعها وتأبت على  ضوذوى ائتبلقها وقل خشوعها وغاىا وخفت إشراقها ؤ ىا وذبل رواؤ الموبقات ذىب بها بالسيئات وقارفت
  ..التسكاب دموعها 

قت ر  -عليو الصبلة والسبلـ  -ت بمساحج الذكرى واإليماف وىدي سيد ولد عدناف لَ قِ يت برحيق القرآف وصُ قِ ولكن متى سُ 
 -سبحانو  -أما قاؿ الباري  ..عن القسوة وبانت للجناف التي ازدانت وتقصت  -ىا ابشر اي -والنت وتطهرت ودانت وتشوقت 

فسمى ؛  (24يونسسورة ) لّْْلُمْؤِمِنينَ  َورَْحَمةٌ  َوُىًدى الصُُّدورِ  ِفي لَّْما َوِشَفاء رَّبُّْكمْ  مّْن مَّْوِعظَةٌ  َجاءْتُكم َقدْ  النَّاسُ  أَيػَُّها يَا: 
 .. نِقذةر مأكبوفي ىذا ،  (موعظة)القرآف 

 .. (33 النساءسورة ) تَػْثِبيتاً  َوَأَشدَّ  لَُّهمْ  َخْيراً  َلَكافَ  بِوِ  يُوَعُظوفَ  َما فَػَعُلواْ  ُهمْ أَنػَّ  ... َوَلوْ  : وقاؿ جل جبللو
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 ؼُ رَ طَ  وِ دينِ  منْ  وِ في كفّْ  سَ بل *** وليْ رتحِ مُ  اهُ دنيَ  عنْ  الذي سارَ  ابَ خَ 
 رؼُ والشَّ  زُّ العِ  اؾَ ذَ ي عليو فَ بقِ *** يُ  آخرةٍ  إال خيرُ  ءِ للمرْ  ال خيرَ 

 
ولكن وفق المنهج القرآني والهدي ! وما أعظم آثار التذكرة وأكـر نعماىا !  سناىادع ما أجل قدر الموعظة وأب أال 

بما يبين تقلب .. ق الرؤوؼ المشفبالقوؿ اللين العطوؼ والقلب  االمحمدي تخويفا تارة وإنذارا وترىيبا وتحبيبا أخرى وترغيب
  .. يلهب األشواؽ للجنة وما فيها من دائم النعيم وحبور ال يلين وبما، ا وأحوالها والقبور وأىوالها ينالد

 –رضي اهلل عنو  -عن عبد اهلل بن مسعود .. ا بانهزا وإغبابا ال ديمة وإكب -أيها األريب الواعظ  -ف المواعظ وأف تكو  
 ..أخرجو الشيخاف  " ليناع آمةِ السَّ  كراىةَ   نا بالموعظةِ لُ وَّ خَ تَ يػَ  -صلى اهلل عليو وسلم  -كاف النبي "  : قاؿ

منها  تْ لَ وجِ  بليغةً  موعظةً  -عليو وسلم اهلل صلى  -ا رسوؿ اهلل نَ وعظَ " :  قاؿ –رضي اهلل عنو  -وفي حديث العرباض بن سارية 
..." ة اعَ والطَّ  والسمعَ  ى اهللبتقوَ  مْ يكُ أوصِ : قاؿ ، ا نَ صِ فأوْ  عٍ مودّْ  اهلل كأنها موعظةُ  يارسوؿَ : فقلنا ، وف نها العيُ مِ  تْ وذرفَ  القلوبُ 

  . الحديث خرجو اإلماـ أحمد وأىل السنن
 

بجانبو وكرع من  نأى ر قلبو بندى اإليماف استطاب العظة والتذكير وإففمن شرح اهلل صدره لئلسبلـ ونوّ : أيها المؤمنوف  
 المعايب والعمل النكير أذاقو الباري الحسرة وسوء المصير  آسن

 اقتَ مَ  اإلنسافَ  ثُ ورِ يُ  *** عظيمٌ  عارٌ  يَ فه المعايبَ  ضَ رْ فبل ت
 اتحتَ  الفوؽِ  مكافَ  وُ بدلُ ا *** وتُ ريَّ الثُّ  منَ  يوِ بالوجِ  ىوتهوَ 

 
،  شاه غويوقن بالتفريط وي ،ىو عجيب حاؿ اإلنساف يؤمن بالموت ثم ينساه  كم! سبحاف اهلل عباد اهلل ! اف اهلل فياسبح 

شهدىا مشفوع بإبر النحل .. ىا مريرة رُ يػَ قصيرة غِ  يعيش دنيا قُلعة، األمم العافية  حة والعافية ويغفل عن مثبلتغتر بالصيكم 
 يَػْوماً  َورَاءُىمْ  َوَيَذُروفَ  اْلَعاِجَلةَ  ُيِحبُّوفَ  َىُؤاَلء ِإفَّ : النخل وىو ال يزاؿ لها جامع وفيها طامع غير قانع  ءِ بلَّ بسُ  ورطبها مصحوبٌ 

 . (54 اإلنساف)سورة  ثَِقيبلً 
 

ت بهم ات واستبدعصفت بقلوبهم الشهو ، تهم وألهتهم ر غشيهم من حب الدنيا ما غشيهم فغأولئك الذين .. نعم  
 . شعاعاىم ودينهم يصدع دن مواألعاع الذين مسلك الرَ  -يم الحق وا -، وذلك المغريات 

 من يسمعُ  في الخلقِ  كافَ   ا **** لوْ هَ ا على نفسِ نيَ الدُّ  تِ نادَ  قدْ 
 عُ ما يجمَ  تُ فرقُ  و *** وجامعٍ تُ لكْ أىْ  شِ عيْ بال واثقٍ  كمْ 

: على قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها يكوف تثاقلو عن طاعة اهلل وطلب  -رحمو اهلل  -قاؿ العبلمة ابن القيم  
وقد قاؿ ، " أال ما أحوج القلوب الغافلة إلى المواعظ الفاعلة لتوقظها عن الهفوات قبل الفوات وحصوؿ الموافاة .. اآلخرة 

 . " المواعظ سياط القلوب " : - رحمو اهلل -العبلمة ابن الجوزي 
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جرائر نفسو وبدد في اللهو والخسراف يومو وأمسو فليس لو مع الصادقين قدـ عبد اهلل وياأمة اهلل يامن أوبق باآلثاـ والفيا 

  ؟السحر دموعا سائلة ىبل بسطت للتوبة والمناجاة يدا سائلة وأجريت في  ..وال مع التائبين ندـ 
 

؟ عن األبناء والحبلئل  ىلنا في يـو عصيبٍ ما الذي أعددنا من جواب السائل وقد ذُ ؟ ماذا قدمنا للمقاـ الهائل : أحبتاه  .. أحبتاه
أال ىل من ؟ لعبراتو  أال ىل من مبددٍ .. فالقلوب منا قاسية والنفوس عاصية واألفئدة عن الرقة جاثية ؛ هلل ارباه حنانيك يا.. رباه 
اهلل على  أال ما أحلمَ ؟ من فرطاتو  أال ىل من تائبٍ ؟ على ىفواتو  أال ىل من نادـٍ ؟ لزفراتو  دٍ أال ىل من مصعّْ ؟ لحسراتو  مرددٍ 

 ! و عومل أحدىم بهذا ما تجاوز وال رضىول، عباده يقرضونو المعاصي ويأملوف الرضا 
 ربِ لقُ با للمولى وتفرحَ  شعَ خْ وت *** عاً مدامِ  ماءَ ي الدّْ تبكِ  أفْ  فَ آا أمَ 

 بِ واألوْ  ةِ دامَ النَّ  آىاتِ  وترسلَ    *** اعً ك خاشِ بلال لربّْ جْ إِ  وتسجدَ 
 

م ىُ أكثرُ "  : - صلى اهلل عليو وسلم -فقاؿ ، عن أكيس الناس وأحـز الناس  -صلى اهلل عليو وسلم  -سئل المصطفى  
خرجو ابن ماجة والمنذري  "اآلخرة   نيا وكرامةِ الدُّ  وا بشرؼِ ذىبُ .. ياس ألكْ ك اأولئِ  ا للموتِ استعدادً  ُىموأكثرُ ، كرا ذِ  للموتِ 

 ..بإسناد حسن 
 رُ فَ الحُ  رُ ا تستػُ ماذَ  ؾَ بها *** هلل درُّ  قفتَ وَ  إفْ  ظرْ وانْ  ابرِ بالمقَ  فْ قِ 

 رُ بػَ عتَ مُ  غترُّ يا مُ  يهم لكَ وفِ  *** ظةٌ موعِ  ورُ يا مغرُ  يهم لكَ ففِ 
 

 وأطيعوا من أراد الخير واليسرَ ، بكم  ىسر سيروا إلى اهلل قبل أف يُ .. سيروا إلى اهلل : إليماف فياأمة اإلسبلـ وياأخوة ا 
ا في دار و واركبوا لغفراف الباري ومرضاتو كل صعب وذلوؿ تفوز ، غير ملوؿ  كادحٍ  علفوأجهدوا أنفسكم في البر والقربات ، بكم 

 .(السلسبيل والكوثر -بفضل اهلل  -وتردوا )السلسبيل والكوثر  -هلل بفضل ا -وتردوا  مهاد األوسرويابشراكم بال، السبلـ 
 تَ دْ عُ بػَ  وإفْ  يبَ ك القرِ ي*** وتجعلُ رارِ الدَّ  ُلكَ نعِ تُ  كما الطاعاتُ 

 كنتَ   فيها حيثُ  ى البرَّ نيا جميبل *** فتُػْلفَ ك في الدُّ عنْ  نشرُ وت
 

بألم وحسرة واقع كثير من األمة  بصرنما إليقاظ فما ذاؾ إال حينر بأىمية االتعاظ والتذكير واكَّ ذَ يُ وحينما : معاشر اإلخوة  
ـٌ ، حب الماديات وانغمسوا في زخارؼ الشهوات  مضاربوا جُ قد تولَّ و  على أنها الفرصة السانحة اللتهاـ  بل اتخذىا أقوا

)وكأف الخلود غدا علينا لزاما وكأف عن التلويح بالفوت  وصعروا، وتجافوا عن التذكير بالموت واالعتبار باألموات ، الملذات 
ـَ مَ فيها ال زماما وال خطاما والحِ  والغفلة لجاما نعبُّ الخلود غدا علينا لزاما(    ..لسوانا حسُب معتاما  ا
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يقوؿ ، والتسليم لقضاء اهلل وقدره العابر بنا إلى جنات ونهر في مقعد صدؽ عند مليك مقتدر  ىذه النظرة الخانقة تتنافىو 
أخرجو البخاري  ه "ه اهلل لقاءَ اهلل كرِ  لقاءَ  هَ ومن كرِ ، ه اهلل لقاءَ  اهلل أحبَّ  لقاءَ  أحبَّ  نْ مَ "  : -اهلل عليو وسلم  صلى -الحبيب 
 ومسلم 

 
؛  الموت قصاراؾ: )ومن نثير الحكم ، راقاتو والشوؽ وجمالياتو ىو اللقاء المتوج بالحب وإش -يارعاكم اهلل  -ذالكم  

 ..( فخذ من دنياؾ ألخراؾ
أو  غريبٌ  نيا كأنكَ في الدُّ  كنْ " : وىو خطاب لؤلمة بأسرىا  – مارضي اهلل عنه –وقد قاؿ صلى اهلل عليو وسلم لعبد اهلل بن عمر 

 . ." يل سبِ  عابرُ 
من  وخذْ ، فبل تنتظر المساء  تَ بحْ وإذا أصْ ، فبل تنتظر الصباح  سيتَ ا أمْ إذَ : " يقوؿ  - مارضي اهلل عنه -وكاف ابن عمر 

 . ." ك ك لموتِ ك ومن حياتِ ك لسقمِ حتِ ص
 لْ األمَ  طوؿُ  هُ ***وغرَّ  لْ تغَ اشْ  اهُ نيَ بدُ  نْ يامَ 

 العملْ  ندوؽُ صُ  برُ ***والقَ  يأتي بغتةً  الموتُ 
 

ولكن ىي .. كبل ،  ليست تلك إلماحة لئلعراض عن الطيبات والمباح من مباىج الحياة : أيها المسلموف .. وبعد  
والغاية  وأف تكوف اآلخرة ىي األرب،  (ىادـ اللذات)وأولها ، تعداد لما ىو آت الذي فات وعظة لبلسنا ذكرى للتبصر في تقصير 

 تَنسَ  َواَل  اآْلِخَرةَ  الدَّارَ  اللَّوُ  آتَاؾَ  ِفيَما َوابْػَتغِ :  -تبارؾ وتعالى  -والنهاية من متاع الحياة ومباىجها امتثاال لقوؿ الحق  والمراد
 .  (44القصص) سورة   ... ِإلَْيكَ  اللَّوُ  َأْحَسنَ  َكَما َوَأْحِسن َياالدُّنػْ  ِمنَ  َنِصيَبكَ 

 كي أحوالهم زَّ وذلك ىو المنهج الوسطي الحق الذي يصلح من المسلمين بالهم ويػُ 
 زاالعن الدنيا انعِ  الدينَ  *** يفهمُ  عقلٌ  ى ضلَّ رَ خْ ا وأُ نيَ ا دُ نَ ينػُ دِ 

 
 دوا في األولى والعقبى دوا من ممركم لمقركم تفلحوا وتسعنياكم ألخراكم وتزو وخذوا من د، أال فاتقوا اهلل عباد اهلل  

 َواِلِدهِ  َعن َجازٍ  ُىوَ  َمْوُلودٌ  َواَل  َوَلِدهِ  َعن َواِلدٌ  َيْجِزي الَّ  يَػْوماً  َواْخَشْوا رَبَُّكمْ  اتػَُّقوا النَّاسُ  أَيػَُّها يَا : من الشيطاف الرجيم أعوذ باهلل.. 
نْػَيا اْلَحَياةُ  تَػُغرَّنَُّكمُ  َفبَل  َحقّّ  اللَّوِ  َوْعدَ  ِإفَّ  َشْيئاً   .  (33 لقماف) سورة  اْلَغُرورُ  بِاللَّوِ  يَػُغرَّنَُّكم َواَل  الدُّ

 
 . الكريم  ، ونفعنا بما فيو من اآليات والوعظكم في القرآف العظيم بارؾ اهلل لي ول 

 
فاستغفروه وتوبوا إليو إف ربي لغفور ؛ ولكافة المسلمين من كل خطيئة وإثم  أقوؿ قولي ىذا وأستغفر اهلل العظيم الجليل لي ولكم

 .رحيم 
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 الخطبة الثانية :

 
الحمد هلل لم يزؿ فضلو مدرارًا وضاحا ، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو .. حبانا مواسم كريمة تمؤل العيوف قرة  

 انشراحا ..  والصدور
عبد اهلل ورسولو بلغ رسالة ربو فكانت للعالمين رحمة وعزًا ُصراحًا ، صلى اهلل وسلم وبارؾ عليو وعلى آلو وأشهد أف نبينا محمدا 

 والتابعين ومن تبعهم بإحساف إلى يـو الدين .. ، وصحبو الباذلين لآلخرة مهجاً وأرواحا 
 

 أما بعد : 
 المراقبة قبل فجاءة المعاتبة ونزوؿ المعاقبة .  اتقوه حق تقاتو ، وألزموا أنفسكم صدؽ –عباد اهلل  –فاتقوا اهلل 

 
لؤلرواح وتهيأة للنفوس وىي تستعد الستقباؿ مواسم  اعظ النافعة تذكرة للقلوب وبلسًماإخوة اإليماف : ولعل في ىذه المو 

وتصـر الساعات الخيرات والبركات .. فمن عظيم اآليات والعظات والعبر الموقظات عن سبات الغفبلت خلفة الشهور واألعواـ 
واختراـ األعماؿ واآلجاؿ دوف بلوغ األماني واآلماؿ ، ولكن من كـر الباري ولطفو ورحمتو ومنو  (وتصـر الساعات واألياـ)واألياـ 

أف تفضل علينا بمواسم مباركات تنيب فيها القلوب وُتمحى اآلثاـ والحوب وتعاود األفئدة الخشيُة وتئوب .. ومنها ما نحن بسبيل 
 بالو والتشوؽ إليو واستعجالو ؛ أال وىو شهر رمضاف المبارؾ ..استق

 ثم حي ىبلً بوافد كريم وضيف عظيم وموسم بالطاعات واألنوار عميم . ، فحي ىبل 
 وَمرحباً بوِحيِد الدَّىِر في األْجر              والذّْكرِ  الصَّوـِ أْىبل وَسهبل بشهِر                     

 ِر  زْ فاْستقِبُلوا شهرَُكم يَاقوـُ واستِبُقػوا              إلى السَّعاَدِة والخيَراِت ال الوِ                    
 

واإلخبلص  (مجددين التوبة واإلنابة)استقبلوه ياأمة اإلسبلـ بالحمد والشكر والثناء على الباري والذكر مجددين التوبة واإلنابة 
معتبرين بالسابقين )ة الصادقة ولزـو األعماؿ الصالحة معتبرين بالسابقين الراحلين وفتح صفحة جديدة من المحاسب، واإلصابة 
 عسى القلب القاسي منا يلين :  (الراحلين

 ياَذا الِذي َما َكفاُه الذَّنُب في رجِب           حتَّى َعَصى ربَّو في شهِر شعباِف                   
 ُه أيًضا شهَر عصياِف ػػػا           فبل ُتَصيػػػػػرْ ْهػػػػػُر الصَّػوـِ بعَدُىَمػػػػػلقػَػػػْد أظلََّك ش                  
ـَ ِمْن سَلٍف            مْن بْيػػِن أىٍل وِجيػػَرافٍ                     وإخػػػػواِف  واْنظُػػػػػػػْر إلى َمػػْن َصػػػػػػػػػػػػا
 اني ي من الدَّ القاصِ  ا أقػػػػػػػػػربَ حيِّا            فمَ  بعَدُىمُ  أفناُىُم الموُت واستبَقاؾَ                  

  ( .34)سورة ؽ  َشِهيدٌ  َوُىوَ  السَّْمعَ  أَْلَقى َأوْ  قَػْلبٌ  َلوُ  َكافَ  ِلَمن َلذِْكَرى َذِلكَ  ِفي ِإفَّ  
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اآلمر  –جل وعبل  –باري أف أنفع ما وعظ بو الواعظوف واستمع إليو الواعوف كبلـ ال –رحمكم اهلل  –ىذا ، واعلموا 
 َوَمبَلِئَكَتوُ  اللَّوَ  ِإفَّ  :  –قوال كريما  –تعالى  –بالصبلة والسبلـ على خير خلقو وأحبابو ، فقاؿ في بديع خطابو ومحكم كتابو 

 . (23 األحزاب )سورة  َتْسِليماً  َوَسلُّْموا َعَلْيوِ  َصلُّوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيػَُّها يَا النَِّبيّْ  َعَلى ُيَصلُّوفَ 
 وا  لُ ُد األنبياِء وُكمّْ قْ بلـِ على الذي بو تمَّ عِ بلٍة والسَّ وأزْكى صَ 

 ِحلُ ُممْ  رَّ ضَ ٍر وما اخْ فْ ٍد قػَ لَ عائٌد على بػَ  مْن ىلَّ  المختارِ  محمدٍ                                               
 

 للعالمين وإماـ الدعاة والواعظين .. نبينا محمٍد وعلى آلو الطيبين م على سيد األولين واآلخرين ورحمة اهللوسلّْ  اللهم صلّْ 
 الطاىرين وصحابتو الغر الميامين ، والتابعين ومن تبعهم بإحساف إلى يـو الدين ، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين . 

 
با طاىرة وعيونًا في خشيتك ساىرة ، وآتنا  اللهم ىب لنا قلو  ،اللهم أعز اإلسبلـ والمسلمين . اللهم أعز اإلسبلـ والمسلمين 

 إيماننا .  كتبنا بأيماننا ، وكفر عنا سيئاتنا وزؾّْ 
 

 اللهم أنت الهادي لمن استهداؾ فاىدنا اللهم لما تحبو وترضاه .  ،اللهم إنا نسألك توفيقاً ينهج لنا إلى التقى طريقاً 
 

 ت قبل الفوات ياذا الفضل والمكرمات . اللهم أيقظنا من سنة الغفبلت ، ووفقنا لتدارؾ الهفوا
 

اللهم بلغنا شهر رمضاف .. اللهم بلغنا شهر رمضاف .. اللهم بلغنا شهر رمضاف ، واكتبنا فيو من عتقائك من النار برحمتك يامناف 
 .. برحمتك يامناف .  

 
 في سائر األوطاف .. اللهم انصر إخواننا المضطهدين في دينهم  ،اللهم أصلح أحواؿ المسلمين في كل مكاف 

اللهم أنقذ المسجد األقصى . اللهم أنقذ المسجد األقصى . اللهم أنقذ المسجد األقصى من عدواف المعتدين واحتبلؿ 
 . ياقوي ياعزيزالمحتلين 

 
 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار . 

 
  -خادـ الحرمين الشريفين  -، وأصلح أئمتنا ووالة أمورنا ، وأيد بالحق إمامنا  اللهم آمنا في أوطاننا . اللهم آمنا في أوطاننا

اللهم وفقو لما تحب وترضى ، وخذ بناصيتو للبر والتقوى ، اللهم وفقو وولي عهده والنائب الثاني وإخوانهم وأعوانهم إلى ما فيو 
واشمل اللهم بالتوفيق جميع والة المسلمين ، اللهم اجعلهم عز اإلسبلـ وصبلح المسلمين وإلى ما فيو الخير للببلد والعباد ، 

 متبعين وألوليائك ناصرين .  –صلى اهلل عليو وسلم  –لشرعك محكمين ولسنة نبيك 
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ياحي ياقيـو . ياحي ياقيـو . ياحي ياقيـو . ياذا الجبلؿ واإلكراـ .. برحمتك نستغيث فبل تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ، وأصلح 

 ا كلو ياغفور ياودود ياذا العرش المجيد . لنا شأنن
 

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين األحياء منهم 
 والميتين برحمتك ياأرحم الراحمين . 

 
 بى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم )يعظكم( لعلكم تذكروفعباد اهلل : إف اهلل يأمركم بالعدؿ واإلحساف وإيتاء ذي القر 

.  
 فاذكروا اهلل العظيم الجليل يذكركم ، واشكروه على نعمو يزدكم ، ولذكر اهلل أكبر ، واهلل يعلم ما تصنعوف . 


