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 وصية اهلل لحجاج بيتو الحراـ

وصية اهلل لحجاج بيتو خطبة الجمعة بعنواف: " -حفظو اهلل  -ألقى فضيلة الشيخ صالح بن محمد آؿ طالب 
بعض الوصايا اإللهية والتوجيهات النبوية لُحجَّاج بيت اهلل الحراـ وُمعتِمريو  يها عن"، والتي تحدَّث فالحراـ
 .، وقد أرشد فيها إلى بعض التعليمات الواجب التنبُّو لها من الُحجَّاج والُمعتمرينوزائريو

 الخطبة األولى

لو  ، الحمد هلل الذي وفدَ وفي الرََّواح الحمد هلل، الحمد هلل فالق اإلصباح، والحمد هلل بُكرًة وعشيِّا وفي الُغُدوّْ 
ومنهاًل لألرواح، وجعل بيَتو  ،من كل ناحيٍة وساٍح، وجعل الحجَّ والمشاِعَر مزادًة للتقوى، ومهًوى للنفوس الَحجيجُ 

إلو إال اهلل ، أشهد أف ال الُمعظَّم حرًما ال ُيستباح، وِحًمى ال يُعَضُد شوُكو، وال يُنفَُّر صيُده، وال ُيشَهُر بو سالح
سيُد من حجَّ البيَت   ورسولواهلل ، وأشهد أف محمًدا عبدُ ال شريك لو وال َشبيو وال نَديد الحميداألحُد وحده 
واستنَّ بهدِيهم من التابعين واألخالؼ، عهم بَ تػَّ اومن عليو وعلى آلو وعلى صحابتو األسالؼ، ، صلَّى اهلل وطاؼَ 

 .وسلّْم يا رب تسليًما كثيًرا

 عد، أيها المسلموف:أما ب

َنا َوَلَقد  وصيُة اهلل لألولين واآلخرين تقوى اهلل:   اللَّوَ  اتػَُّقوا َأفِ  َوِإيَّاُكم   قَػب ِلُكم   ِمن   ال ِكَتابَ  ُأوتُوا الَِّذينَ  َوصَّيػ 
رَ  فَِإفَّ  َوتَػَزوَُّدوا، ووصيُة اهلل لُحجَّاج بيتو تقوى اهلل: [131: النساء] َوىالتػَّ  الزَّادِ  َخيػ  َل َبابِ  ُأوِلي يَا َواتػَُّقوفِ  ق   األ 
 .[191: البقرة]
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 أيها المسلموف:

ـَ سعدَكم، قد وِطئُتم أرَض الحَرـ، وتلبَّسُتم ُحجَّاج بيت اهلل الحراـ! شكَر اهلُل سعَيكم، وباَرَؾ  خطوَكم، وأدا
البيَت العتيق، وشرعُتم في مناِسِك بالنُُّسك األعظم، واكتحَلت عيونُكم بمرأى الكعبِة الُمشرَّفة، وبلغُتم ىذا 

 الحجّْ، فلكم تُزؼُّ التهاني بُبلوِغ ىذه األماني، واهلل المسؤوؿ أف يُِتمَّ حجَّم ويُيسّْر أمرَكم وأف يتقبَّل منكم.

من حجَّ ىذا البيَت فلم يرُفث ولم يفُسق رجَع كيـو »يقوؿ:  - صلى اهلل عليو وسلم -فللو ما أىناكم! والنبي 
 ؛ رواه البخاري ومسلم.-أي: نقيِّا من الذنوب والخطايا  - «أمُّو ولَدتو

الُعمرُة إلى الُعمرة كفَّارٌة لما بينهما، والحجُّ المبروُر »قاؿ:  - صلى اهلل عليو وسلم -وفي "الصحيحين" أف النبي 
 «.ليس لو جزاٌء إال الجنة

 سبيلها كلُّ المتاِعب والصّْعاب. فيا لها من منحٍة تطَرُب لها النفوُس المؤمنُة، وتُهوُف في

 أيها المسلموف في كل مكاف:

ـٌ عظَّم اهلُل أمَرىا، وشرََّؼ قدَرىا، وأقسَم بها في كتابو العزيز، فقاؿ جلَّ  - ُحجَّاج بيت اهلل الحراـ! أياُمكم ىذه أيا
رِ : -شأنُو  رٍ  َولََياؿٍ ( 1) َوال َفج   .[2 ،1: الفجر] َعش 

«. ما من أياـٍ العمُل الصالُح فيها أحبُّ إلى اهلل من ىذه األياـ»: -لى اهلل عليو وسلم ص -وقاؿ عنها النبي 
إال رجٌل خرج بنفسو ومالو ثم لم يرِجع من وال الجهاُد في سبيل اهلل، »قاؿ: وال الجهاد في سبيل اهلل؟ قالوا: 

 ؛ أخرجو البخاري.«ذلك بشيءٍ 

 «.تهليل والتكبير والتحِميدفأكِثروا فيهنَّ من ال»وعند اإلماـ أحمد: 

 اهلل أكبر، اهلل أكبر، اهلل أكبر، ال إلو إال اهلل، اهلل أكبر، اهلل أكبر، وهلل الحمد.
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كبّْروا ليبُلغ تكبيرُكم َعناَف السماء، كبّْروا فإف اهلَل عظيٌم يستحقُّ الثناء، أكِثروا من األعماؿ الصالحة، وتزوَّدوا من 
، فهي التجارة الرابحة، واعلموا أف هلل تعالى نَفَحات فاستكِثروا من الصالحات، ساعات ىذه األياـ ولياليها

 ، رَ  فَِإفَّ  َوتَػَزوَُّدواوتطهَّروا من َدَنس المعاصي والسيئات، إف الُعمر ال يُعود، والَموِسَم ال يُدـو َوى الزَّادِ  َخيػ   التػَّق 
َل َبابِ  ُأوِلي يَا َواتػَُّقوفِ   .األ 

 اج بيت اهلل الحراـ:عباد اهلل، ُحجَّ 

ىذا ىو اليوـُ الثامُن من ذي الحجَّة، وفي ُضحاُه ُيحِرـُ من يُريُد الحجَّ ويذىُب إلى ِمَنى فُيصلّْي بها الظهَر في 
وقتها قصًرا والعصَر في وقتها قصًرا والمغرَب في وقتها والعشاء في وقتها قصًرا، ويبيُت بِمَنى ىذه الليلة، فإذا 

جَر وطَلَعت شمُس اليـو التاسع توجَّو إلى عرفات وصلَّى بها الظهر جمًعا وقصًرا، ثم يِقُف على الف بها صلَّى
صعيد عرفات ُمكِثًرا من ذكر اهلل تعالى، ُمتذلّْاًل بين يديو يسألُو خيَري الدنيا واآلخرة، ويُِلحُّ في الدعاء والرجاء في 

 .-صلى اهلل عليو وسلم  -بي ؛ فإف الحجَّ عرفة، كما قاؿ النذلك الموقف العظيم

خيُر الدعاِء دعاُء يـو عرفة، وخيُر ما قلُت أنا والنبيُّوف من قبلي: ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، لو »وقاؿ أيًضا: 
 ؛ رواه الترمذي.«الملُك ولو الحمُد وىو على كل شيٍء قديرٌ 

يوف، ُتسَكُب الَعَبرات، تُقاُؿ الَعَثرات، وتُرَفُع الدرجات، وفي ساحِة الُغفراِف في عرفات تخَشُع القلوُب، وَتذِرُؼ الع
من كلّْ  انظروا إلى عبادي أَتوني ُشعثًا ُغبًرا ضاِحين: »-سبحانو  -ويُباِىي اهللُ بُحجَّاجو مالئكَة السماوات، ويقوؿ 

 .«فجٍّ عميٍق، ُأشِهدُكم أني غفرُت لهم

 عباد اهلل:

ـُ يـو عرفة ُمحتِسًبا أف يُكفَّْر اهلُل ومن لم يكن حاجِّا فُيستحبُّ لو ص عنو السنَة الماضيَة والباقيَة، كما قاؿ ذلك يا
 في الحديث الذي رواه مسلم. - صلى اهلل عليو وسلم -النبي 
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ما من يوـٍ أكثر من أف يُعِتَق اهللُ »قاؿ:  - صلى اهلل عليو وسلم -أف رسوؿ اهلل  - رضي اهلل عنها -وعن عائشة 
 ؛ رواه مسلم.«من النار من يـو عرفة، وإنو ليدنُو ثم يُباِىي بهم المالئكة، فيقوؿ: ما أراد ىؤالء؟فيو عبًدا 

ويقُصُر العشاء، ، فإذا غرَبت الشمُس، انصَرَؼ إلى ُمزدِلَفة بسكينٍة ووقاٍر، وصلَّى بها المغرَب والعشاء جمًعا
حتى ُيسِفَر جدِّا، ثم ينصِرُؼ إلى  الدعاءِثُر من ذكر اهلل ومن ُيصلّْي بها الفجَر، ويُكويبيُت بُمزدِلفَة تلك الليلة، و 

، االنصراُؼ من ُمزدِلفة بعد نصف الليل قُبيَل طُلوع الشمس، ويجوُز للضََّعفة من النساء والصبياف ونحِوىمِمَنى 
 ويتحقَُّق ذلك بغروب القمر.

عاقباٍت يُكبػُّْر مع كل َحصاة، ثم ينَحُر الهدَي إف  إلى ِمَنى رمى جمرة العقبة بسبع حَصَياٍت ُمتفإذا وصل الحاجُّ 
َىدي، ثم يحِلُق رأَسو أو يُقصُّْره، والحلُق أفضل، ثم يتوجَّو للبيت الحراـ إف تيسَّر لو يـو العيد وإال كاف عليو 

الحجّْ بعد  وقد سعى قبل، فإف كاف قارِنًا أو ُمفرًِدا ثم يسَعى بين الصفا والمروة ،بعده، فيطوُؼ طواَؼ اإلفاضة
ـَ شيًئا أو أخَّر شيًئا من أعماؿ يـو النحر، فال حرج عليو.  طواِؼ الُقُدـو فيكفيو سعُيو ذلك، ومن قدَّ

في كل يوـٍ بعد زواؿ الشمس، ثم إف شاَء  ثم يعوُد إلى ِمَنى، ويبيُت بها ليالي أياـ التشريق، ويرِمي الِجماَر الثالث
، ثم ال يبَقى عليو إال طواُؼ الوداِع عندما -والتأخُّر أفضل  - ليـو الثالث عشرتعجَّل في يومين، وإف شاء تأخَّر ل

 يُريُد السفَر من مكة.

 أيها المسلموف:

مواطُن يُكِثُر فيها من الدعاء حريّّ بالُمسلِم أف يتحرَّاىا، وأف يحِرَص  - صلى اهلل عليو وسلم -ولقد كاف للنبي 
، وبعد صالة الفجر بُمزدِلفة حتى ُيسِفر جدِّا، وبعد رمي الجمرة -آخر النهار  وباألخصّْ  -عليها؛ منها: يـو عرفة 

 األولى، وبعد رمي الجمرة الثانية من أياـ التشريق، وكذا الدعاء فوؽ الصفا والمروة.
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الُهدى هلل في عملكم وقصدِكم، واتَِّبعوا  فاجتِهدوا في تماـ حجّْكم، واتقوا اهلل فيما تأتوف وتَذُروف، وأخِلصوا
والسنَّة، واجتِنبوا ما يخِرـُ حجَّكم أو يُنِقُصو، وعليكم بالرّْفِق والسكينِة والطُّمأنينة والشََّفَقة والرحمة بإخوانكم 

 .-سيَّما في مواطن االزدحاـ، وأثناء الطواؼ، ورمِي الِجمار، وعند أبواِب المسجد الحراـ  - الُمسلمين

 مبرورًا، وسعَيكم مشكورًا، وذنَبكم مغفورًا.الموقف، جعل اهلل حجَّكم واستشِعروا ِعَظَم العبادة وجاللة 

 أقوؿ قولي ىذا، وأستغفر اهلل تعالى لي ولكم.

 

 الخطبة الثانية

وأشهد أف مربًحا ومغَنًما، وأياـ البركات إلى جناتو طريًقا وُسلًَّما،  الحمد هلل، الحمد هلل الذي جعل مواِسَم الخيرات
ه ال شريك لو، وأشهد أف محمًدا عبُده ورسولُو، صلَّى اهلل وسلَّم وباَرؾ عليو، وعلى آلو وصحبو إلو إال اهلل وحد

 أجمعين.

 :، أيها المسلموفأما بعد

بػ َراِىيمَ  بَػوَّأ نَا َوِإذ  لقد بُِني ىذا البيُت العتيُق ُمؤسًَّسا على التوحيد وألجل التوحيد:  ِرؾ   اَل  َأف   ال بَػي تِ  َمَكافَ  إِلِ  ِبي ُتش 
 .[22: الحج] َشي ًئا

ومنذ أف دخلَت النُُّسك وأنت ُمعِلٌن للتوحيد: "لبَّيك اللهم لبَّيك، لبَّيك ال شريك لك لبَّيك، إف الحمَد والنعمَة 
 لك والملك، ال شريك لك".
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َتِنُبواوفي ثنايا آيات الحج يقوؿ اهلل تعالى:  سَ  فَاج  ثَافِ  ِمنَ  الرّْج  َو  تَ  األ  ؿَ  ِنُبواَواج  رَ  ِللَّوِ  ُحنَػَفاءَ  (33) الزُّورِ  قَػو   َغيػ 
رِِكينَ  ِرؾ   َوَمن   ِبوِ  ُمش  طَُفوُ  السََّماءِ  ِمنَ  َخرَّ  َفَكأَنََّما بِاللَّوِ  ُيش  رُ  فَػَتخ  ِوي َأو   الطَّيػ  : الحج] َسِحيقٍ  َمَكافٍ  ِفي الرّْيحُ  ِبوِ  تَػه 

33 ،31]. 

 -قاؿ: "ثم أىلَّ رسوؿ اهلل  - صلى اهلل عليو وسلم -ة حجّْ النبي في صف - رضي اهلل عنو -وفي حديث جابٍر 
 .بالتوحيد: لبَّيك اللهم لبَّيك، لبَّيك ال شريك لك لبَّيك"؛ رواه أبو داود - صلى اهلل عليو وسلم

 فأخِلصوا ديَنكم هلل، وتفقَّدوا أعماَلكم ومقاِصدَكم.

 عباد اهلل:

هلل بالدعاء والسؤاؿ والطلب، مع التوكُّل عليو واللُجوِء إليو، واالستغناء عن وفي مناِسك الحجّْ تربيٌة على إفراد ا
ُعوا َفاَل  ِللَّوِ  ال َمَساِجدَ  َوَأفَّ الخلق واالعتماد على الخالق:  ، ال نبيِّا وال وليِّا، وال [18: الجن] َأَحًدا اللَّوِ  َمعَ  َتد 

 مكانًا وال رسًما.

إلى ما يُناِفي مقاِصَده، فال دعوَة إال إلى اهلل وحده، وال ِشعاَر إال ِشعاُر التوحيد  كما ال يجوُز أف ُيحوََّؿ الحجُّ 
 والسنة.

 أيها المسلموف:

؛ فأيُّ مشهٍد أبهى والحجُّ عبادٌة فريدٌة تجمُع ماليين البشر الُمتدفّْقين ألداء الُنُسك شوقًا، التاركين لدنياُىم طوًعا
 ال َحجَّ  ِفيِهنَّ  فَػَرضَ  َفَمن  م، فيو اجتماُع األمة وائتالُفها، وتظَهُر ِقَيُمها وأخالُقها، من ىذا التجمُّع اإليماني العظي

 .[191: البقرة] ال َحجّْ  ِفي ِجَداؿَ  َواَل  ُفُسوؽَ  َواَل  رََفثَ  َفاَل 

القناعة والَبساطة بة، ِقَيُم ِقَيم التساُمح واإلخاء والُبعد عن الخالؼ والِمراء، ِقَيُم الُمساواة والعدؿ واأُلُخوَّة والمح
 ، ويتحمَُّل المشقَّة والتضحية.في تجرُّد الحاجّْ من متاع الدنيا في لِباِسو ومسكنو ومنامو، يتربَّى على ترؾ الترفُّو
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 من الحجّْ نستلِهُم الُمراجعات السُُّلوكية لكثيٍر من الِقَيم واألخالؽ.

 ُحجَّاج بيت اهلل العتيق:

  وعلى الحاجّْ أف يصِبَر ويحتِسَب في إتماـ حجّْوبدَّ في الجهاد من مشقَّة، وترُؾ الترفُّو مقصوٌد، الحجُّ جهاٌد، وال 
 كما أمر اهلل آِخًذا ُنُسَكو من رسوؿ اهلل.

ومن الُخذالف أف يتَتبََّع اإلنساُف الرَُّخص ويزَىَد في السنن، ويرِجَع بحجٍّ ُمشوَّه، ويتناَزؿ عن كماؿ النُُّسك، وال 
َرةَ  ال َحجَّ  َوَأتِمُّواناَزُؿ عن نقص الخدمات في الطعاـ والشراب والَسَكن، واهلل تعالى يقوؿ: يت : البقرة] لِلَّوِ  َوال ُعم 

 .، اجعلوا ىذه اآليَة ِشعارَكم[192

 ُحجَّاج بيت اهلل الحراـ:

ـَ مناِسِككم، واسألوا عن عباداتكم، وتحرَّوا صحَة أعمالكم قبل إ ، جلوتيانِها، تفرَّغوا لما ِجئُتم ألتعلَّموا أحكا
 ؛ فإف ما عند اهلل ال يُناُؿ بالتفريط.واشتِغلوا بالعبادة والطاعات

إنما »يقوؿ:  - صلى اهلل عليو وسلم -أكِثروا من الدعاء والتضرُّع، والَهجوا بذكر اهلل في كل أحوالكم؛ فنبيُّكم 
 ؛ رواه أبو داود، والترمذي.«مار إلقامة ذكر اهللُجِعل الطواُؼ بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الج

َعرِ  ِعن دَ  اللَّوَ  فَاذ ُكُروا َعَرفَاتٍ  ِمن   َأَفض ُتم   فَِإَذاوربُّكم تعالى يقوؿ:  ـِ  ال َمش   ِمن   ُكن ُتم   َوِإف   َىَداُكم   َكَما َواذ ُكُروهُ  ال َحَرا
تَػغ ِفُروا النَّاسُ  َأفَاضَ  َحي ثُ  ِمن   َأِفيُضوا ثُمَّ ( 198) الضَّالّْينَ  َلِمنَ  قَػب ِلوِ   فَِإَذا( 199) رَِحيمٌ  َغُفورٌ  اللَّوَ  ِإفَّ  اللَّوَ  َواس 

رُِكم   اللَّوَ  فَاذ ُكُروا َمَناِسَكُكم   َقَضي ُتم   ًرا َأَشدَّ  َأو   آبَاءَُكم   َكذِك   .[233 -198: البقرة] ِذك 
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 ُحجَّاج بيت اهلل الحراـ:

أجهزتها وُمؤسَّساتها الُحكومية وغير الُحُكومية جهوًدا ىائلًة لِخدمتكم وتيسير حجّْكم، تبُذُؿ الدولُة برجاالتها و 
ـُ ُوِضَع لمصلحتكم، و  الجهوُد كلُّها ألجلكم، فالتزِموا التوجيهات، واتَِّبعوا التعليمات، وابتِعدوا عن مواطن والنظا

 الزحاـ، وتعاَونوا مع رجاؿ األمن واألجهزة الحكومية.

وكونوا على خير حاٍؿ في الُسُلوؾ  قوا الطرقات، وال تجِلسوا في الممرات، واستشِعروا ما أنتم فيو،ال تُغلِ 
واألخالؽ، والَزموا السكينَة والَوقار، واجتِهدوا وسدّْدوا وقارِبوا، وأبِشروا وأمّْلوا؛ فإنكم تقُدموف غًدا على ربٍّ  

 كريٍم.

 ال ُيخيُّْب سائالً  جواٌد كريمٌ  تمنَّ على ذي العرِش ما شئَت إنو
 تقبََّل اهلل حجَّكم، وأعانكم على تماـ النُُّسك، وأحاطكم بحفِظو ورعايتو.

ىذا وصلُّوا وسلّْموا على خير البرية، وأزكى البشرية: محمد بن عبد اهلل، اللهم صلّْ وسلّْم وباِرؾ على عبدؾ 
عن األئمة المهديين، ميامين، وارَض اللهم ورسولك محمد، وعلى آلو الطيبين الطاىرين، وصحابتو الُغرّْ ال

، وعن سائر صحابة نبيك أجمعين، ومن سار على نهجهم والخلفاء الراشدين : أبي بكٍر، وعمر، وعثماف، وعليٍّ
 تهم يا رب العالمين.واتبع سنَّ 

ودمّْر أعداء الدين، الشرؾ والمشركين،  ؿَّ وأذِ  اللهم أِعزَّ اإلسالـ والمسلمين، اللهم أِعزَّ اإلسالـ والمسلمين،
 .واجعل ىذا البلد آمًنا مطمئنِّا وسائر بالد المسلمين

 رًا عليو.االلهم من أرادنا وأراد بالدنا بسوٍء أو ُفرقة فُردَّ كيَده في نحره، واجعل تدبيَره دم

، اللهم ـَ الحرمين الشريفينخاد أيّْد بالحق إماَمنا ووليَّ أمرناح أئمتنا ووالة أمورنا، و اللهم آِمنَّا في أوطاننا، وأصلِ 
وفّْقو لُهداؾ، واجعل عملو في رضاؾ، وىيّْئ لو الِبطانة الصالحة، اللهم وحّْد بو كلمَة المسلمين، وارفع بو لواَء 
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عليو  والعناية بالُحجَّاج والُمعتِمرين، وأِتمَّ  الدين، اللهم جازِه بالخيرات والحسنات على خدمة الحرمين الشريفين
 .اللهم وفّْق وليَّ عهده وسدّْده وأِعنو على ما ُحمّْل، واجعلو مبارًَكا ُموفػًَّقا لكل خيٍر وصالح، افيةالصحة والع

 اللهم اغفر لألمير سلطاف بن عبد العزيز، وارحمو، وتجاوز عنو، وأسِكنو فسيَح جناتك.

 ا ظهر منها وما َبَطن.اللهم ادفع عنا الغال والوبا، والربا والزنا، والزالزؿ والِمَحن، وسوء الفتن م

اللهم أصِلح أحواؿ المسلمين في كل مكاف، ، ، اللهم أصِلح أحواؿ المسلمينح أحواؿ المسلميناللهم أصلِ 
لَّتهم، دماءىم، وآِمن روعاتهم، وُسدَّ خَ اللهم اجمعهم على الحق والهدى، اللهم احِقن دماءىم، اللهم احِقن 

 .لَمهم، اللهم انصرىم على من ظوأطِعم جائَعهم

العالمين، اللهم انصر  اللهم انصر الُمستضَعفين من المسلمين في كل مكاف، واجمعهم على الحق يا رب
 المسلمين في فلسطين على الصهاينة الُمحتلّْين.

 اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادؾ المؤمنين، اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم ال يُعِجزونك.

نػ َيا يفِ  آتَِنا رَبػََّنا ِخَرةِ  َوِفي َحَسَنةً  الدُّ  .[231 :البقرة] النَّارِ  َعَذابَ  َوِقَنا َحَسَنةً  اآل 

اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، ويسّْر أمورنا، وبلّْغنا فيما يُرِضيك آمالنا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم 
 وذرياتهم، إنك سميع الدعاء.

ِمرين، اللهم احفظ الُحجَّاج والُمعتِمرين، اللهم احفظ الُحجَّاج والُمعتِمرين، ويسّْر لهم اللهم احفظ الُحجَّاج والُمعت
 أداء مناِسكهم آِمنين، وتقبَّل منَّا ومنهم أجمعين.

 .اللهم وفّْق رجاَؿ األمن والعاملين لخدمة الُحجَّاج، وجاِزىم بالخيرات والحسنات يا رب العالمين
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أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنِزؿ علينا الغيَث وال تجعلنا من القاِنطين، اللهم أِغثنا،  اللهم أنت اهلل ال إلو إال
لعباد، اللهم أِغثنا، اللهم أِغثنا، غيثًا ىنيًئا مريًئا سحِّا طبًقا ُمجلّْاًل عامِّا نافًعا غيَر ضارٍّ، ُتحِيي بو البالد، وتسِقي بو ا

 وتجعلو بالًغا للحاضِر والباِد.

 ُسقيا رحمة، اللهم ُسقيا رحمة، اللهم ُسقيا رحمة، ال ُسقيا عذاٍب وال بالٍء وال ىدـٍ وال غرؽ. اللهم

 ربَّنا تقبَّل منا إنك أنت السميُع العليم، وُتب علينا إنك أنت التواُب الرحيم.

ـٌ على المرسلين، والحمد هلل رب العالمين.  سبحاف ربّْك رب العزة عما يصفوف، وسال

 


