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 ثبات اإلسالم واستقراره

"، ثبات اإلسالم واستقرارهخطبة الجمعة بعنوان: " -حفظو اهلل  -ألقى فضيلة الشيخ صالح بن محمد آل طالب 
ث فيها عن ك بو ولم ينتِهج ن اإلسالم ومدى ثبات مبادئو وُرسوخ معالمو، دي والتي تحدَّ ُمقارنًة بواقع من لم يتمسَّ

ر في ثنايا خطبتو مناىجو  .بما أفسَد دين اإلسالم؛ من السحر والكهانة، والغلو والتطرُّف، وغير ذلك، وذكَّ

 

 الخطبة األولى

ر لهم السعَي في ربوٍع درََج فيها األنبياءُ الحر الذي أتمَّ على عباده حجَّ بيتو الحمد هلل، الحمد هلل   - ام، ويسَّ
ألنبياٍء وأديان غبَ َرت بها ، فتلك عرفاُت وِمَنى وىذا زمزُم وذاك المقام، معالُم لإلسالم، وُرسوٌم -عليهم السالم 
ُر الالِحَق بالسابقِ السُنوُن واأليام سِتنطاٌق لألمِكنة بما مرَّ على من األنام، استحضاٌر لألزِمنة، وا ، وبِقَيت معالُم تُذكّْ

أشهد أن ال و ، ثَ َراىا من أنبياء، وبما أُنزَِلت على جبالها من ُسَور، وُأرِسَيت عقائد، وُشرِع على ُسُفوحها من شرائع
ات ، وأشهد أن محمًدا عبُده ورسولو ال شريك لوإلو إال اهلل وحده  م وسلَّ ، صلَّى اهلل فِنعَم الِختامختَم اهلل بو النبوَّ

 .وصحبو أجمعينعليو وعلى آلو وبارَك 

 أما بعد:

 تُ َقاتِوِ  َحقَّ  اللَّوَ  ات َُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَا، فاتقوا اهلل تعالى حقَّ التقوى، واستمِسكوا من اإلسالم بالُعروة الُوثقى
 .[102: عمران آل] ُمْسِلُمونَ  َوَأنْ ُتمْ  ِإالَّ  َتُموُتنَّ  َواَل 

 ، أيها المسلمون:أما بعد

اج بيت اهلل الحرام! في ىذه الحياة نُظٌُم ومناىُج وأفكار، وبناياٌت ساِمقٌة تراىا كأعالي األشجار، وحين  تهبُّ حجَّ
 .الرياُح العواِصف وتثوُر الزالزُل القواِصف تنهاُر الصوُر الزائفة، وتسُقُط البناياُت الُمشيَّدة وينكِشُف عيُبها وخَلُلها
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دة؛ في المال واالقتصاد، والحكم والسياسة، واألفكار والمناىج، والُمتأمّْ  ُل اليوم يرى تسارًُعا في انهياراٍت ُمتعدّْ
، أصُلو ثابٌت وفرُعو ويرى حيرًة ُكبرى ألرباب المال، ودىاِقنة السياسات، ثم يلتِفت فيرى بناَء اإلسالم ثابًتا ُمستقرِّا

 في السماء.

في كل الجوانب ترى ِقَيًما راِسَخة البُنيان، عصيًَّة على الذَوبان؛ في العقيدة والِفكر،  حين تتأمَّل مبادئ اإلسالم
ر فيو والعبادة والتشريع، واألخالِق والسلوك، صالحًة لكل زماٍن ومكان، وىو تأمٌُّل يجُب على المسلم أن  يتذكَّ

 فضَل اهلل عليو، ويستشِعَر قيمَة دينو وإنعاَم اهلل بو عليو.

 المسلم:أيها 

لم يُنِعم اهلُل عليو نعمًة ىي أوَفى وال أمنَّ وال أسبَغ من كونك ُمسلًما هلل مع المسلمين، ال تسُجد لشجٍر أو حجر، 
وال تِذلُّ لحيواٍن أو جماٍد أو بشر، وال تعبُد غيَر اهلل، فاىنأ بإسالمك، وانَعم بإيمانك؛ فقد ىداك اهلل يوم ضلَّ 

واك، وأِعد التأمُّل والمراَجعة ُمستمِسًكا بأساس دينك وقاعدة إيمانك، عارًِفا فضَل غيُرك، وأرشَدك حين تاَه سِ 
ما من أحٍد »: -رضي اهلل عنو  -لُمعاٍذ  - صلى اهلل عليو وسلم -إسالمك وعاقبَة توحيدك، ُمستبِشًرا بقول النبي 

 ؛ رواه البخاري.«َمو اهلل على النارِصدقًا من قلبو إال حرَّ  يشهُد أن ال إلو إال اهلل وأن محمًدا رسول اهلل

؛ رواه البخاري «من لِقَي اهلَل ال ُيشِرُك بو شيًئا دخل الجنة»قال:  - صلى اهلل عليو وسلم -وعنو: أن النبي 
 ومسلم.

 أيها المسلمون:

بيَّنها وأرَسى  وأوضَح أعالَمها، ولهذه الُبشرى شواِىدُ  - صلى اهلل عليو وسلم -ولهذا التوحيد معالُم رسَمها النبي 
أركانَها، حريّّ بالُمسلم أن يستمِسَك بَغرزِىا، وأن يحَذَر التفريق حتى ال يحَبَط عمُلو، أو يِضلَّ سعُيو؛ فكم من تائٍو 

 أنو ُمهتِدي؟!وىو ال يدري، وكم من ضالٍّ يظنُّ 
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 صلى اهلل عليو وسلم -اهلل  قال: بَعثَني رسولُ  - رضي اهلل عنو -أن معاًذا  - امرضي اهلل عنه -عن ابن عباس 
إنك تأتي قوًما من أىل الكتاب فادُعهم إلى شهادة أن ال إلو إال اهلل وأني رسول اهلل، فإن »إلى اليمن، فقال:  -

ىم أطاعوا لذلك فأعِلمهم أن اهلل افترَض عليهم خمَس صلواٍت في كل يوٍم وليلة، فإن ىم أطاعوا لذلك فأعِلمهم 
م صدقًة تُؤَخُذ من أغنيائهم فُتردُّ في فُقرائهم، فإن ىم أطاعوا لذلك فإياَك وكرائم أموالهم، أن اهلَل افترَض عليه

 ؛ أخرجو البخاري ومسلم.«واتِق دعوَة المظلوم فإنو ليس بينها وبين اهلل ِحجابٌ 

 طلق.لقد جعَل أصوَل اإليمان: التوحيَد، ثم الصالَة، ثم الزكاَة، ثم ِحفَظ الحقوق ومبدأ العدل المُ 

 أيها المسلمون:

، وجعلو ُحرِّا ال يتعلَُّق إال باهلل خاِلِقو، لقد كرَّم اهلل اإلنسان، وشرَع لو ما يربَُأ بو عن الُخرافات أو التعلُّق باألوىام
سمعُت قال:  - رضي اهلل عنو -وجعل التعلُّق بغير اهلل يُناِفي التوحيَد اعتقاًدا وعماًل؛ فعن علي بن أبي طالب 

لعَن اهلل من ذبَح لغير اهلل، ولعَن اهلل من آَوى ُمحِدثًا، ولعَن اهلل من »يقول:  - صلى اهلل عليو وسلم -اهلل  رسولَ 
 ؛ رواه مسلم.«لعَن والدْيو، ولعَن اهلل من غيَّر مناَر األرض

َر من النذر لغير اهلل،  ا لِلَّوِ  َوَجَعُلواقال اهلل تعالى في كتابو الُمبين:  وجعلو من عمل الُمشرِكين؛كما حذَّ  َذرَأَ  ِممَّ
 َكانَ  َوَما اللَّوِ  ِإَلى َيِصلُ  َفاَل  ِلُشرََكائِِهمْ  َكانَ  َفَما ِلُشرََكائَِنا َوَىَذا ِبَزْعِمِهمْ  لِلَّوِ  َىَذا فَ َقاُلوا َنِصيًبا َواأْلَنْ َعامِ  اْلَحْرثِ  ِمنَ 
 .[136: األنعام] ُكُمونَ َيحْ  َما َساءَ  ُشرََكائِِهمْ  ِإَلى َيِصلُ  فَ ُهوَ  لِلَّوِ 

 ِمنَ  رَِجالٌ  َكانَ  َوَأنَّوُ : -سبحانو  -ومن معالم ىذا التوحيد: االستعاذُة واالستجارُة باهلل وحده دون ِسواه؛ قال 
ْنسِ   .[6: الجن] َرَىًقا فَ َزاُدوُىمْ  اْلِجنّْ  ِمنَ  ِبرَِجالٍ  يَ ُعوُذونَ  اإْلِ

يدعو وال يرُجو إال اهلل، فليس بين المسلم وبين ربّْو وسائط؛ قال اهلل ومن محاسن الدين الَقويم: أن المسلَم ال 
 َيْسَتْكِبُرونَ  الَِّذينَ  ِإنَّ  َلُكمْ  َأْسَتِجبْ  اْدُعوِني رَبُُّكمُ  َوقَالَ ، [55: األعراف] َوُخْفَيةً  َتَضرًُّعا رَبَُّكمْ  اْدُعواتعالى: 

 .[60: غافر] رِينَ َداخِ  َجَهنَّمَ  َسَيْدُخُلونَ  ِعَباَدِتي َعنْ 
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ى الدعاَء عبادة، وأمَر رسوَلو بإخالصو لو، فقال:  ، وقال: [14: الزمر] ِديِني َلوُ  ُمْخِلًصا َأْعُبدُ  اللَّوَ  ُقلِ فسمَّ
َفُعكَ  اَل  َما اللَّوِ  ُدونِ  ِمنْ  َتدْعُ  َواَل   اللَّوُ  يَْمَسْسكَ  َوِإنْ  (106) الظَّاِلِمينَ  ِمنَ  ِإًذا فَِإنَّكَ  فَ َعْلتَ  فَِإنْ  َيُضرُّكَ  َواَل  يَ ن ْ

 الرَِّحيمُ  اْلَغُفورُ  َوُىوَ  ِعَباِدهِ  ِمنْ  َيَشاءُ  َمنْ  بِوِ  ُيِصيبُ  ِلَفْضِلوِ  رَادَّ  َفاَل  ِبَخْيرٍ  يُرِْدكَ  َوِإنْ  ُىوَ  ِإالَّ  َلوُ  َكاِشفَ  َفاَل  ِبُضرٍّ 
 َلُكمْ  َيْمِلُكونَ  اَل  اللَّوِ  ُدونِ  ِمنْ  تَ ْعُبُدونَ  الَِّذينَ  ِإنَّ لمن دعا غيَره:  - سبحانو -، وقال [107، 106: يونس]

 َوَمنْ : -سبحانو  -، وقال [17: العنكبوت] تُ ْرَجُعونَ  ِإلَْيوِ  َلوُ  َواْشُكُروا َواْعُبُدوهُ  الرّْْزقَ  اللَّوِ  ِعْندَ  فَابْ تَ ُغوا ِرْزقًا
نْ  َأَضلُّ   النَّاسُ  ُحِشرَ  َوِإَذا (5) َغاِفُلونَ  ُدَعائِِهمْ  َعنْ  َوُىمْ  اْلِقَياَمةِ  يَ ْومِ  ِإَلى َلوُ  َيْسَتِجيبُ  اَل  َمنْ  اللَّوِ  ُدونِ  ِمنْ  َيْدُعو ِممَّ
 .[5: األحقاف] َكاِفرِينَ  بِِعَباَدتِِهمْ  وََكانُوا َأْعَداءً  َلُهمْ  َكانُوا

ى اهلُل دعاَء غيره ِشرًكا؛ قال   ِإنْ ( 13) ِقْطِميرٍ  ِمنْ  َيْمِلُكونَ  َما ُدونِوِ  ِمنْ  َتْدُعونَ  َوالَِّذينَ : -سبحانو  -بل سمَّ
 َخِبيرٍ  ِمْثلُ  يُ َنبُّْئكَ  َواَل  ِبِشرِْكُكمْ  َيْكُفُرونَ  اْلِقَياَمةِ  َويَ ْومَ  َلُكمْ  اْسَتَجابُوا َما َسِمُعوا َوَلوْ  ُدَعاءَُكمْ  َيْسَمُعوا اَل  َتْدُعوُىمْ 

 .[14 ،13: فاطر]

 عباد اهلل:

: -صلى اهلل عليو وسلم  -قال النبي لتديُّن: الغلوُّ والتنطُّع، والُمبالغُة بغير علم، وقد إن مما أفسَد الدين وحرَف ا
، والترمذي، والنسائي، ؛ أخرجو اإلمام أحمد«إياكم والغلوَّ في الدين؛ فإنما أىلَك من كان قبَلكم الغلوُّ في الدين»

 لها ثالثًا.. قا«ىلَك الُمتنطّْعون»ولُمسلٍم:  وابن ماجة بإسناٍد صحيٍح.

 .[171: النساء] اْلَحقَّ  ِإالَّ  اللَّوِ  َعَلى تَ ُقوُلوا َواَل  ِديِنُكمْ  ِفي تَ ْغُلوا اَل  اْلِكَتابِ  َأْىلَ  يَاواهلل تعالى يقول: 

َر النبيُّ  : الغلوُّ في تعظيم األولياء والصالحين أو تعظيم آثارىم، وقد حذَّ من  - صلى اهلل عليو وسلم -ومن الغلوّْ
 ؛ رواه البخاري.«؛ فإنما أنا عبُده، فقولوا: عبُد اهلل ورسولُوال ُتطُروني كما أطَرت النصاَرى ابَن مريم»، فقال: ذلك

إن من »يقول:  - صلى اهلل عليو وسلم -قال: سمعُت رسوَل اهلل  - رضي اهلل عنو -وعن شقيٍق عن عبد اهلل 
 ؛ رواه اإلماُم أحمد.«ِشراِر الناِس: من تُدرُِكو الساعُة وىم أحياء، ومن يتَِّخُذ القبوَر مساجد
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 عباد اهلل:

ديُن اإلسالم كلُّو حسٌن، وما نهى اهلُل عن شيٍء إال لضرره على األفراد والُمجتمعات مما يُبِطُل اإليماَن ويُوِبُق 
ان؛اإلنسان اِحرُ  يُ ْفِلحُ  َواَل قال اهلل تعالى:  ؛ كالسحر وإتيان الُكهَّ  َوَما، وقال: [66: طو] َأَتى َحْيثُ  السَّ

َنةٌ  َنْحنُ  ِإنََّما يَ ُقواَل  َحتَّى َأَحدٍ  ِمنْ  يُ َعلَّْمانِ   َلَمنِ  َعِلُموا َوَلَقدْ : -سبحانو  -، وقال [102: البقرة] َتْكُفرْ  َفاَل  ِفت ْ
 .[102: البقرة] َخاَلقٍ  ِمنْ  اْْلِخَرةِ  ِفي َلوُ  َما اْشتَ َراهُ 

وكم تعلَّق بهذه األوىام أُناٌس أضاعوا ديَنهم وُدنياىم، وانحَدَرت عقوُلهم إلى دَرٍك من الُخرافات جعلوىا ديًنا 
 فالحمُد هلل الذي كرََّمنا باإلسالم. ومنهًجا.

. قالوا: يا «بوا السبَع الُموبِقاتاجتنِ »قال:  - صلى اهلل عليو وسلم -عن النبي  - رضي اهلل عنو -عن أبي ىريرة 
؟ قال:  الشرُك باهلل، والسحُر، وقتُل النفس التي حرَّم اهلل إال بالحق، وأكُل الربا، وأكُل مال »رسوَل اهلل! وما ىنَّ

 ؛ رواه البخاري ومسلم.«والتولّْي يوم الزحف، وقذُف الُمحصنات الغافالت، اليتيم

من أتى عرَّافًا فسأَلو عن شيٍء لم تُقَبل لو صالٌة أربعين »قال:  - ليو وسلمصلى اهلل ع -وعند مسلٍم: أن النبي 
َقو بما يقول فقد بِرَئ مما أُنِزل على محمد»وعند أبي داود:  .«ليلة  .«من أتى كاِىًنا فصدَّ

 أيها المسلمون:

سُفَلت بأىل الدنيا مبادئُهم، والوالء والتناُصر في وقٍت  ن الِحسان: االرتقاُء بالمحبة والعواِطفيومن معالم الد
صلى اهلل عليو  -عن النبي  - رضي اهلل عنو -والُمواالُة ألجل الدنيا ومصالحها؛ عن أنس فأصبَحت المحبَُّة 

: أن يكون اهلل ورسولُو أحبَّ إليو مما ِسواُىما، وأن ُيحبَّ ثالٌث من ُكنَّ فيو وجَد حالوَة اإليمان»قال:  - وسلم
 ؛ رواه البخاري ومسلم.«و إال هلل، وأن يكَره أن يعوَد في الكفر كما يكَرُه أن يُقَذَف في النارالمرَء ال ُيحبُّ 
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 أيها المسلمون:

أن يتَبَع  - صلى اهلل عليو وسلم -بلَغو كالُم اهلل وسنُة رسولو الديُن ديُن اهلل والشرُع شرُعو، والواجُب على من 
 ُيَخاِلُفونَ  الَِّذينَ  فَ ْلَيْحَذرِ آَن والسنَة لقول أحٍد مهما كان، واهلُل تعالى يقول: ، وال يترَك القر الحقَّ ويطَرَح ما ِسواه

َنةٌ  ُتِصيبَ ُهمْ  َأنْ  َأْمرِهِ  َعنْ   .[63: النور] َألِيمٌ  َعَذابٌ  ُيِصيبَ ُهمْ  َأوْ  ِفت ْ

 َأْربَابًا َورُْىَبانَ ُهمْ  َأْحَباَرُىمْ  اتََّخُذواوقد ذمَّ اهلل الذين أطاعوا أشياَخهم في ُمخالفة أمر اهلل ورسولو، فقال اهلل تعالى: 
 .[31: التوبة] اللَّوِ  ُدونِ  ِمنْ 

يقرأ ىذه اْلية، قلُت: يا  - صلى اهلل عليو وسلم -: لما سمعُت رسول اهلل -رضي اهلل عنو  -قال عديُّ بن حاتم 
. فقلُت: «؟فُتحرّْمونو، وُيِحلُّون ما حرَّم اهلل فُتِحلُّونوأليس ُيحرّْمون ما أحلَّ اهلل »رسوَل اهلل! إنا لسنا نعُبدىم. قال: 

 ؛ أخرجو اإلمام أحمد، والترمذي.«فتلك عبادتُهم»بلى. قال: 

أقول قولي ىذا، وأستغفر اهلل تعالى لي اللهم باِرك لنا في الكتاب والسنة، وانفعنا بما فيهما من اْليات والِحكمة، 
 ولكم.

 

 الخطبة الثانية

، وأشهد أن إلو إال اهلل، وأشهد أن بنعمتو تتمُّ الصالحات، يُنِعُم بالحسناِت ويعُفو عن السيئاتالذي  الحمد هلل
، وعلى آلو ى عبدك ورسولك محمدك علوسلّْم وبارِ  اللهم صلّْ ، شهادًة عليها المحيا والممات اهلل محمًدا رسولُ 

 .ومن تِبَعهم بإحساٍن إلى يوم الدينو تباوصح
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 ن:أيها المسلمو 

َل عليو، وأن تكون  وتوحيُد االعتقاد يستتِبُع توحيَد العمل، فيجُب على المسلم أن ُيحبَّ ربَّو وُيخِلَص لو ويُعوّْ
مشاعُر نفسو وخَلَجاُت قلبو ُمتَِّجهًة إليو ال تعُدوه إلى ِسواه، المسلُم ال يدعو إال اهلل، وال يعُبد غيَره، وال يُطيُع إال 

، ويتحرَُّك ِوفَق ما طَلب. ُحكَمو، ُيِحلُّ ما أحلَّ، وُيحرُّْم ما حرَّم، ويِقُف عند ما أمَره، وال يُنِفُذ إال  حدَّ

، فال يحِني ظهَره إال هلل، ومعرفُتو لعظمة الخالق األَحد ولهيمَنة اهلل التامَِّة على  الُمسلُم ُمنتِصُب القامِة أمام كلّْ حيٍّ
 رىَبة ُمستقيمًة في نفسو، فال تنحِرُف وال تضطرب.الناِس والكون تجعُل مشاِعَر الرغَبة وال

 ومن أجل ذلك كان امتالُء القلب بعقيدة التوحيد أساًسا لِخالل القوة والِعزَّة ال ينفكُّ عنها ُمؤمٌن صادق.

اج بيت اهلل الحرام:  عباد اهلل، ُحجَّ

هلل، وُمتابعُتو رسول اهلل، وفضُل اهلل واسع،  وفي كلّْ ِختاٍم يستحِضُر المسلُم أن ِمعياَر القبوِل ىو إخالُص العاملِ 
ومن عالمة قَبول الحسنِة الحسنُة بعدىا، وعالمُة الحجّْ المبرور: أن تعوَد خيًرا مما كنت، ومن طُهَرت صحيفُة 

لك من عملو بالغُفران فليحَذر العوَد إلى دَنس اْلثام؛ فالنَّكثُة أشدُّ من الُجرح، وليكن من الخير في ازدياد، فإن ذ
 عالمة القبول.

ثم الصلواُت الزاكياُت، والتسليماُت الدائماُت على أشرِف خلق اهلل: محمد بن عبد اهلل، وعلى آلو الطيبين 
اللهم صلّْ وسلّْم وباِرك على عبدك ورسولك محمد، وعلى آلو الطيبين الطاىرين، وصحابتو الُغرّْ الطاىرين، 

، وعن سائر ضيّْ ر مديين، والخلفاء الالميامين، وارَض اللهم عن األئمة المه ين: أبي بكٍر، وعمر، وعثمان، وعليٍّ
 صحابة نبيك أجمعين، ومن سار على نهجهم واتبع سنَّتهم يا رب العالمين.

ودمّْر أعداء الدين، الشرك والمشركين،  لَّ وأذِ  اللهم أِعزَّ اإلسالم والمسلمين، اللهم أِعزَّ اإلسالم والمسلمين،
 .بلد آمًنا مطمئنِّا وسائر بالد المسلمينواجعل ىذا ال
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 اللهم من أرادنا وأراد بالدنا بسوٍء أو ُفرقة فُردَّ كيَده في نحره، واجعل تدبيَره دمارًا عليو.

أيّْد بالحق إماَمنا ووليَّ أمرنا خادَم الحرمين الشريفين، اللهم ح أئمتنا ووالة أمورنا، و اللهم آِمنَّا في أوطاننا، وأصلِ 
د بو كلمَة المسلمين، وارفع بو لواَء وفّْق و لُهداك، واجعل عملو في رضاك، وىيّْئ لو الِبطانة الصالحة، اللهم وحّْ

اج والُمعتِمرين، وأِتمَّ عليو  الدين، اللهم جازِه بالخيرات والحسنات على خدمة الحرمين الشريفين والعناية بالُحجَّ
ل، واجعلو مبارًَكا ُموف ًَّقا لكل خيٍر وصالح.اللهم وفّْق وليَّ عهده وسدّْ ، الصحة والعافية  ده وأِعنو على ما ُحمّْ

 اللهم ادفع عنا الغال والوبا، والربا والزنا، والزالزل والِمَحن، وسوء الفتن ما ظهر منها وما َبَطن.

الهدى، اللهم أصِلح أحوال المسلمين، اللهم أصِلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اجمعهم على الحق و 
 وانُصرىم على من ظَلَمهم، وآِمن روعاتهم، اللهم احِقن دماءىم، اللهم احِقن دماءىم، اللهم احِقن دماءىم،

 ُسدَّ َخلَّتهم، وأطِعم جائَعهم.اللهم 

في  ىماللهم انصر الُمستضَعفين من المسلمين في كل مكان، واجمعهم على الحق يا رب العالمين، اللهم انصر 
 هاينة الُمحتلّْين.فلسطين على الص

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

نْ َيا ِفي آتَِنا رَب ََّنا  .[201 :البقرة] النَّارِ  َعَذابَ  َوِقَنا َحَسَنةً  اْْلِخَرةِ  َوِفي َحَسَنةً  الدُّ

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

اج اقبل من اللهم  هم مبرورًا، وسعَيهم مشكورًا، وذنَبهم مغفورًا، الُحجَّ هم، وأِجب دعاَءىم، اللهم اجعل حجَّ حجَّ
، وثبّْتنا وإياىم على الحق والُهدى، واخِتم لنا بخيٍر يا أرحم ا ومنهم، اللهم تقبَّل منَّ وأِعدىم إلى ديارِىم سالمين

 .الراحمين
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اللهم أنت اهلل ال إلو إال أنت، نستغفُر اهلل، نستغفُر اهلل، نستغفُر اهلل الذي ال إلو إال ىو الحيَّ القيوم ونتوَب إليو، 
غيثًا  ثنا، اللهم أِغثنا، اللهم أِغثنااِنطين، اللهم أغِ أنت الغني ونحن الفقراء، أنِزل علينا الغيَث وال تجعلنا من الق

ا طبًقا ُمجلّْاًل نافًعا  ُتحِيي بو البالد، وتسِقي بو العباد، وتجعلو ، اللهم اللهم أِغثنا، اللهم أِغثنا ،عامِّاىنيًئا مريًئا سحِّ
 بالًغا للحاضِر والباِد.

 حمة، ال ُسقيا عذاٍب وال بالٍء وال ىدٍم وال غرق.اللهم ُسقيا رحمة، اللهم ُسقيا رحمة، اللهم ُسقيا ر 

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

 سبحان ربّْك رب العزة عما يصفون، وسالٌم على المرسلين، والحمد هلل رب العالمين.

 


