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التحذير من إيذاء المسلمين
ألقى فضيلة الشيخ أسامة بن عبد اهلل خياط  -حفظه اهلل  -خطبة الجمعة بعنوان" :التحذير من إيذاء
المسلمين" ،والتي َّ
ُخوة اإلسالمية ووجوب المحافظة عليها ،والتحذير من إيذاء
تحدث فيها عن فضل األ َّ
المسلمين ،مع إيراد األدلة من الكتاب والسنة على ذلك.

الخطبة األولى
الحمد هلل رب العالمين ،والعاقبةُ للمتقين ،وال ُعدوان إلى على الظالمين ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال
وإمام
اتم النبيين ُ
شريك له إلهُ ُ
المرسلين وقيُّوم السماوات واألرضين ،وأشهد أن نبيَّنا محم ًدا عب ُده ورسولُه خ ُ
ٍ
صل وسلِّم على ِ
محمد ،وعلى آله وصحابتِه أجمعين،
عبدك ورسولِك
الم َّ
حجلين ،اللهم ِّ
المتقين وقائ ُد الغُِّر ُ
ُ

ٍ
بإحسان إلى يوم الدين.
والتابعين ومن تبِ َعهم
أما بعد:

ِ
منجا منه إال إليه ،وأنِيبُوا إليه
فاتقوا اهلل  -عباد اهلل  ،-واح َذ ُروا أ َ
ملجأ وال َ
سباب س َخطه ،واعلَموا أنه ال َ
وتوَّكلُوا عليه.
أيها المسلمون:
ِ
ٍ
َّ
منه ٍج ،وأه َدى ٍ
سبيل إلى بُلوغ الغايَِة من
إن في َّ
وأقوم َ
خير مسلَك َ
السير على ُخطى َسلَف هذه األمة وخيا ِرها َ

والصفوة من ِ
ِ
ِ
عباده.
وم ِّ
دار كر َامته ُ
ِرضوان اهلل ،ونُزول الجنة َ
ستقر رحمته ،إلى جوار أوليائه َّ َ
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هاج ِ
مناهج من سبَ َق من أنبياء
المصطفى  -صلى اهلل عليه وسلم  -إلى انتِ ِ
وقد َّ
وجه ربُّنا  -سبحانه  -رسولَه ُ
ِ
ِ
اسمه :-
والهدى ،فقال َّ -
أكرمهم به من البيِّنات ُ
ور ُسله ،واالقتداء ُبهداهم الذي دلَّهم عليه ،بما َ
عز ُ
اهلل ُ
أُولَئِ َ َّ ِ
اه ُم اقْتَ ِد ْه [األنعام.]02 :
ين َه َدى اللَّهُ فَبِ ُه َد ُ
ك الذ َ

كمال ِ
ِ
الح ِ
النفس عن
وصون
ص ُفوا بهَ :
وإن من ِّ
رص على ُسلُوك سبيل اإلحسان في كل ُد ُروبِهَ ،
أجل ما اتَّ َ
ِ
اإليذاء للمؤمنين والم ِ
ؤمنات في أي ٍ
لون من ألوانِه.
العدوان ،والتجافِي بها عن
وحج ِزها عن ُ
التجنِّيَ ،
ُ
ُ
فيع وال ُخلُ ُق العظيم الذي ربَّاهم عليه ربُّهم األعلى  -سبحانه  ،-حين بيَّن
يح ُدوهم إلى ذلك :هذا
األدب َّ
ُ
الر ُ

لهم َّ
ُخ َّوة في الدين ،فقال  -سبحانه  :-إِنَّ َما
والرابِطَة التي تربِ ُ
أن ِّ
الصلَة بين المؤمنين َّ
ط بينهم هي األ ُ
ال ُْم ْؤِمنُو َن إِ ْخ َوة [الحجرات.]22 :
واأل َّ ِ
َّ
والقيام بالحقوق ،كما جاء في الحديث الذي أخرجه الشيخان
والتآزَر
اح َم
والتواد والتعاطُ َ
ف ُ
َ
ُخوة تعني التر ُ

في "صحيحيهما" عن عبد اهلل بن عمر  -رضي اهلل عنهما  -عن النبي  -صلى اهلل عليه وسلم  -أنه قال:
ِ
ِ
ِ
فر َج عن ُم ٍ
سلم
حاجتِه ،ومن َّ
سلم ُ
حاجة أخيه كا َن اهللُ في َ
أخو المسلم ال يظل ُمه وال يُسل ُمه ،ومن كان في َ
« ُ
الم ُ
ِ
سلما ستَ َره اهلل يوم القيامة».
ُكربةً َّ
فرج اهلل عنه بها ُكربةً من ُك َرب يوم القيامة ،ومن ستَ َر ُم ً
حقا من كمل إسالمه بسالمة الناس من إيذاء لسانِه ِ
سلم ًّ
ضاَّ :
ويده وما في
واألُ َّ
خوة تعني أي ً
ُ
كف األذَىُ .
فالم ُ
َُ
ِ
ح ِ
بإسناده عن عبد اهلل بن عمرو بن
كمهما ،كما جاء في "الجامع الصحيح" لإلمام البخاري  -رحمه اهلل -
ُ
ِ
المسلمون
سلم من سل َم ُ
العاص  -رضي اهلل عنهما  -عن رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -أنه قالُ « :
الم ُ
ِ ِ
ِ
هج َر ما َنهى اهلل عنه».
والمهاج ُر من َ
من لسانه ويدهُ ،
ِ
لإليذاء باللِّ ِ
حصر لها؛ فإن من ِّ
بحا وأعظمها
وإذا كان
سان واليَ ِد ُ
أشد ُ
صور اإليذاء قُ ً
ضروب شتَّى وألوان ال َ
ِّ
ويقع فيها بافتِراء الكذب،
ضررا ما
يبس ُ
المسلمين ُ
َ
ط لسانَه بالسوء في أعراض ُ
ً
اجتمع فيه اللسان واليَد ،كمن ُ
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ِ
ٍ
ٍ
ٍ
مقاالت أو ُخ ٍ
وقعه،
كلمات أو
وي ُخطُّه بيمينِه في
طب أو رسائل أو تغريدات ،يستحك ُم بها اإليذاء ،ويعظُ ُم ُ
ِ
البلوى به.
دائرتُه فتعُ ُّم َ
وتتَّسع َ
السمع وهو شهيد،
زجرا له وترهيبًا لمن أل َقى
ولذا جاء الوعي ُد الصار ُ
َ
ِخ والتهدي ُد الشديد لكل من آذَى ُمؤمنًا؛ ً

وذلك في الحديث الذي أخرجه اإلمام أحمد في "مسنده" ،وأبو داود في "سننه" ،والحاكم في "مستدركه"

ٍ
صحيح عن عبد اهلل بن عُمر  -رضي اهلل عنهما  -أن رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال:
بإسناد
ٍ
ِ
يخرج مما قال  »..الحديث.
«ومن َ
س في َردغَة ال َخبَال حتى ُ
ليس فيه ُحب َ
قال في ُمؤم ٍن ما َ
َّصوح إلى اهلل تعالى،
وردغةُ ال َخبَال  -يا عباد اهلل  -هي عُصارةُ أهل النار.
وخروجه مما قال هو بالتوبَة الن ُ
ُ
َ
وباستِحالل ِ
قال فيه.
أخيه مما َ
ضا على المجموع؛ َّ
كالش ْتم والطَّ ْعن واالستِهزاء الواقِع على
وإن
يقع أي ً
يقع على آحاد الناس ،فإنه ُ
اإليذاء كما ُ
َ
ِ
ِ
وخاصها ،والت ِ
والفرح بذلك َّ
الفرح،
عامها
ِّ
الم َّ
ؤسسات ِّ
ُ
أشد َ
َّنقيب عن أخطائها ،وتتبُّع عثَ َراتها ،ونشر عُيُوبهاَ ،
ِ
المباهاة ،وكأنَّه صيد ثمين أو غنيمة تُغتنَم.
أعظم ُ
والتباهي به َ
ٍ ِ
ٍ
تصم ُد أمام
وباالحتِيال لتكبير َّ
الصغير وتعظيم اليسير دون بُرهان ساطع ،وال ُمستنَد قاطع ،وال ُح َّجة بيِّ نَة ُ
خلص ،والتتبُّع الصادق الذي يرجو به ِ
التمحيص الم ِ
صاحبه اهلل والدار اآلخرةَ ،كما قال تعالى على ِ
لسان نبيِّه
ُ َ
ُ
َ
ِ ُ

ت وما تَوفِ ِيقي إَِّال بِاللَّ ِه َعلَْي ِه تَوَّكل ُ ِ ِ ِ
ُشعيب  -عليه السالم  :-إِ ْن أُ ِري ُد إَِّال ِْ
يب
اإل ْ
ص َال َح َما ْ
استَطَ ْع ُ َ َ ْ
ْت َوإلَْيه أُن ُ
َ
[هود.]88 :
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عباد اهلل:
إن من أعظَم أسباب اإليذاء ِ
الباعثَة عليه :اللَّ َد َد في ال ُخصومة ،ولذا كانت هذه الصفةُ َّ
الذ ِميمة وال َخصلةُ
ِ
ِ
وسالمه عليه  -بقولهَّ « :
الرجال
الورى  -صلوات اهلل
أبغض ِّ
إن َ
ُ
المقبوحةُ ح ِريَّةً بتوعُّد صاحبها على لسان خي ِر َ

إلى اهلل :األلَ ُّد ال َخ ِ
صم».

خاصم في ٍ
أخرجه اإلمام أحمد في "مسنده" ،وأبو
التحذير الشدي ُد لمن
وقد جاء
باطل وهو يعلم ،وذلك فيما َ
َ
ُ

داود في "سننه" بإ ٍ
صحيح عن عبد اهلل بن عمر  -رضي اهلل عنهما َّ -
رسول اهلل  -صلى اهلل عليه
سناد
أن َ
ٍ

خاصم في ٍ
يعلم لم َيز ْل في س َخط اهلل حتى ينزِع».
وسلم  -قال« :ومن
باطل وهو ُ
َ
الجهل بمثلِه؛ طاعةً لربِّه  -سبحانه  ،-وح َذ ًرا من
المتعيِّن على من ُج ِهل عليه أال يُقابِ َل ذلك
ولذا فإن من ُ
َ
ِ
سبيل الطع ِن َّ
يم ُخلُ ِقه
سبيل ُ
الوقوع فيما يقبُ ُح ُ
والش ْتم الذي يُنافي كر َ
بالمؤمن وال ُ
المؤمن ليس َ
يحسن به؛ فإن َ
ٍ
ِ
بإسناد
طرته ،كما جاء في الحديث الذي أخرجه اإلمام أحمد في "مسنده" ،والحاكم في "مستدركه"
وسليم ف َ
َ

صحيح عن عبد اهلل بن عباس  -رضي اهلل عنهما  -أن رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال« :ليس
ٍ
المؤمن بالطَّعَّان وال اللعَّان وال ِ
الفاح ِ
ش وال البَ ِذيء».
ُ ُ
ِ
طيع اهللَ فيه"؛ أي:
عصى اهلل فيك
وكان مما نُِقل عن بعض َّ
ب من َ
بأفضل من أن تُ َ
السلَف قولُه" :إنك لن تُعاق َ
َ
بح ِج ِ
فيكو ُن استِعصامك بتقوى اهلل وطاعته في معاملَته أقوى ِ
ورد ِ
باع ٍ
ماحه ِّ
باطلِه.
وصد عُدوانِه ِّ
ث على َك ِ
ُ َ
ُ
َ
بمثلِها ولم يدفَ ِع الظُّلم ِ
ِ
فطُوبى لمن لم يقابِل اإلساء َة ِ
برحمة ربِّه ،خليق برعايتِه ومعيَّتِه
بمثله؛ فإنه جدير
ُ
َ
َ
َّ ِ
ِ َّ ِ
ب ُك َّل َخ َّو ٍ
ِ
ان َك ُفوٍر [الحج.]48 :
آمنُوا إِ َّن اللَّهَ َال يُ ِح ُّ
ين َ
وتأييده ،إ َّن الل َه يُ َداف ُع َع ِن الذ َ
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الصفوة من عباد الرحمن بالتَّجافِي عن اإليذاء في كل
واعملوا على ُسلوك سبيل َّ
فاتقوا اهلل  -عباد اهلل َ ،-
ض ِّي في أي طر ٍيق ،أو رفع العقيرة ِ
بش ٍ
صوره وألوانِه ،وبالح َذر من اتِّخاذ أي ُخطوةٍ ،ومن الم ِ
عارات ومطالِب
ُ
َ
ُ
َ َ
ِ
المرضيَّة ،بما تب ُذ ُره من بُذور
والروابِط األخويَّة ،واألعراف الصالِحة
السلْم
االجتماعيَّ ،
تكون عاقِبَتُها تهدي َد ِّ
ِّ

ِ
حدثُه من فُ ٍ
والشقاق ،وما تُ ِ
الفتنة ِّ
والحاسدين ،وقُ َّرة عي ٍن لألعداء
رقة ونُز ٍاع يكون عونًا للشانِئين والحاقِدين
المتربِّ ِ
صين أجمعين؟
ُ

ف ويُراد .هذا الزمن وما
حاك ويُدبَّ ُر ويُخطَّ ُ
يجب فيه على الكافَّة التنبُّهُ لما يُ ُ
قص ُد ويُسته َد ُ
ط له ،وما يُ َ
في زم ٍن ُ
ِ
ِ ٍ
درء لألخطار ُّ
والشرور.
َّظر إلى مآالت األمور ً
فيه من اضطراب يستل ِزُم الن َ
ِ
أقول قولي هذا ،وأستغفر اهلل العظيم
نفعني اهلل وإياكم
وبسنَّة نبيِّه  -صلى اهلل عليه وسلم ُ ،-
بهدي كتابهُ ،
الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ٍ
ذنب ،إنه هو الغفور الرحيم.

الخطبة الثانية
إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذُ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من ِ
يهده اهلل فال
ِ
ِ
ِ
ي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،وأشهد أن محم ًدا عب ُده
ُمض َّل له ،ومن يُضلل فال هاد َ
محمد ،وعلى آله وأصحابِهِ ،
ٍ
ٍ
بإحسان.
وأتباعه
صل وسلِّم على عبدك ورسولك
ورسولُه ،اللهم ِّ
أما بعد ،فيا عباد اهلل:
يح  -رضي اهلل عنه  -أن النبي -
جاء في "الصحيحين" من حديث أبي هريرة  -رضي اهلل عنه  -وأبي ُش َر ٍ
ِ
ليصمت».
خيرا أو ُ
صلى اهلل عليه وسلم  -قال« :من كان يُ ُ
ؤمن باهلل واليوم اآلخر فليَ ُقل ً
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وفي الحديث من ِ
االجتماعي وأُسس الحياة السعيدة َّ ِ
بعض العلماءُ بقولِه" :إذا
السلم
قواعد ِّ
ِّ
بسطَه ُ
الرشيدة ما َ
يجول في النَّفس أدب ٍ
َّ
عال
التعبير
الجميل من القول؛ فإن
عود لسانَه
الحسن عما ُ
خيرا ،وليُ ِّ
َ
َ
تكلم المرءُ فليَ ُقل ً
َ

جميعا.
أهل الدِّيانات ً
أخ َذ اهلل به َ

ِ
لمأخوذ على بني إسرائيل على عهد موسى  -عليه
الحسن من حقيقة الميثاق ا
القول
وقد
أوضح القرآ ُن أن َ
َ
َ
السالم  :-وإِ ْذ أ َ ِ
ِ ِ ِ
ِ َّ ِ ِ ِ
سانًا َو ِذي الْ ُق ْربَى َوالْيَتَ َامى
َ
يل َال تَ ْعبُ ُدو َن إ َّال اللهَ َوبال َْوال َديْ ِن إ ْح َ
َخ ْذنَا ميثَا َق بَني إ ْس َرائ َ
ِ
الص َالةَ َوآتُوا َّ
ساكِي ِن َوقُولُوا لِلن ِ
الزَكاةَ [البقرة.]84 :
يموا َّ
َّاس ُح ْسنًا َوأَق ُ
َوال َْم َ
ِ
ِ
ِ
ُ َّ
الع ُّ
ظ
الحلوة؛ فأما مع
األصدقاء :فهو يحف ُ
يجم ُل مع األصدقاء واألعداء ً
ب َ
ماره ُ
جميعا ،وله ث ُ
ف ُ
والكالم الطيِّ ُ
ِ
ذات بينهم ،وقُل لِ ِعب ِ
وهي ِحبالَهم ،وي ِ
َّ
ادي يَ ُقولُوا
ديم صداقتَهم،
فسد َ
َ ْ َ
ُ
ُ
مودتَهم ،ويستَ ُ
ويمنع كي َد الشيطان أن يُ َ
ِ
الش ْيطَا َن َكا َن لِ ِْإلنْس ِ
غ بَ ْي نَ ُه ْم إِ َّن َّ
َح َس ُن إِ َّن َّ
ان َع ُد ًّوا ُمبِينًا [اإلسراء.]34 :
الش ْيطَا َن يَ ْن َز ُ
الَّتِي ه َي أ ْ
َ
وأما حسن الكالم مع األعداء فهو ي ِ
طف ُئ
ُ
ُ
ِ
سنَةُ َوَال
طارة َش َررهَ ،وَال تَ ْستَ ِوي ال َ
واست َ
ْح َ
َولِي َح ِميم [فصلت.]41 :

ِ
الشر
ُخصومتَهم،
ف ُّ
تطوَر ِّ
ويكس ُر ِح َّدتَهم ،أو هو على األقل ِيق ُ
ِ
َّ
س ُن فَِإذَا الَّ ِذي بَ ْي نَ َ
ك َوبَ ْي نَهُ َع َد َاوة َكأَنَّهُ
السيِّئَةُ ا ْدفَ ْع بِالَّتِي ه َي أ ْ
َح َ

رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم « :-ما من
طف التعبير مهما اختلَ َفت أحوالُهم يقول
ُ
وفي تعويد الناس لُ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ش البَ ِذيء»؛ أخرجه الترمذي
أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من ُحسن ال ُخلُق ،وإن اهلل يُبغ ُ
ض الفاح َ
شيء َ
ٍ
صحيح.
بإسناد
في "جامعه"
ٍ
ِ
ِ
بل إنه يرى ِ
ص َدقَ ٍة يَ ْتبَ عُ َها
الحرما َن مع األدب
اءة :قَ ْول َم ْع ُروف َوَم ْغف َرة َخ ْي ر م ْن َ
أفضل من العطاء مع البَ َذ َ
َ
َ
أَ ًذى َواللَّهُ غَنِي َحلِيم [البقرة.]064 :
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ِ
ِ
الفضل التي تُ ِّ
النعيم
ب له
وض ُروب
ب خصلة تُسلَ ُ
ك مع مظاهر ُ
ُ
رش ُح صاحبَها ل ِرضوان اهلل ،وتكتُ ُ
والكالم الطيِّ ُ
َ
قيم.
ُ
الم َ
فاتقوا اهلل  -عباد اهلل  ،-واذكروا على َّ
الورى ،فقال
أمركم بالصالة والسالم على خير َ
الدوام أن اهلل تعالى قد َ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
 جل وعال  :-إِ َّن اللَّهَ َوَم َالئِ َكتَهُ يُ َ ُّيما
آمنُوا َ
ين َ
صلُّوا َعلَْيه َو َسلِّ ُموا تَ ْسل ً
صلو َن َعلَى النَّب ِّي يَا أَيُّ َها الذ َ
[األحزاب.]36 :
صل وسلِّم على ِ
وعمر ،وعُثمان،
عبدك ورسولِك محم ٍد،
اللهم ِّ
وارض اللهم عن ُخلفائه األربعة :أبي بك ٍرُ ،
َ
ِ
ٍ
وعلي ،وعن سائر ِ
بإحسان
والصحابة والتابعين ،وعن أزواجه أمهات المؤمنين ،وعن التابعين ومن تبِ َعهم
اآلل
ٍّ
ِ
ِ
تجاوز وع َفا.
خير من
َ
إلى يوم الدين ،وعنَّا معهم بعف ِوك وكرمك وإحسانك يا َ

أع َّز اإلسالم والمسلمين ،اللهم ِ
أع َّز اإلسالم والمسلمين ،اللهم ِ
اللهم ِ
أع َّز اإلسالم والمسلمينِ ،
واحم حوزَة
ِ
ِ
ِ
والمتربِّصين يا رب العالمين.
ودمر أعداء الدين،
الدينِّ ،
والمفسدين والحاقدين والكائدين ُ
وسائر الطُّغاة ُ
َ
ٍ
وعبادك المؤمنين الصادقين
محمد  -صلى اهلل عليه وسلم ،-
وسنَّةَ نبيِّك
اللهم انصر
َ
دينك و َ
َ
كتابكُ ،
الم ِ
جاهدين.
ُ
اللهم ِ
وولي أمرنا بالحق ،وهيِّئ له البِطان َة الصالحةَ،
آمنَّا في أوطاننا ،وأصلِح َّ
إمامنا َّ
أئمتنا ووال َة أموِرنا ،وأيِّد َ
ِ
والمسلمين،
حب وترضى يا
ووفِّقه لما تُ ُّ
َ
خير اإلسالم ُ
سميع الدعاء ،اللهم وفِّقه ونائبَ ْيه وإخوانَه إلى ما فيه ُ

ِ
وإلى ما فيه صالح ِ
المرجع يوم المعاد.
والبالد يا َمن إليه
العباد
ُ
ُ

اللهم ِ
أحسن عاقبتنا في األمور كلِّهاِ ،
ِ
وعذاب اآلخرة.
وأجرنا من ِخزي الدنيا
َ
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أصلح لنا دينَنا الذي هو عصمةُ أمرناِ ،
اللهم ِ
وأصلح لنا دنيانا التي فيها معا ُشنا ،وأصلِح لنا آخرتَنا التي فيها

شر.
معادنا ،واجعل الحياةَ زيادةً لنا في كل خي ٍر،
والموت راحةً لنا من كل ٍّ
َ
ُ

أردت ٍ
ب المساكين ،وأن ِ
وترحمنا ،وإذا َّ
بقوم
تغف َر لنا
فعل الخيراتَ ،
وح َّ
المن َكراتُ ،
َ
وترك ُ
اللهم إنا نسألُك َ
ِ
غير مفتُونين.
فتنةً فاقبضنا إليك َ
وتحول عافِيَتِك ،وفُجاءة نقمتِك ،وجميع س َخ ِطك.
اللهم إنا نعوذُ بك من زوال نعمتِكُّ ،
شئت يا رب العالمين ،اللهم ِ
اللهم ِ
شئت يا رب
أعداءك
اكفنا
أعداءك
اكفنا
وأعداءنا بما َ
وأعداءنا بما َ
َ
َ
َ
َ
العالمين ،اللهم إنا نجعلُك في نُحور أعدائِك وأعدائِنا ،ونعوذُ بك من ُشرورهم ،اللهم إنا نجعلُك في نُحور

أعدائِك وأعدائِنا ،ونعوذُ بك من ُشرورهم ،اللهم إنا نجعلُك في نُحور أعدائِك وأعدائِنا ،ونعوذُ بك من
ُشرورهم.
عذاب النار.
اللهم آتِنا في الدنيا حسنة ،وفي اآلخرة حسنة ،وقِنَا
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين [األعراف.]04 :
َربَّنَا ظَلَ ْمنَا أَنْ ُف َسنَا َوإ ْن لَ ْم تَ ْغف ْر لَنَا َوتَ ْر َح ْمنَا لَنَ ُكونَ َّن م َن الْ َخاس ِر َ
اشف مرضانا ،وارحم موتانا ،وبلِّغنا فيما ي ِ
اللهم ِ
يك آمالَنا ،واختِم بالصالِحات أعمالَنا.
رض َ
ُ

وعودا إلى الديار محمودةً سالِمةً ُمبارك ًة يا رب
مشكورا،
مغفورا ،وسعيًا
مبرورا ،وذنبًا
حجا
اجعله ًّ
ً
اللهم َ
ً
ً
ً
العالمين.
َّاب [آل عمران.]8 :
َربَّنَا َال تُ ِز ْ
ك َر ْح َمةً إِنَّ َ
ب لَنَا ِم ْن لَ ُدنْ َ
ك أَنْ َ
ت ال َْوه ُ
غ قُلُوبَنَا بَ ْع َد إِ ْذ َه َديْتَ نَا َو َه ْ
ٍ
وصلَّى اهلل وسلَّم على ِ
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،والحم ُد هلل رب العالمين.
عبده ورسولِه نبيِّنا
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