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ف   ري  وى  ألش  ت  د ألن  لمسج 
ا ة  والمدرس ب  امعة  ألإ سلامب  الج  وى ب 

ت   كرسي  ألف 
اد  ف  أ سي  ري  وى  ألش  ت  د ألن  لمسج 

ا ة  والمدرس ب  امعة  ألإ سلامب  الج  وى ب 
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اد  أ سي    
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ة    14351435  ألق  وي  ت  ة  ألن  ن  المدي  ة  ب  وي  ت  ة  ألن  ن  المدي    ب 
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من يهد  ،ومن سّيئات أعمالنا ،إّن احلمد هلل، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا
وأشهد أن  ،إله إال اهلل وحده ال شريك له ن الومن ُيضلل فال هادي له، وأشهد أ ،اهلل فال ُمضّل له

 .حممدا عبده ورسوله

لُِّموَن  س  نُتم مُّ
َ
ِّهِۦّ َوََل َتُموُتنَّ إَِّلَّ َوأ َ َحقَّ ُتَقات ُقواْ ٱَّللَّ ِّيَن َءاَمُنواْ ٱتَّ َها ٱَّلَّ يُّ

َ
أ  [201:ل عمرانآ] ١٠٢َيَٰٓ

ِّي َخلََقُكم  ُقواْ َربَُّكُم ٱَّلَّ َها ٱنلَّاُس ٱتَّ يُّ
َ
أ س  َيَٰٓ ِّن نَّف  َدة  وََخلََق مِّن َها  م   َل  اَزو َجَها َوَبثَّ مِّن ُهَما رِّجَ َوَٰحِّ

ِّسَ ثِّي  كَ  َ ََكَن َعلَي ُكم  َرقِّيب  َوٱتَُّقواْ ٱ آء   ا َون ر َحاَم  إِّنَّ ٱَّللَّ
َ ِّهِۦّ َوٱۡل  ِّي تََسآَءلُوَن ب

َ ٱَّلَّ  [2:النساء] ١ا َّللَّ

قُ  ِّيَن َءاَمُنواْ ٱتَّ َها ٱَّلَّ يُّ
َ
أ َل  َيَٰٓ َ َوقُولُواْ قَو  ا واْ ٱَّللَّ يد  دِّ ََ لِّح   ٧٠  ۗۡ يُص  فِّر  لَُكم  ُذنُوَبُكم  َمَٰلَُكم  َوَيغ  ع 

َ
لَُكم  أ

يًما  ًزا َعظِّ وََلُۥ َفَقد  فَاَز فَو  َُ َ َوَر عِّ ٱَّللَّ  [02-00:األحزاب] ٧١َوَمن يُطِّ

، وشرَّ األمور حمدثاهتا، وكلَّ احلديث كتاب اهلل، وخري اهلدي هدي حممد  أحسنفإّن  :أّما بعد
 :يا عباد اهللمث ضاللة يف النار،  وكلَّحمدثة بدعة، وكلَّ بدعة ضاللة، 

إن شاء اهلل بعد غٍد ينطلق اآلالف من أبنائنا وبناتنا إىل مدارسهم وجامعاهتم، حقق اهلل هلم األماين، 
 .خري وبركة وتوفيق وأسعدهم بوالديهم، وأسعد والديهم هبم، وجعل عامهم الدراسي عام

أمر حممود ومشكور ومطلوب شرًعا، فإن األمة إمنا تقاس بصالح دينها  -يا عباد اهلل-وهذا 
 .وحرصها على التعّلم والتعليم، فالعلم أساس كل خري، واجلهل شجرة كل شر

 أمة علم وبصرية، وكان السلف الصاحل رضوان اهلل -يا عباد اهلل-ولذا كانت هذه األمة احملمدية 
 .عليهم حيرصون على التعلم، وعلى تعليم صغارهم، وعلى تفّقدهم يف تعّلمهم

قضى  :يا عباد اهلل-يف هذه األمة مرفوع قدره، ُمعظَّم ذكره، وِلعظيم شأن العلم  -يا عباد اهلل-العلم 
ْ مِّنُكم  بالرفعة ألهل اإلميان والعلم،  اهلل  ِّيَن َءاَمُنوا ُ ٱَّلَّ فَعِّ ٱَّللَّ ْ ٱل عِّل َم َدَرَجَٰت   يَر  وتُوا

ُ
ِّيَن أ  َوٱَّلَّ

 .[22:اجملادلة]
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نَُّهۥ ََلٓ إَِّلََٰه إَِّلَّ ُهَو أشهَد اهلل العلماَء على خري مشهود،  :ولعظيم شأن العلم يا عباد اهلل
َ
ُ أ َشهَِّد ٱَّللَّ

طِّ   ِّٱل قِّس  َِّمَۢا ب مِّ قَآئ
ْولُواْ ٱل عِّل 

ُ
َمَلَٰٓئَِّكُة َوأ

 .[21:آل عمران] َوٱل 

قُل  َهل  العامل واجلاهل،  اًلبّين اهلل لنا أنه ال يستوي شرًعا وال عق :ولعظيم شأن العلم يا عباد اهلل
لَُموَنۗۡ  ِّيَن ََل َيع  لَُموَن َوٱَّلَّ ِّيَن َيع  َتوِّي ٱَّلَّ  .[9:الزمر] يَس 

هم العلماء،  بّين اهلل لنا بياًنا شافًيا أن أهل اخلشية الكاملة له  :ولعظيم شأن العلم يا عباد اهلل
 ْۡۗ ُؤا ِّ ٱل ُعلََمَٰٓ َ مِّن  عَِّبادِّه َما ََي ََش ٱَّللَّ  .[11:فاطر] إِّنَّ

َوقُل أشرف البشر وسيد األنبياء واملرسلني أن يطلب الزيادة منه،  أمر اهلل  :ولعظيم شأن العلم
ِّ زِّد ِنِّ عِّل م   ِّ زِّد ِنِّ : سيكون حاله، وسيقول بلسانه فكل من حيب حممًدا  ،[221:طه] ارَّب  رَّب 

 .اعِّل م  

، «من يرد اهلل به خرًيا يفّقهه يف الدين»: ، فقال اًلشرف العلم طلًبا وحتصي  وقد بّين النيب
إمنا هو بطلب  -اهلليا عباد -فعالمة إرادة اهلل اخلري بعبده أن يفّقهه يف الدين، وطريق التفّقه يف الدين 

 .العلم

من سلك طريًقا يلتمس به علًما سّهل اهلل له به طريًقا إىل اجلنة، وإن املالئكة لتضع »: وقال 
أجنحتها لطالب العلم رًضا مبا يصنع، وإن العامل ليستغفر له من يف السماوات ومن يف األرض، حىت 

أدناكم، أال وإن العلماء ورثة األنبياء، وإن  احليتان يف املاء، وفضل العامل على العابد كفضلي على
 .«األنبياء مل يوّرثوا ديناًرا وال درمًها، وإمنا ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ حبّظ وافر

 .عبارات تزلزل القلوب، وجتعل قلوب املؤمنني حيرصون على طلب العلم! اهلل أكرب يا عباد اهلل

 -يا عباد اهلل-وماذا يريد العبد : «ه به طريًقا إىل اجلنةمن سلك طريًقا يلتمس به علًما سّهل اهلل ل»
 إال أن ُيرضي اهلل ويدخل جنته بفضله؟

َمرَُهم  العباد امُلكرمني، الذين « وإن املالئكة»
َ
ٓ أ َ َما ُصوَن ٱَّللَّ تضع أجنحتها َل» [6:التحرمي] َلَّ َيع 

: فقال عندما جاء صفوان بن عسال إىل النيب : ، ويف احلديث اآلخر«لطالب العلم رًضا مبا يصنع
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مرحًبا بطالب العلم، إن طالب العلم حتّفه املالئكة بأجنحتها، مث يركب »: جئتك أطلب العلم، قال
 .«بعضهم بعًضا، حىت يبلغوا السماء الدنيا من حمبتهم ملا يطلب

ليستغفر له من يف السماوات ومن يف األرض، حىت احليتان يف » -إذا حّصل العلم-« العاملوإن »
 .«املاء

على أدىن األمة، وفضل العامل على  وفضل العامل من هذه األمة على العابد بغري علم كفضل النيب 
 .العابد كفضل القمر على سائر الكواكب

، فإن املّيت إذا مات إمنا يرثه أقرباؤه، َوُوّراث هم أقرب الناس إىل النيب  -يا عباد اهلل-وإن العلماء 
 .هم العلماء النيب 

هو العلم بشرع : يف ديننا شأن عظيم، وإن العلم النافع الرافع أصله وأّوله -يا عباد اهلل-إن شأن العلم 
كل علم دنيوي نافع، ولذا نص الفقهاء على أن تعلم ما  -د اهلليا عبا-رب العاملني، وَيْتَبعه يف ذلك 

يصح به الدين فرض عني على كل مسلم ومسلمة، وأن ما زاد على ذلك من علم الشريعة ومن علوم 
 .الدنيا النافعة فتعلُّمه فرض كفاية على األمة

 :صفات أربعال َيحُصل للعبد إال إذا اتصف ب -يا عباد اهلل-وإن العلم النافع الرافع 

 -يا عباد اهلل-، فاإلخالص سبب لتيسري العلم وسبب لالنتفاع بالعلم، وهو اإلخالص هلل  :أوهلا
شرط حلصول الثواب والسالمة من العقاب يف طلب العلم الشرعي، وشرط حلصول الثواب يف طلب 

إمنا األعمال بالنيات، وإمنا لكل امرئ ما »: العلم الدنيوي النافع، فال ثواب إال بنية، يقول النيب 
نوى، فمن كانت هجرته إىل اهلل ورسوله فهجرته إىل اهلل ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها 

من تعّلم علًما مّما ُيبتغى به وجه اهلل »: حمّذًرا ، ويقول «أو امرأة ينكحها فهجرته إىل ما هاجر إليه
، أي مل جيد ريح اجلنة يوم «ًضا من الدنيا مل جيد عرف اجلنة يوم القيامةال يتعّلمه إال ليصيب به عر

من تعّلم العلم ليباهي به العلماء، وجياري به السفهاء، ويصرف به وجوه الناس »: القيامة، وقال 
 !، أدخله اهلل جهنم«إليه، أدخله اهلل جهّنم
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ثواب والسالمة من العقاب، ولن ينال شرط يف العلوم الشرعية حلصول ال -يا عباد اهلل-فاإلخالص 
 .عبد ثواب اهلل إال باإلخالص هلل 

نافًعا  اًلفهو أن ُيثِمر العلم العمل، فإنه ال خري يف علم ال ُيثمر عم :وأما ثاين الصفات يا عباد اهلل
القيامة حىت ال تزول قدما عبد يوم »: يتقرب به العبد إىل مواله أو ُيصِلح به دنياه، ولذا قال النيب 

ُيسأل عن أربع، عن عمره فيم أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه، 
، وقد كان السلف الصاحل رضوان اهلل عليهم خيافون خوًفا شديًدا من العلم «وعن جسمه فيم أباله

 .وعدم العمل، ويرون ذلك من سوء احلال، والعياذ باهلل

فهي احترام املعّلم والعامل، فاحترام املعلم والعامل سبب من أسباب تيسري العلم  :ثالثةوأما الصفة ال
، وجاء «ليس مّنا من مل ُيِجّل كبرينا، ويرحم صغرينا، ويعرف لعاملنا حّقه»: وبركته، قال النيب 

ل له زيد ، فأخذ بركابه حىت أنزله، فقايوًما راكًبا بغله، فقام إليه ابن عباس  زيد بن ثابت 
 .هكذا ُأمرنا أن نفعل بعلمائنا: فقال! ؟أتفعل هذا وأنت ابن عّم رسول اهلل : 

من آداب أهل اإلسالم، وهو سبب عظيم يف تيّسر العلم، ونزول  -يا عباد اهلل-فاحترام العامل واملعلم 
 .اخلري والربكة فيه

العامل : فهي الصرب، فإن العلم ال ُينال إال بالصرب، وكما قال بعض السلف :وأما الصفة الرابعة
كالشجرة، تنتظر مىت ُتسِقط عليك الثمرة، فال بد من الصرب يف طريق طلب العلم، ولن َينال العلم 

كل هذا يف  ُتنال اإلمامة يف الدين، وقد مجع اهلل  -يا عباد اهلل-ر، فبالصرب واليقني َملول وال ُمَتكبِّ
ِّ سورة العصر،  ٍ  ١َوٱل َعۡص  ِفِّ ُخۡس 

نَسََٰن لَ ِّ
َٰلَِّحَٰتِّ َوتََواَصو اْ  ٢إِّنَّ ٱۡل  ْ ٱلصَّ ْ وََعمِّلُوا ِّيَن َءاَمُنوا إَِّلَّ ٱَّلَّ

 ِّ ۡب  ِّٱلصَّ اْ ب ِّ َوتََواَصو  َق 
ِّٱۡل  فَذكر العلم ألن كل هذا ال حيصل إال بالعلم، وذكر اإلميان  ،[3-2:العصر] ٣ب

 .لصاحل وهو مثرة للعلم، وذكر التواصي باحلق والتواصي بالصربوالعمل ا

 . على غرس هذه الصفات األربع يف أبنائكم وبناتكم إن أردمت اخلري هلم -رمحكم اهلل-فاحرصوا 
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 :معاشر املعلمني واملعلمات، إنكم حتملون شرًفا وأمانة

 اًل، وكنتم أهفهو أنكم إن أخلصتم وأحسنتم تقومون يف األمة مقام النيب  :أما الشرف 
إن اهلل »: ألن يثين اهلل عليكم يف املأل األعلى، وأن حيّبكم عباُد اهلل الصاحلون، يقول النيب 

ومالئكته وأهل السماوات واألرض، حىت النملة وحىت احلوت، َلُيصّلون على معّلم الناس 
 .«اخلري

  حتملون أمانة عظيمة ألنكم سُتسألون عنها بني يدي اهلل  حتملون أمانة عظيمة،وإنكم ،
 .ترّبون النشء الذين سيحملون شأن األمة يف قادم األيام

فيا أيها املعلم املبارك، ويا أيتها املعلمة املباركة، ال تتخذ مهنتك وظيفة تأخذ عليها مرّتًبا، بل إنك 
، ال ُتثقلك التعاميم، وال يثقلك أمسى من ذلك، إنك يف مهنة شريفة عظيمة، فَأدِّها مراقًبا هلل 

 مهّمة عظيمة، فَأدِّها كما ، إذا دخلت فصلك فاعلم أنك يفاملراقبون من البشر، وإمنا راقب اهلل 
ويرضى، عّلم أبناء املسلمني اخلري كما هو يف املقرر الذي بني يديك، الطالب ليسوا  حيب اهلل 

حباجة إىل أقاصيصك، وال إىل بطوالتك، تعمر هبا احلصة وتضّيع الوقت، وإمنا هم حباجة إىل العلم 
ور يف خارج العلم، إال أن يكون ذلك شيًئا يسرًيا النافع الذي ُكتب يف املقررات، فال ُتِضع احلصة بأم

 .تطرد به امللل

على أن تغرس الثقة يف قلوب الطالب، وأن تتحّبب إليهم، وأن تلني هلم لني  -رعاك اهلل-واحرص 
َة  : قال لنبيه  العقالء، فإن اهلل  َِّن ٱ فَبَِّما رَۡح  ا َغلِّيَظ م  ۖۡ َولَو  ُكنَت َفظًّ َت لَُهم  ِّ نلِّ بِّ َّللَّ

ٱل َقل 
َِّكۖۡ  ل واْ مِّن  َحو   .[259:آل عمران] ََلنَفضُّ

أنك لن تكتسب احتراًما ولن تكتسب ُحبًّا بغلظ القلب، وال بشتيمة اللسان، وإمنا  -أيها املعلم-ثق 
، فبينما إنه أتى النيب : فهو خري معّلم، يقول معاوية بن احلكم السلمي بلني العقالء، اقتد بالنيب 

قون فيه بأبصارهم، يرمحك اهلل، فأخذ الناس ُيَحدِّ: يف الصالة َعطس رجل، فقال له  كان مع النيب
مالكم تنظرون إيّل؟ فأخذوا يضربون على أفخاذهم يسّكتونه، ! واُثكل أّمياه، واثكل أّمياه: فقال هلم

، بأيب وأّمي، ما كهرين، وال ضربين، وال سّبين، فما فسكّت، فلما انصرف رسول اهلل : قال 
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إن صالتنا هذه ال يصلح فيها شيء من كالم »: رأيت ُمعّلًما قبله وال بعده أحسن تعليًما منه، إمنا قال
 .«البشر، إمنا هو التسبيح والتحميد وتالوة القرآن

، فإنك يف ذلك حتّقق اخلري العظيم لك مبّشًرا ال منّفًرا، جاذًبا ال طارًدا فكن على طريقة رسول اهلل 
 .ولألمة

معاشر املؤمنني، إن طلب العلم ليس خاصًّا باملدارس، وليس خاصًّا بالطالب الصغار، بل هو لكل 
مؤمن ومؤمنة، ويف كل مكان ُيبذل فيه العلم النافع، ففي بيوت اهلل ُيطلب العلم، يف خطب اجلمعة 

ُيطلب العلم، ويف املدارس واجلامعات، ويف غري ذلك، فأنصتوا  ُيطلب العلم، ويف احملاضرات والدروس
وا بالصفات النافعة حيث إن العلم ال ينفع إال إذا أحضر لدروس العلم واحضروها، وحتلَّ -عباد اهلل-

َع وَ اإلنسان قلبه، وأحضر مسعه،  م  ل ََق ٱلسَّ
َ
و  أ
َ
َِّمن ََكَن ََلُۥ قَل ٌب أ َرىَٰ ل َِّك ََّلِّك  َٰل  ٣٧ُهَو َشهِّيٞد إِّنَّ ِفِّ َذ

 .[30:ق]

إن شأن العلم شأن عظيم، فاهتّموا به عباد اهلل، ورّبوا أبناءكم على خري الطريق، ! عباد اهلل! عباد اهلل
 .أن يوّفقين وإياكم واجلميع إىل ما حيب ويرضى أسأل اهلل 

 .الغفور الرحيمأقول ما تسمعون، وأستغفر اهلل العظيم يل ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو 

 

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم األمّتان األكمالن على املبعوث رمحًة للعاملني، وعلى آله 
 :وأصحابه أمجعني، وعلى من اّتبعه بإحسان إىل يوم الدين، أما بعد فيا معاشر املؤمنني

 :قّسم الناس يف سورة الفاحتة إىل ثالثة أقسام إن اهلل 

 املنعم عليهم، وهم العاملون العاملون، ورأسهم األنبياء والصديقون والشهداء :أوهلم. 
 بغري علم، فكانوا من الضالني، ورأسهم هم  هم الضالون، الذين عبدوا اهلل  :وثانيهم

 .النصارى
 م أعرضوا، ومل يستسلموا، ومل يعملوا مبا هم املغضوب عليهم، الذين علموا لكنه :وثالثهم

 .علموا، فاستحقوا أن يغضب اهلل عليهم، ورأسهم اليهود
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ِّنَي  ٓال  ِّ ٱل َمغ ُضوبِّ َعلَي هِّم  َوََل ٱلضَّ َت َعلَي هِّم  َغي  ن َعم 
َ
ِّيَن أ َرََٰط ٱَّلَّ يا -، فالعبد املوّفق [0:الفاحتة] ٧صِّ

 .عليهم، فكان حريًصا على العلم النافع، وعلى العمل بعلمهمن كان من العباد املنعم  -عباد اهلل

أن العبد لن يعرف ما ينفعه ولن يسلك ما ينفعه إال إذا علم ذلك الذي ينفع،  -عباد اهلل-واعلموا 
 .وعرف طريقه، وُرزق مهة عالية، وإرادة صادقة، وتّوج ذلك بالعمل

  فه، فكان من الضالنيأراد اخلري، لكنه مل يعر -يا عباد اهلل-فكم من عبد. 
  عرف اخلري، لكنه مل يعرف طريقه، فسلك طريًقا غري طريقه،  -يا عباد اهلل-وكم من عبد

فكان من أهل البدع اإلضافية يف الدين، وكان من أهل الضالل يف أمور الدنيا، فلم يعرف 
 .طريق العلم النافع، ال يف دينه وال يف دنياه

  طريق اخلري، عرف اخلري وعرف طريقه، لكن قعدت به عرف  -يا عباد اهلل-وكم من عبد
 .مّهته، فلم تكن له مهة يسلك هبا ذلك الطريق

  وكم من عبد كانت له مهة، لكن ضعفت إرادته، فلم يتحقق يف قلبه عزم صادق لتحقيق
 .اخلري

 وكم من عبد حّصل كل هذا، لكنه قعد عن العمل. 

وبناتكم حب طلب اخلري، وحب التعلم، وحب معرفة يف أنفسكم ويف أبنائكم  -عباد اهلل-فاغرسوا 
طريقة اخلري، وارفعوا يف أنفسهم اهلمم، وعلموهم طريق اإلرادة الصادقة، ودّربوهم على العمل، فإن 

 .يف ذلك اخلري لكم وهلم

أن اهلل أمرنا بأمر عظيم شريف، بدأ فيه بنفسه، مث ثّنى مبالئكته، فقال  -رمحين اهلل وإياكم-مث اعلموا 
َ َوَمَلَٰٓئَِّكَتُهۥ يَُصلُّوَن ََعَ : -عز من قائل- ُِّمواْ  إِّنَّ ٱَّللَّ ل  ََ ْ َعلَي هِّ َو ْ َصلُّوا ِّيَن َءاَمُنوا َها ٱَّلَّ يُّ

َ
أ ِّ  َيَٰٓ ٱنلَّبِّ 

 َ لِّيًمات  .[56:ألحزابا] 56 س 

 .«من صّلى علّي صالة واحدة صّلى اهلل عليه هبا عشًرا»: وقال 

فاللهّم صل على حممد وعلى آل حممد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك محيد جميد، 
وسّلم تسليًما كثرًيا، وارض اللهّم عن الصحابة أمجعني، وارض اللهّم عن الصحابة أمجعني، وارض 

 .عن الصحابة أمجعني، وارض عّنا معهم مبّنك وكرمك يا أكرم األكرمنياللهّم 
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اللهّم اجعلنا ممن رضيت أقواهلم وأعماهلم وقبلتها يا رب العاملني، اللهّم اجعلنا ممن رضيت أقواهلم 
 .وأعماهلم وقبلتها يا رب العاملني، اللهّم اجعلنا ممن رضيت أقواهلم وأعماهلم وقبلتها يا رب العاملني

 .اللهّم ارزقنا قلوًبا تقية، اللهّم ارزقنا قلوًبا نقية، اللهّم ارزقنا نفوًسا زكية يا رب العاملني

 .اللهّم سّلم قلوبنا، اللهّم سّلم قلوبنا، اللهّم سّلم قلوبنا، اللهّم يّسر أمورنا يا رب العاملني

دي فريضة عظيمة من فرائضك، اللهّم يا ربنا، إنا عباد من عبادك، قد اجتمعنا يف بيت من بيوتك، نؤ
وأنت أعلم بقلوبنا وأحوالنا مّنا، اللهّم من علمته مّنا مقيًما على خري اللهّم فتقّبل منه وزده خرًيا إىل 
خريه يا رب العاملني، ومن علمته مّنا مقيًما على سوء اللهّم فخّلصه منه يا رب العاملني، وبّدل سيئه 

نا فوق ما نرجو، اللهّم أعطنا فوق ما نرجو، اللهّم أعطنا فوق ما حسًنا يا رب العاملني، اللهّم أعط
 .نرجو

اللهّم أصلح لنا النية والذرية يا رب العاملني، اللهّم أصلح لنا النية والذرية يا رب العاملني، اللهّم أصلح 
 .لنا النية والذرية يا رب العاملني

وبارك لنا يف ذرياتنا، وبارك لنا يف أهلينا، وبارك لنا اللهّم بارك لنا يف أعمارنا، وبارك لنا يف أعمالنا، 
 .يف بيوتنا، وبارك لنا يف أموالنا، وبارك لنا يف كل نعمة أنعمت هبا علينا يا رب العاملني

اللهّم اجعلنا من عبادك الشاكرين الصابرين، اللهّم اجعلنا من عبادك الشاكرين الصابرين، اللهّم 
 .لصابريناجعلنا من عبادك الشاكرين ا

اللهّم فّرج عن كل مهموم من هذه األمة يا رب العاملني، اللهّم فّرج عن كل مهموم من هذه األمة يا 
 .رب العاملني، اللهّم فّرج عن كّل مهموم من هذه األمة يا رب العاملني

اللهّم احفظ كل مسلم ومسلمة يف أي مكان كان يا رب العاملني، اللهّم احفظ كل مسلم ومسلمة 
 .أي مكان كان يا رب العاملني، اللهّم احفظ كل مسلم ومسلمة يف أي مكان كان يا رب العاملني يف

 .ربنا آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار
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َسَٰنِّ ِإَويَتآي  إِّنَّ ٱ! عباد اهلل ِّح 
لِّ َوٱۡل  ِّٱل َعد  ُمُر ب

 
َ يَأ ََبَٰ َوَين ََهَٰ َعنِّ  َّللَّ ِّ   ذِّي ٱل ُقر  َغ 

ُمنَكرِّ َوٱۡل 
َشآءِّ َوٱل  ٱل َفح 

ُرونَ   .[90:النحل] ٩٠ يَعُِّظُكم  لََعلَُّكم  تََذكَّ

لَُم َما فاذكروا اهلل العظيم يذكركم، واشكروه على ِنعمه يزدكم،  ُ َيع  ۗۡ َوٱَّللَّ َۡبُ ك 
َ
ِّ أ ُر ٱَّللَّ َوََّلِّك 

َنُعونَ   .[15:العنكبوت] 45 تَص 


