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اهاأ لق 
 
أ    

لي    
م ألله ألرحي لي 

س
ن   مان  ب  خ  أ .د. سلي  ي 

لي  ألش   
م ألله ألرحي لي 

س
ن   مان  ب  خ  أ .د. سلي  ي 

لي  ألش   
م ألله ألرحي لي 

س
ن   مان  ب  خ  أ .د. سلي  ي 

ألش 
   

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 
ت   كرسي  ألف 

اد  أ سي    

وم  وم ي  ولي  1616ي  مادى ألإ  وليج  مادى ألإ  ة    14391439  ج  وي  ت  ة  ألن  ن  المدي  ة  ب  وي  ت  ة  ألن  ن  المدي    ب 
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ئات أعمالنا، من يهد ينعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن ساحلمد هلل، حنمده ونستعينه ونستغفره، و إن
 له، وأشهد أن اهلل فال ُمضّل له، ومن ُيضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك

 .عبده ورسوله حممدًا

ِيَن َءاَمُنواْ  َها ٱَّلَّ يُّ
َ
أ ۡسلُِموَن َيَٰٓ نُتم مُّ

َ
َ َحقَّ ُتَقاتِهِۦ َوََل َتُموُتنَّ إَِلَّ َوأ ُقواْ ٱَّللَّ  [201:آل عمران] ١٠٢ٱتَّ

ِن نَّۡفٖس َوَِٰحَدةٖ وََخلََق ِمۡنَها َزوَۡجَها َوَبثَّ ِمۡنُهمَ  ِي َخلََقُكم م  ُقواْ َربَُّكُم ٱَّلَّ َها ٱنلَّاُس ٱتَّ يُّ
َ
أ ا رَِجاَلا َيَٰٓ

ا َونَِسا   َ ََكَن َعلَۡيُكۡم َرقِيباا َكثرِيا ۚٗ إِنَّ ٱَّللَّ رَۡحاَم
َ
ِي تََسا َءلُوَن بِهِۦ َوٱۡۡل َ ٱَّلَّ ۚٗ َوٱتَُّقواْ ٱَّللَّ  [2:النساء] ١ءا

ا  َ َوقُولُواْ قَۡوَلا َسِديدا ُقواْ ٱَّللَّ ِيَن َءاَمُنواْ ٱتَّ َها ٱَّلَّ يُّ
َ
أ ۡعَمَٰلَُكۡم َوَيۡغفِۡر لَُكۡم ذُ  ٧٠َيَٰٓ

َ
نُوَبُكۡمۗۡ يُۡصلِۡح لَُكۡم أ

َ َورَُسوََلُۥ َفَقۡد فَاَز فَۡوًزا َعِظيًما   [02-00:األحزاب] ٧١َوَمن يُِطِع ٱَّللَّ

، وشرَّ األمور حمدثاهتا، وكلَّ حمدثة احلديث كتاب اهلل، وخري اهلدي هدي حممد  خريفإّن : أّما بعد
 :مث يا عباد اهللضاللة يف النار،  بدعة، وكلَّ بدعة ضاللة، وكلَّ

ۚٗ لعه حواء، ن ِضمن تراب، وخلق ِم قد خلق آدم  اهلل إن  ا َونَِسا ءا  َوَبثَّ ِمۡنُهَما رَِجاَلا َكثرِيا
 .-من ذكر وأنثى- ، فجعل اإلنسان من زوجني[2:النساء]

ُ َوََل مُ  َوَما ََكَن لُِمۡؤِمنٖ : الذكر واألنثى بطاعته، فقال سبحانه وقد أمر اهلل   ۡؤِمنٍَة إَِذا قَََض ٱَّللَّ
َ َورَُسوََلُۥ َفَقۡد َضلَّ َضَلَٰلا  ۡمرِهِۡمۗۡ َوَمن َيۡعِص ٱَّللَّ

َ
ن يَُكوَن لَُهُم ٱۡۡلرَِيَةُ ِمۡن أ

َ
ۡمًرا أ

َ
ۥ  أ بِينا  َورَُسوَُلُ  ٣٦ا مُّ

 .[63:األحزاب]

م، ِزامُلل م، ومسع أمر رسول اهلل لِزأنه إذا مسع أمر اهلل امُل -يا عباد اهلل-فشأن املؤمن وشأن املؤمنة 
، أنه ال جيد يف نفسه حرجًا مما قضى به يف كتاب اهلل، أو يف سنة رسول اهلل  ومسع النهي اجلازم

، م تسليمًا، ويطيع اهلل سلِّوال يقف حمتارًا، وال يقف ليختار، وإمنا ُي، ربه، أو قضى به رسوله 
 .ويطيع رسول اهلل 

 له فذاك الذي ضّل ضالال بعيدًا، وضل ضالاًلفإذا فعل ذلك فهو املهتدي، أما من يعصي اهلل ورسو
 .لبس فيه وال شك وال ريب مبينًا، ال
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قد ذكر الرجال والنساء يف آية عظيمة من كتابه الكرمي، مجع فيها أصول  -يا عباد اهلل-وإن ربنا 
ننَِي َوٱلُۡمۡؤِمَنَِٰت إِنَّ ٱلُۡمۡسلِِمنَي َوٱلُۡمۡسلَِمَِٰت َوٱلُۡمۡؤمِ : اخلريات، وجمامع الكماالت، فقال سبحانه

َٰبَِرَِٰت َوٱۡلَخَِٰشعنَِي َوٱۡلَخَِٰشَعَٰ  َِِٰبِيَن َوٱلصَّ َِٰت َوٱلصَّ َِٰدَق َِٰدقنَِي َوٱلصَّ ِت َوٱۡلَقَٰنِتنَِي َوٱۡلَقَٰنَِتَِٰت َوٱلصَّ
ئَِمَِٰت َوٱۡلَحَٰفِِظنَي فُُروَجُهۡم َوٱ َٰٓ ئِِمنَي َوٱلصَّ َٰٓ َِٰت َوٱلصَّ َق ِ قنَِي َوٱلُۡمَتَصد  ِ َ َوٱلُۡمَتَصد  َٰكِرِيَن ٱَّللَّ لَۡحَٰفَِظَِٰت َوٱلذَّ

ۡغفَِرةا ا َكثرِيا  ُ لَُهم مَّ َعدَّ ٱَّللَّ
َ
َِٰت أ َٰكَِر ۡجًرا َعِظيما  َوٱلذَّ

َ
 .[63:األحزاب] ٣٥ا َوأ

فاملتمّسكون مبا ذكر ربنا يف هذه اآلية من الرجال والنساء هم أهل االستقامة، واحلياة الطيبة، واملغفرة 
 .قُدر قدره إال اهلل الذي ال َيالعظيمة، واألجر الكرمي، 

بالشهادتني، فقد دخل يف  من أتى -يا عباد اهلل-املسلم  :[63:األحزاب] إِنَّ ٱلُۡمۡسلِِمنَي َوٱلُۡمۡسلَِمَِٰت 
 .-ذكرًا كان أو أنثى- اإلسالم

وإلسالمه مع الشهادتني أركاٌن عظام، وأعمال ظاهرة، حيرص على اإلتيان هبا، فأركانه مع 
ملن استطاع إليه سبياًل،  وصوم رمضان، وحج بيت اهلل احلرامإقامة الصالة، وإيتاء الزكاة،  :نيالشهادت

 ليكون يف أعلى مراتب اإلسالم حيرص املسلم على أن يأيت هبا،  ع هذه األركان أعماٌل ظاهرٌةوتتَب
 .-ذكرًا كان أو أنثى-

إذا -، فهذا ان إذا ُذكر مع اإلسالم فهو األعمال الباطنةاإلمي :[63:األحزاب] َوٱلُۡمۡؤِمننَِي َوٱلُۡمۡؤِمَنَِٰت 
ه مبا شرع ربه من األعمال إذا مجع بني اإلسالم واإلميان، فاستنار باطُن -كان رجاًل أو كان أنثى

اإلسالم - ق هاتني املرتبتنيالباطنة، والتصديقات الالزمة، وصُلح ظاهره باألعمال الظاهرة، فقد حّق
 .-واإلميان

 ،املداوم على الطاعة هو املطيع هلل  -يا عباد اهلل-والقانت  :[63:األحزاب]  نِتنَِي َوٱۡلَقَٰنَِتَِٰت َوٱۡلَقَٰ 
الذي كلما فرغ من طاعة طلب طاعة أخرى، رجاء ما عند اهلل، وخوفًا من عذاب اهلل، مع حمبة اهلل 

ۡن ُهوَ : ، كما قال ربنا مَّ
َ
ِۡل َساِجدا  أ َٰنٌِت َءانَا َء ٱَّلَّ ْ رَۡۡحََة َرب ِهِۗۦۡ َق ا ََيَۡذُر ٱٓأۡلِخَرةَ َوَيرُۡجوا  ا َوقَا ئِما

 .[9:الزمر]

َٰتِ  َِٰدَق َِٰدقنَِي َوٱلصَّ صادقون يف أقواهلم وأفعاهلم، وهّن  -يا عباد اهلل-أي أهنم  :[63:األحزاب] َوٱلصَّ
َها لصادقني، صادقات يف أقواهلّن وأفعاهلّن، وقد أفلح وأجنح من كان من الصادقني، وكان مع ا يُّ

َ
أ َيَٰٓ
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َِٰدقنَِي  ْ َمَع ٱلصَّ َ َوُكونُوا ْ ٱَّللَّ ْ ٱتَُّقوا ِيَن َءاَمُنوا ُ َهََٰذا يَۡوُم يَنَفُع ، [229:التوبة] ١١٩ٱَّلَّ  قَاَل ٱَّللَّ
َٰت   َِٰدقنَِي ِصۡدُقُهۡمۚٗ لَُهۡم َجنَّ نَۡهَُٰر َخَِِٰلِيَن ََتۡرِي ِمن َتۡ  ٱلصَّ

َ
بَدا تَِها ٱۡۡل

َ
ُ َعۡنُهۡم َورَُضواْ َعۡنُهۚٗ ِِضَ ٱاۖ رَّ فِيَها  أ َّللَّ

َٰلَِك ٱلَۡفۡوُز ٱۡلَعِظيُم   .[229:املائدة] ١١٩َذ

ود، قال النيب عهود والوعوحفظ ال ،أداء األمانات: عند الرجال والنساء -يا عباد اهلل-ومن الصدق 
فهل من ! -يا عباد اهلل-، ما أعظمه من عهد «لكم اجلنة من أنفسكم أضمُن اضمنوا يل سّتًا»: 

 من أنفسكم أضمُن ًااضمنوا يل سّت»، ن هذه الستباجلنة ملن ضِم مشتٍر؟ الضماُن من رسول اهلل 
جكم، وُغّضوا وثتم، وأوفوا إذا وعدمت، وأّدوا إذا ائُتِمنتم، واحفظوا فرقوا إذا حّدلكم اجلنة، اصُد

 .«أبصاركم، وُكّفوا أيديكم

َٰبَِرَٰتِ  َِِٰبِيَن َوٱلصَّ  :[63:حزاباأل] َوٱلصَّ

  فهم يبحثون عن ونساء صابراٌت على طاعة اهلل  رجاٌل صابرون -يا عباد اهلل-إهنم ،
ب الناس، وإمنا يلزمون ما بون بتقّلرهم عن طاعة اهلل احلوادث، وال يتقّلغيِّ، ال ُتطاعة اهلل 

 .أراد رب الناس 
  عاصي أن الناس يفعلون هم إىل املنَّفَّ، ال يستِخوهم صابرون وهّن صابرات عن معصية اهلل

 .املعاصي، وإمنا يصربون عن املعاصي، ألهنم خيافون من اهلل 
 هلم وهلّن وهّن صابرات على ابتالء اهلل  وهم صابرون. 

 .فأولئك هم الفائزون

 امتألت قلوهبم ،واملتذّلالت هلل  املتذّللون هلل  :[63:األحزاب] َوٱۡلَخَِٰشعنَِي َوٱلَۡخَِٰشَعَٰتِ 
، فسكنت قلوهبم وخضعت، وذّلت لرهبم، وسكنت جوارحهم عند ت قلوهبّن خوفًا من اهلل وامتأل

 .صالهتم لرهبم 

َٰتِ  َق ِ قنَِي َوٱلُۡمَتَصد  ِ وما هو  ،يهافيما وجب ف ألمواهلم،فهم رجال باذلون  :[63:األحزاب] َوٱلُۡمَتَصد 
عًا فيما زاد على وتطوُّ اًللزكاة، وتنفُّنافلة فيها، فشأهنم أهنم يتصدقون بأمواهلم، وجوبًا يف إخراج ا

 .شأهنا أهنا تتصدق هلل  ،ذلك، وكذا املرأة
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ئَِمَٰتِ  َٰٓ ئِِمنَي َوٱلصَّ َٰٓ ، -فرضًا ونفاًل- حريصون على الصيام -يا عباد اهلل-فهم  :[63:األحزاب] َوٱلصَّ
 . بإذنهل إحداهّن بالصوم وزوجها شاهد إال، وال تتنّف-فرضًا ونفاًل-وهّن حريصات على الصوم 

 .دل له من األعمالتظهر فيه حقيقة التقوى، وال ِع -يا عباد اهلل-والصوم 

حيفظ فرجه من كل شيء  -يا عباد اهلل-فالرجل  :[63:األحزاب] َوٱۡلَحَٰفِِظنَي فُُروَجُهۡم َوٱۡلَحَٰفَِظَِٰت 
املرأة حتفظ وحفظًا لفرجه،  حال وجودها، فإذا تزوج كان أشّد لك اليمنيأو ميلك ِم ،حىت يتزوج

ِيَن ُهۡم لُِفُروِجهِۡم جت كانت أشد حفظًا لفرجها، فرجها من كل شيء حىت تتزوج، فإذا تزو َوٱَّلَّ
يَۡمَُٰنُهۡم فَإِنَُّهۡم َغرۡيُ َملُومِنَي  ٥َحَٰفُِظوَن 

َ
ۡو َما َملََكۡت أ

َ
ۡزَوَِٰجهِۡم أ

َ
َٰٓ أ َٰلَِك  ٦إَِلَّ لََعَ َفَمِن ٱۡبتَََغَٰ َوَرا َء َذ

ْوَلَٰٓئِ 
ُ
 .[0-3:املؤمنون] ٧َك ُهُم ٱۡلَعاُدوَن فَأ

أال من - «أال من حفظ فرجه فله اجلنة»: وحفظ الفرج للذكر واألنثى طريق إىل اجلنة، قال النيب 
 .، هكذا قال النيب -حفظ فرجه فله اجلنة

 الفُم أكثر ما ُيدخل الناَس الناَر»: وتضييع حفظ الفرج من أعظم أسباب دخول النار، يقول النيب 
 .«والفرُج

مى ط يف احِلومن فرَّ ،مى فرجهماه َحمى ال بد من حفظه، فمن حفظ ِحله ِح -يا عباد اهلل-والفرج 
 .ط يف حفظ فرجهفرِّأوشك أن ُي

يف خرٍي ما كان  -ذكرًا كان أو أنثى-، وال يزال اإلنسان -يا عباد اهلل-احلياء  :مى الفرجفمن ِح
إن مما أدرك الناس من كالم »: كان أهاًل لكل شر، قال رسول اهلل  لقه احلياء، فإذا ضّيع احلياءُخ

 .«إذا مل تسحِي فافعل ما شئت: النبوة األوىل

َٰلَِك : قال تعاىلالبصر، : مى الفرجومن ِح ْ فُُروَجُهۡمۚٗ َذ بَۡصَٰرِهِۡم َويَۡحَفُظوا
َ
ْ ِمۡن أ وا قُل ل ِۡلُمۡؤمِننَِي َيُغضُّ

 َ ۡزََكَٰ لَُهۡمۚٗ إِنَّ ٱَّللَّ
َ
ُۢ بَِما يَۡصَنُعوَن  أ بَۡصَٰرِهِنَّ َويَۡحَفۡظَن َوقُل ل ِۡلُمۡؤِمَنَِٰت َيۡغُضۡضَن مِ  ٣٠َخبرُِي

َ
 فُُروَجُهنَّ ۡن أ

 .[62-60:النور]
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ل خروجها، إال ألمر ال بد منه، أو ما فيه مصلحة قلِّأن تبقى يف بيتها، وُت: مى الفرج للمرأةومن ِح
َج ٱۡلَجَِٰهلِيَّةِ َوقَۡرَن : قال تعاىل ظاهرة، أو كان مباحًا ال مفسدة فيه، ِِف ُبُيوتُِكنَّ َوََل َتَِبَّۡجَن َتَِبُّ

ى  وَلَٰ
ُ
 .[66:األحزاب] ٱۡۡل

أن يبتعد اإلنسان عن حمادثة النساء األجنبيات : ر به يف هذا الزمانوإن من احلمى الذي ينبغي أن نذكِّ
فإن الشيطان يأخذ اإلنسان إىل احلرام ، -ولو كان القصد حسنًا-ائل التواصل االجتماعي يف وس

 .طوًةطوًة ُخُخ

مى أوشك الشيطان أن ، ومن تساهل يف هذا احِلمى فرجه إن شاء اهلل مى َحمى هذا احِلن َحفَم
 .-والعياذ باهلل-يوقعه يف الزنا األكرب 

َ َكثرِيا  َٰكِرِيَن ٱَّللَّ َٰكَِرَٰتِ ا َوٱلذَّ املؤمن، وحتبه املؤمنة، ألهنما حيبان اهلل، كر اهلل حيبه ِذ :[63:األحزاب] َوٱلذَّ
أنا عند ظن : يقول اهلل تعاىل»: وحيبان ما حيبه اهلل، وحيبان أن يكون اهلل معهما، وقد قال النيب 

عبدي يب، وأنا معه إذا ذكرين، فإن ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفسي، وإن ذكرين يف مأل ذكرته يف 
 .«مأل خري منهم

وما : ، قالوا«املفرِّدون سبَق»: ات هم السابقون لغريهم، قال النيب ركريًا والذاوالذاكرون اهلل كث
 .«اتركالذاكرون اهلل كثريًا والذا»: قالاملفرِّدون يا رسول اهلل؟ 

ر معانيها، واحلرص على أن تكونوا من ّبدمبعرفة هذه اآلية، وتعليكم : فمعاشر املؤمنني واملؤمنات
هوهم فيها، فما أحوجنا هذه اآلية، وفقِّ موا بناتكموعلِّ موا أوالدكمحني، وعلِّأهلها، لتكونوا من املفل

مها، ونعمل هبا يف هذا الزمان، الذي كثرت فيه دواعي علِّهها، وُنفَقرها، وَنكرِّإىل أن نقرأها، وُن
 !الشر، وقّل املناصرون على اخلري

ره، ونفهمه، ّبد، نقرؤه، ونت-بنا إىل كتاب ر- مىأن نلجأ إىل خري ِح -يا عباد اهلل-فينبغي علينا 
 .ونتمّسك به، ونأخذ بسنة نبينا 

 .أقول ما تسمعون، وأستغفر اهلل العظيم يل ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
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 :احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، أما بعد فيا عباد اهلل

حمافظًة على  ذلك عة فقد استكملت اخلري، فإن كانت مؤمنة إذا جاءت مبا ذكر اهلل يف اآليإن املرأة امل
فظ فرجها، وطاعة زوجها، مع عدم ترك واجب، وال فعل ، وِحوضصالة املفروضة، والصوم املفرال

إذا صّلت »: قال رسول اهلل إىل اجلنة، ووجدت حالوة اإلميان،  حمرَّم، فهي على صراط مستقيم
ادخلي اجلنة من أي  :رأة سمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل هلاامل

 .«ال جتد امرأة حالوة اإلميان حىت تؤدي حق زوجها»: وقال ، «أبواب اجلنة شئِت

وكلما زادت املرأة مما ذكر اهلل يف اآلية ازداد إمياهنا، وعظمت درجتها، وحسنت استقامتها، وطابت 
 .نت من أهل املفاز عند لقاء رهباحياهتا، وكا

، اعلمي أن اهلل كّرمِك، وأن خريِك كله إمنا هو يف طاعة -يا أيتها املرأة املؤمنة- فيا أيتها املرأة املؤمنة
 ، والزمي دين اهلل -شياطني اإلنس واجلن-الشياطني  ِكنَّزَِّف، فال يسَتاهلل، وطاعة رسول اهلل 

لِك، وما زاد على ذلك فهو  هي اليت أعطاها اهلل  -رية املباركةاحل-فلحي، فإن احلرية كلها لُت
، وال كرامة لِك عبودية ألهل الشر من اإلنس واجلن، وإن الكرامة هي اليت جعلها اهلل  -واهلل-

 .هو الذلة واالمتهان -واهلل-، بل ذاك لِك يف أن ختالفي شرع اهلل 

، وال خترجي مع الذين خيرجون يف ، الزمي دين اهلل -املسلمةيا أيتها املرأة - فيا أيتها املرأة املسلمة
 .-والعياذ باهلل إن مل تكن شّرًا حمضًا-ق فيها اخلري، بل هي أقرب إىل الشر ال يتحّق وأماكَن منتدياٍت

إنكم مسؤولون عن نسائكم يوم القيامة عند لقاء ربكم، فقوموا مبا أوجب اهلل  ،ويا أولياء النساء
 .فلحونمون وُتسَلعليكم، لعلكم َت
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عز من - فقال ، مبالئكته، بدأ فيه بنفسه، مث ثىنأمرنا بأمر عظيم أّن اهلل  -عباد اهلل-مث اعلموا 
ْ : -قائل ِيَن َءاَمُنواْ َصلُّواْ َعلَۡيهِ وََسل ُِموا َها ٱَّلَّ يُّ

َ
أ ۚٗ َيَٰٓ ِ  ٱنلَِّب 

َ َوَمَلَٰٓئَِكَتُهۥ يَُصلُّوَن لََعَ  56تَۡسلِيًما  إِنَّ ٱَّللَّ

 .[33:األحزاب]

ى اهلل عليه صّل» -«من قلبه» :أو قال- «فيها خملصًا صالًةمن أميت ى علّي من صّل»:  النيب وقال
 .«هبا عشر صلوات، ورفعه هبا عشر درجات، وكتب له هبا عشر حسنات، وحما عنه هبا عشر سيئات

 .أنفسكم بكثرة الصالة والسالم على نبيكم  -عباد اهلل-فأكرموا 

، ك محيد جميدعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنصّل على حممد وعلى آل حممد، كما صّليت  فاللهم
 .وسلِّم تسليمًا كثريًا

اللهم عن الصحابة  اللهم عن الصحابة أمجعني، وارَض اللهم عن الصحابة أمجعني، وارَض وارَض
 .عّنا معهم مبّنك وكرمك يا أكرم األكرمني أمجعني، وارَض

نا ممن رضيت عنهم يا رب ا ممن رضيت عنهم، اللهّم اجعلنا ممن رضيت عنهم، اللهّم اجعلاللهّم اجعلن
 .العاملني

لنا الذنوب، وأسرفنا حمَّاللهّم يا ربنا، اللهّم يا ربنا، إنا أسرفنا على أنفسنا يف أيامنا املاضية، وَت
اللهّم فاغفر لنا أمجعني، اللهّم وأسرفنا وأسرفنا، وأنت يا ربنا غفور رحيم، اللهّم فاغفر لنا أمجعني، 

فاغفر لنا أمجعني، واجعل أيامنا القادمة خريًا لنا يا رب العاملني، اللهّم اجعلنا هبا قريبني منك يا رب 
 .فيها قريبني منك يا رب العاملني، اللهّم اجعلنا فيها قريبني منك يا رب العاملنيالعاملني، اللهّم اجعلنا 

 بك من غضبك وعذابك ومن شر عبادك، اللهّم إنا نعوذ ابكذغضبك وعنا نعوذ بك من اللهّم إ
 .إنا نعوذ بك من غضبك وعذابك ومن شر عبادكومن شر عبادك، اللهّم 

 .اللهّم إنا نعوذ بك من عذاب القرب، وعذاب النار، وفتنة احمليا واملمات، وفتنة املسيح الدجال

فر الذنوب إال أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارمحنا، اللهّم إنا ظلمنا أنفسنا ظلمًا كثريًا، وال يغ
 .إنك أنت الغفور الرحيم
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 .اللهّم اغفر لنا ولوالدينا، اللهّم اغفر لنا ولوالدينا، اللهّم اغفر لنا ولوالدينا

يضة عظيمة من فرائضك، نرجو اللهّم إنا عباد من عبادك، قد اجتمعنا يف بيت من بيوتك، نؤدي فر
 .ا أمجعني من عذابك يا رب العاملنينَّذابك، اللهّم فارمحنا أمجعني، وأمِّوخناف ع رمحتك

ومن حنب يف وأهلينا اللهّم يا ربنا، كما مجعتنا يف هذه الصالة، يف هذا املسجد، امجعنا مجيعًا ووالدينا 
لنا مفقودين الفردوس األعلى أمجعني، اللهّم ال جتعلنا نفقد أحدًا، اللهّم ال جتعلنا نفقد أحدًا، وال جتع

يف اجلنة يا رب العاملني، وال جتعلنا مفقودين يف اجلنة يا رب العاملني، وال جتعلنا مفقودين يف اجلنة يا 
 .رب العاملني

 .نتهم يوم القيامة يا رب العاملنياللهّم أحِينا حياًة طيبة، واجعلنا من أهل املفاز العظيم، واجعلنا ممن أمَّ

 .، وقنا عذاب النارسنةيف اآلخرة حربنا آتنا يف الدنيا حسنة، و

 .واهلل تعاىل أعلى وأعلم، وصلى اهلل على نبينا وسلم


