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أ    

لي    
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س
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لي  ألش   
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س
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لي  ألش   
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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  ب    66ي  ب  رح  ة    14391439  رح  وي  ت  ة  ألن  ن  المدي  ة  ب  وي  ت  ة  ألن  ن  المدي    ب 
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 إّن احلمد هلل، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سّيئات أعمالنا، من يهِد
شريك له، وأشهد أن إله إال اهلل وحده ال ن ال من ُيضلل فال هادي له، وأشهد أاهلل فال ُمضّل له، و

 .عبده ورسوله حممدًا

ۡسلُِموَن  نُتم مُّ
َ

َ َحقذ ُتَقاتِهِۦ َوََل َتُموُتنذ إَِلذ َوأ ُقواْ ٱَّللذ ِيَن َءاَمُنواْ ٱتذ َها ٱَّلذ يُّ
َ

أ  [201:ل عمرانآ] ١٠٢َيَٰٓ

ۡفس   ِن نذ ي َخلََقُكم م  ِ ُكُم ٱَّلذ ْ َربذ ُقوا ذاُس ٱتذ َها ٱنل يُّ
َ

أ َِٰحَدة  وََخلََق ِمۡنَها  َيَٰٓ وَۡجَها َوَبثذ ِمۡنُهَما رِجَ َو  َٗل اَز
ُقواْ ٱ اٗٓء  ا َونِسَ ثِيٗ كَ  َ ََكَن َعلَۡيُكۡم َرقِيبٗ َوٱتذ رَۡحاَم  إِنذ ٱَّللذ

َ
ي تََسآَءلُوَن بِهِۦ َوٱۡۡل ِ َ ٱَّلذ  [2:النساء] ١ا َّللذ

 َ ْ ٱَّللذ ُقوا ْ ٱتذ يَن َءاَمُنوا ِ َها ٱَّلذ يُّ
َ

أ ْ قَۡوَٗل  َيَٰٓ ِديٗدا َوقُولُوا ََ ۗۡ يُۡصلِۡح  ٧٠  َٰلَُكۡم َوَيۡغفِۡر لَُكۡم ُذنُوَبُكۡم ۡعَم
َ

لَُكۡم أ
ًزا َعِظيًما  ۥ َفَقۡد فَاَز فَۡو وََلُ َُ َر َ َو  [02-00:األحزاب] ٧١َوَمن يُِطِع ٱَّللذ

حمدثاهتا، وكلَّ حمدثة ، وشرَّ األمور اهلل، وخري اهلدي هدي حممد  تاباحلديث كخري فإّن : أّما بعد
 :يا عباد اهلل بدعة، وكلَّ بدعة ضاللة، وكلَّ ضاللة يف النار، مث

نَس إَِلذ ِِلَۡعُبُدوِن : قد خلق اإلنس لعبادته، كما قال ربنا  إن اهلل  نذ َوٱۡۡلِ  ٥٦َوَما َخلَۡقُت ٱۡۡلِ
ني واملرسلني يدعون الناس إىل النبّين هلم كيف يعبدونه على صراط مستقيم، وبعث وبّي، [65:الذاريات]

ُكۡم : نون هلم الصراط املستقيم، كما قال عيسى التوحيد واحلق واملبني، ويبّي َربُّ ِ َو َ َرّب  إِنذ ٱَّللذ
َٰط   ََٰذا ِصَر ۡسَتقِيم   فَٱۡعُبُدوهُ  َه  .[62:آل عمران] ٥١مُّ

راف عنه من مجيع اجلهات اليت حنم االن هلزيِّقُعد هلم على صراطه املستقيم، وُيوابتلى اإلنَس بإبليس، َي
ن هلم االحنراف باملعاصي، ن هلم االحنراف بالبدع، ويزّييقدر عليها، يزّين هلم االحنراف بالشرك، ويزّي

نِظۡرِِنٓ إََِلَٰ يَۡوِم ُيۡبَعُثونَ : عن إبليس كما قال ربنا سبحانه
َ

ذَك ِمَن ٱلُۡمنَظرِيَن  ١٤ قَاَل أ اَل قَ  ١٥قَاَل إِن
ََٰطَك ٱلُۡمۡسَتقِيَم  ۡقُعَدنذ لَُهۡم ِصَر

َ
ۡغَوۡيتَِِن َۡل

َ
ٓ أ يِۡديِهۡم َوِمۡن َخۡلفِِهۡم وََعۡن  ١٦فَبَِما

َ
ۢن َبۡۡيِ أ ِ ُهم م  ُثمذ ٓأَلتِيَنذ

ِكرِيَن  ۡكََثَُهۡم َشَٰ
َ

َٰنِِهۡم وََعن َشَمآئِلِِهۡمۖۡ َوََل ََتُِد أ يَۡم
َ

 .[20-21:األعراف] ١٧أ
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: وكان إلبليس أعواٌن من اإلنس، قلوهبم قلوب الشياطني يف جثمان إنس، كما قال ربنا سبحانه
ِ نَِب ٍّ َعُدو ٗ 

َٰلَِك َجَعۡلَنا لُِك  نَوَكَذ َِٰطَۡي ٱۡۡلِ ِ يُوِِح َبۡعُضُهۡم إََِلَٰ َبۡعض  ا َشَي ن  رٗ  ِس َوٱۡۡلِ ا  زُۡخُرَف ٱلَۡقۡوِل ُغُرو
َك َما َفَعلُ َولَۡو شَ  وَن آَء َربُّ ۖۡ فََذرُۡهۡم َوَما َيۡفََتُ  .[221:األنعام] ١١٢وهُ

ولزومه، وداٍع  ٍع يدعوه إىل صراط اهلل املستقيمدا: نيَييف حياته بني داِع -يا عباد اهلل-فكان اإلنسان 
الذي جعله اهلل على ، يزّين له االحنراف عنه، وكان خري الدعاة إىل صراط اهلل املستقيم حممدًا 

لَِۡي : قال تعاىللة والبيان إىل الصراط املستقيم، مستقيم، ويهدي بالدالصراط  ََ ذَك لَِمَن ٱلُۡمۡر  ٣إِن
ۡسَتقِيم   َٰط  مُّ َٰ ِصَر َٰط  : وقال سبحانه ،[1-3:يس] ٤لََعَ ذَك ََلَۡدُعوُهۡم إََِلَٰ ِصَر ۡسَتقِيم   ِإَون  ،٧٣ مُّ

 .[03:املؤمنون]

 .كل بدعة، فلم يغتّر بزخارف أهلها، وهجر ملن لزم سنة رسول اهلل  -عباد اهلل-فهنيئًا 

ن لزمه ُهدي إىل الصراط املستقيم، قال ربنا وأنزل اهلل معه الكتاب، وآتاه النور املبني، الذي َم
ر  : سبحانه ِ نُو َِن ٱَّللذ َٰ  قَۡد َجآَءُكم م  بِۡي   ب  َوكَِت بَعَ  ١٥مُّ ُ َمِن ٱتذ ِ ٱَّللذ َِٰم  َيۡهِدي بِه َل ُبَل ٱلسذ َُ َٰنَُهۥ  رِۡضَو

َٰط   ِ بِإِۡذنِهِۦ َوَيۡهِديِهۡم إََِلَٰ ِصَر ُّور َِٰت إََِل ٱنل لَُم َِن ٱلظُّ ۡسَتقِيم   َوُيۡخرُِجُهم م  وقال ، [25-26:املائدة] ١٦ مُّ
ِ : سبحانه ر ُّو َِٰت إََِل ٱنل لَُم ذاَس ِمَن ٱلظُّ َك َِلُۡخرَِج ٱنل َُٰه إَِِلۡ نَزۡلَن

َ
ٌَٰب أ َِٰط ٱۡلَعزِيزِ  الٓرۚ كَِت ِِهۡم إََِلَٰ ِصَر بِإِۡذِن َرب 

ِميِد   .[2:إبراهيم] ١ٱۡۡلَ

لعباده صراطه املستقيم، ودعاهم إليه، وأمرهم بلزومه، وحّذرهم من اتباع السبل  ل اهلل وقد فّص
ارة الظاملة األّم ها النفُسوتزّين سلوَك ،والطرق اليت ختالفه، اليت تدعو إليها شياطني اإلنس واجلن

 .النداء فأقبل، وعلم البيان فعمل ملن مسع -عباد اهلل-إليه، فهنيئًا   نبيهمبالسوء، وناداهم 

ْ بِهِۦ َشۡي : يقول اهلل  ُكوا َلذ تُۡۡشِ
َ

ُكۡم َعلَۡيُكۡمۖۡ أ َم َربُّ تُۡل َما َحرذ
َ

ْ أ ِ   ٗ قُۡل َتَعالَۡوا ۖۡ َوب نٗ ا يِۡن إِۡحَسَٰ َِِٰلَ ۖۡ َوََل ٱۡلَو ا
ََٰدُكم  ۡوَل

َ
ْ أ َٰق  َتۡقُتلُٓوا ِۡن إِۡمَل َِٰحَش  م  ْ ٱۡلَفَو ذاُهۡمۖۡ َوََل َتۡقَرُبوا ُن نَۡرزُقُُكۡم ِإَوي ۡ ۖۡ َوََل َّنذ َما َظَهَر ِمۡنَها َوَما َبَطَن

كُ  َُٰكم بِهِۦ لََعلذ ى َٰلُِكۡم َوصذ ۚ َذ ِ ق  ُ إَِلذ بِٱۡۡلَ َم ٱَّللذ ِِت َحرذ ذۡفَس ٱلذ ْ ٱنل ْ َماَل  ١٥١ۡم َتۡعقِلُوَن َتۡقُتلُوا َوََل َتۡقَرُبوا
 ُ ْ ٱلَۡكۡيَل َوٱلِۡمزَياَن بِٱلۡقِۡسِطِۖ ََل ن ۡوفُوا

َ
ۥ  َوأ هُ ُشدذ

َ
َٰ َيۡبلَُغ أ ۡحَسُن َحِتذ

َ
ُُ َنۡفًسا إَِلذ ٱِۡلَتِيِم إَِلذ بِٱلذِِت ِِهَ أ ِ َكل 

 ِۖ ْ َولَۡو ََكَن ذَا قُۡرَّبَٰ ۖۡ ِإَوَذا قُۡلُتۡم فَٱۡعِدلُوا َعَها َۡ وَن ُو ُر ُكۡم تََذكذ َُٰكم بِهِۦ لََعلذ ى َٰلُِكۡم َوصذ ْ  َذ ۡوفُوا
َ

ِ أ  َوبَِعۡهِد ٱَّللذ
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َِِٰط ُمۡسَتقِيمٗ  ١٥٢ ََٰذا ِصَر نذ َه
َ

ِ َوأ ذب َُٰكم ا فَٱت ى َٰلُِكۡم َوصذ ۦِ  َذ بِيلِه ََ َق بُِكۡم َعن  ُبَل َفتََفرذ ْ ٱلسُّ بُِعوا ۖۡ َوََل تَتذ ُ ُعوه
ُقونَ  ُكۡم َتتذ  .[263-262:األنعام] ١٥٣ بِهِۦ لََعلذ

يف هذا املسري،  ، وهناك من يأمرك وينهاكنياك وال بّدسائر يف ُد -أنت يا عبد اهلل- وأنت يا عبد اهلل
 على أي طريق تسري؟ وإىل أين يصل بك املسري؟ :-يا عبد اهلل-الشأن  لكّن

على كتفي الصراط سوران فيهما أبواب  ،مستقيمًا صراطًا إن اهلل ضرب مثاًل: قال رسول اهلل 
ُ يَۡدُعٓواْ َوٱحة، وعلى األبواب ستور، وداٍع يدعو على رأس الصراط، وداٍع يدعو من فوقه، فتَُّم َّللذ

َٰط   َِٰم َويَۡهِدي َمن يََشآُء إََِلَٰ ِصَر َل ِ ٱلسذ ۡستَ  إََِلَٰ َدار فاألبواب اليت على كتفي ، [16:يونس] ٢٥ قِيم  مُّ
والذي يدعو من فوقه واعظ  يف حدود اهلل حىت ُيكشف ستر اهلل،الصراط حدود اهلل، ال يقع أحد 

اسلكوا الصراط مجيعًا وال  ،يا أيها الناس: صراط داٍع يدعو يقولوعلى ال: ، ويف رواية قالاهلل
ال ! ويلك: من تلك األبواب قال وجوا، وداٍع يدعو على الصراط، فإذا أراد أحدكم فتح شيءُعَت

جه، فالصراط اإلسالم، والستور حدود اهلل، واألبواب املفّتحة حمارم اهلل، ِل، فإنك إن تفتحه َتهتفتح
 كل كتاب اهلل، والداعي من فوق واعظ اهلل، يذّكر يف قلبالذي على رأس الصراط والداعي 

 .مسلم

: طًا عن ميينه وعن مشاله، مث قال، مث خّط خطواهللهذا سبيل : خّطًا، مث قال وخّط رسول اهلل 
 .على كل سبيل منها شيطاٌن يدعو إليه ،قةل متفرِّهذه سب

كان من املهتدين، ومن احنرف عن الصراط يكون سالكًا طريق  -يا عباد اهلل-ومن لزم صراط اهلل 
ََٰط : الغضب وطريق الضالل، قال ربنا سبحانه َر ِ ۡنَعۡمَت  ٦ٱلُۡمۡستَقِيَم ٱۡهِدنَا ٱلص 

َ
ِيَن أ ََٰط ٱَّلذ ِصَر

ٓال َِۡي   .[0-5:الفاحتة] ٧َعلَۡيِهۡم َغۡيِ ٱلَۡمۡغُضوِب َعلَۡيِهۡم َوََل ٱلضذ

َٰلِحٗ : وجبنات النعيم، قال تعاىل راط املستقيم فاز باحلياة الطيبةومن لزم الص ۡو ا َمۡن َعِمَل َص
َ

ن َذَكرٍّ أ ِ م 
نََثَٰ َوُهَو ُمۡؤِمن  

ُ
ةٗ  أ ُهۥ َحَيوَٰ ۖۡ  فَلَُنۡحيِيَنذ َِبٗة ْ َيۡعَملُوَن  َطي  ۡحَسِن َما ََكنُوا

َ
ۡجَرُهم بِأ

َ
ُهۡم أ  ،[70:النحل] ٩٧َونَلَۡجزَِينذ

نََثَٰ َوُهَو ُمۡؤِمن  َوَمن : وقال سبحانه
ُ

ۡو أ
َ

َِٰت ِمن َذَكرٍّ أ َٰلَِح َة َوََل  َيۡعَمۡل ِمَن ٱلصذ نذ ئَِك يَۡدُخلُوَن ٱۡۡلَ ْوَلَٰٓ
ُ

فَأ
َُٰط َرب َِك ُمۡسَتقِيمٗ : وقال سبحانه ،[211:النساء] ١٢٤ا ُيۡظلَُموَن نَقِيٗ  ََٰذا ِصَر ۡلَنا َوَه ۗۡ قَۡد فَصذ َِٰت ا ٱٓأۡلَي

وَن  لَِقۡوم   ُر كذ َِٰم ِعنَد  ١٢٦يَذذ َل ُهم بَِما ََكنُواْ َيۡعَملُوَن ۞لَُهۡم َداُر ٱلسذ ِِهۡمۖۡ َوُهَو َوِِلُّ  .[210-215:األنعام] ١٢٧َرب 
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يف الدنيا، ونار اجلحيم يف األخرى، كما قال  ىدًا باملعيشة الضنكومن احنرف عن الصراط كان متوعَّ
ۥ َمعِيَشةٗ : ربنا سبحانه ۡعَرَض َعن ذِۡكرِي فَإِنذ ََلُ

َ
ََٰمةِ َضنٗك  َوَمۡن أ هُۥ يَۡوَم ٱلۡقَِي ۡعََمَٰ  َوََّنُۡۡشُ

َ
ِ  ١٢٤أ قَاَل رَب 

 َ ۡعََمَٰ َوق
َ

تَِِنٓ أ َٰلَِك ٱِۡلَۡوَم تُنََسَٰ  ١٢٥ا ۡد ُكنُت بَِصيٗ لَِم َحَۡشۡ ۖۡ َوَكَذ َُٰتَنا فَنَِسيَتَها َتۡتَك َءاَي
َ

َٰلَِك أ  ١٢٦قَاَل َكَذ
َف َولَۡم يُۡؤِمۢن  أَِب ۡۡسَ

َ
َٰلَِك ََنۡزِي َمۡن أ ۡب ََٰٰٓٓ َوَكَذ

َ
َشدُّ َوأ

َ
ۦِ  َولََعَذاُب ٱٓأۡلِخَرةِ أ ِه َِٰت َرب   .[210-211:طه] ١٢٧َي

الفنت، فما أحوجنا  تعاهتا، وتعّددة، وكثر ُدّلِضعباد اهلل، إننا يف زمن كثرت فيه السبل امُلعباد اهلل، 
فاستمسكوا  !إىل االستمساك بصراط اهلل، وعظيم الصرب على ذلك، والتواصي بذلك -عباد اهلل-
للناس، يزخرف الباطل  كم عن ذلك صادٌّنَّدَّ، وال يُصبكتاب اهلل وسنة رسول اهلل  -عباد اهلل-

َٰط  : كما قال ربك لنبيك  -يا عبد اهلل-وكن  َٰ ِصَر ذَك لََعَ ۖۡ إِن وِِحَ إَِِلَۡك
ُ

ِٓي أ َتۡمِسۡك بِٱَّلذ َۡ فَٱ
ۡسَتقِيم   ۡوَف تُۡس  ٤٣مُّ ََ ۖۡ َو ذُهۥ ََّلِۡكر  لذَك َولَِقۡوِمَك : وكما قال ربك ،[11-13:الزخرف] ٤٤لُوَن   َ ِإَون

 ِ ۖۡ  فَٱۡصِِبۡ إِنذ وَۡعَد ٱَّللذ ِيَن ََل يُوقِنُوَن  َحق   َك ٱَّلذ نذ واجتهد يف الدعاء لك  ،[50:الروم] ٦٠َوََل يَۡسَتِخفذ
وألهلك ولذريتك باهلداية إىل الصراط املستقيم، فإن اهلل هو اهلادي بفضله إىل الصراط املستقيم، فاهلل 

 .سبحانه يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم

، وشر الفنت ما ظهر منها وما تنا عليه، وكفانا شر االحنرافيم، وثّباهلل مجيعًا صراطه املستق هدانا
 .بطن

 .أقول ما تسعمون، وأستغفر اهلل العظيم يل ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم

 :احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، أما بعد فيا عباد اهلل

اعلموا أنه ال يكون اإلنسان مستقيمًا على صراط اهلل حىت يوّحد اهلل رب العاملني، ويكون خملصًا لربه 
قُۡل : املؤمنني، قال تعاىل ، فهذا هو طريق األنبياء أمجعني، وشأن أولياء اهلل الصاحلني، والعباِد

َٰط   ٓ إََِلَٰ ِصَر ِ َِِٰن َرّب  ذِِن َهَدى ۡسَتقِيم   إِن َٰهِيَم َحنِيفٗ مٗ قِيَ ا دِينٗ  مُّ َة إِبَۡر ِلذ قُۡل إِنذ  ١٦١ِمَن ٱلُۡمۡۡشِكَِۡي ا  َوَما ََكَن ا م 
َٰلَِمَۡي  ِ ٱلَۡع ِ رَب  َياَي َوَمَماِِت َّلِلذ ُل ٱلُۡمۡسلِِمۡيَ  ١٦٢َصََلِِت َونُُسِِك َوََمۡ وذ

َ
۠ أ نَا

َ
ِمۡرُت َوأ

ُ
َٰلَِك أ ۖۥۡ َوبَِذ  ََل ََشِيَك ََلُ

 .[253-252:األنعام] ١٦٣
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، الشرك باهلل  -يا عبد اهلل-فصراط اهلل املستقيم رأسه ومفتاحه توحيد رب العاملني، أن جتتنب 
ويقود إليه من الشرك باهلل  وأن جتتنب ما يدعو إليه الشيطان د ربك، وتكون من املخلصني،وتوحِّ

ن َلذ : ، كما قال اهلل 
َ

ََٰبِِنٓ َءاَدَم أ ۡعَهۡد إَِِلُۡكۡم َي
َ

لَۡم أ
َ

بِۡي  أ ذُهۥ لَُكۡم َعُدو   مُّ ۖۡ إِن ََٰن ۡيَط ْ ٱلشذ َتۡعُبُدوا
ۡسَتقِيم   ٦٠ َٰط  مُّ ََٰذا ِصَر ِن ٱۡعُبُدوِِنۚ َه

َ
 .[52-50:يس] ٦١َوأ

، وتدع أنك لن تكون مستقيما على صراط اهلل حىت تلزم سنة رسول اهلل  -يا عبد اهلل-واعلم 
ش منكم بعدي فسريى اختالفًا كثريًا، فعليكم ِعَي فإن من: ، يقول النيب اخلالف إىل سنة النيب 

وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم وحمدثات  ،بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني، متسكوا هبا
 .األمور

خبالف الناس، وإمنا احتّج على اخلالف  أن حتتّج على سنة رسول اهلل  ، إياكيا عبد اهللفيا عبد اهلل، 
 .ة فالزمها، فإنك على صراط مستقيم، وإذا أضاء لك احلق وعلمَت السنبسنة رسول اهلل 

، إياكم أن تغّيروا ما أنتم فيه من خري إىل ما يدعوكم إليه بعض الشياطني من -عباد اهلل-فاهلل اهلل 
، فإن الدنيا مهما طالت قليلة، وإهنا مهما ختزرفت زائلة، الشر، والزموا كتاب اهلل وسنة رسول اهلل 

فينظر أمين منه فال  ،مه ربه ليس بينه وبينه ترمجانن املصري إىل اهلل، وما منكم من أحد إال سيكّلوإ
يرى إال ما قّدم، وينظر أشأم منه فال يرى إال ما قّدم، وينظر تلقاء وجهه فال يرى إال النار، فاتقوا اهلل 

 .كم صوابًاوجواُبكم نافعًا، الزاد، وليكن زاُد وا لذلك اليومّد، وأِع-عباد اهلل-

فقال  ،أمرنا بأمر عظيم، بدأ فيه بنفسه، مث ثّنى مبالئكتهأن اهلل  -رمحين اهلل وإياكم-مث اعلموا 
وَن لََعَ : سبحانه ئَِكتَُهۥ يَُصلُّ َ َوَمَلَٰٓ ْ تَۡسلِيًما إِنذ ٱَّللذ ُِموا ل  ََ ِ َو واْ َعلَۡيه ْ َصلُّ ِيَن َءاَمُنوا َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ ِ  َيَٰٓ ذِب   ٥٦ ٱنل

 .[65:األحزاب]

عشر صلوات، وحما عنه هبا عشر سيئات، ى اهلل عليه ى علّي واحدًة صّلمن صّل»: وقال النيب 
 .«ورفع له هبا عشر درجات

بعهم م تسليما وكثريًا، وعلى من اّتوسلِّ ،وسلِّم على النيب األكرم، وعلى آله وأصحابهفاللهّم صلِّ 
 .بإحسان إىل يوم الدين
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 .أكرم األكرمنييا  كرمكاللهّم عن الصحابة أمجعني، وارَض عّنا معهم مبّنك ووارَض 

لني، خائفني وجلني، راجني رمحتك، بقمسعنا النداء إىل فرضك، فأتينا ماللهّم إنا عباد من عبادك، 
ننا من ا من عذابك، أن تؤمِّنَّا من عذابك، أن تؤمِّنَّخائفني من عذابك، فنسألك يا ربنا أن تؤمِّ

 .عذابك، وأن جتعلنا من أهل جنتك يا رب العاملني

ونسأل،  اللهّم إنك تعلم ما نرجو، وتعلم سؤلنا، فأعطنا فوق ما نرجو ونسأل، أعطنا فوق ما نرجو
 .منا، اللهّم ال ترّد أحدًا منا اللهّم ال ترّد أحدًا منا، اللهّم ال ترّد أحدًاأعطنا فوق ما نرجو ونسأل، 

 .اللهّم فارزقنا، اللهّم فارزقنا مبا يف قلوبنا، وأعلم مبا حنتاج إليه، اللهّم فارزقنا،اللهّم إنك أعلم 

اللهّم من علمته منا على معصية فُمّن عليه بتوبة ترضى عنه هبا يا رب العاملني، ومن علمته منا مدينًا 
مّهه يا رب العاملني،  ينه عاجاًل غري آجل يا رب العاملني، ومن علمته منا مهمومًا فاكشفعنه َد فاقِض

ه شفاًء وأبدله بالسرور يا رب العاملني، ومن علمته منا مريضًا أو علمت أن له مريضًا اللهّم فاشِف
 .ال ُيبقي أملًا يا رب العاملني عاجاًل

اللهّم يا ربنا، اللهّم يا ربنا، إنا عباد من عبادك، فقراء إىل رمحتك، قد اجتمعنا يف بيت من بيوتك، 
امجعنا يف اجلنة يا رب العاملني، اللهّم ال حترم منا أحدًا، اللهّم  ،فيا ربنا كما مجعتنا يف هذه الدنيااللهّم 

 فاقدين ملن حنب يا وال ،ال حترم منا أحدًا، اللهّم ال حترم منا أحدًا، اللهّم ال جتعلنا يف اجلنة مفقودين
 .رب العاملني

 .خريًا يا رب العاملنياملستقيم، وزدنا  كتنا على صراطاللهّم ثبِّ

 .يف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النارربنا آتنا يف الدنيا حسنة، و

 .وصلى اهلل على حبيبنا ونبينا وسلم ،واهلل تعاىل أعلى وأعلم


