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ر فهدى، وختم األنبياء خبري آدمّي دعا إىل اهلدى، وأسرى ى وقّداألعلى، خلق فسّو احلمد هلل العلّي
فلربنا سبحانه احلمد به لياًل من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى، وعرج به فأراه من آياته الكربى، 

كما حيب ويرضى، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وعد املؤمنني باحلياة الطيبة واجلنة 
صلى اهلل عليه وإىل ربه قد دعا،  ،من عبد واتقى اليت ال تفىن، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله، خرُي

هى، أما وأصحابه، أهل القلوب الطاهرة والنُّ ى، ورضي اهلل عن آلهصالًة دائمًة وسالمًا يتزكَّ وسلم
 :بعد فيا عباد اهلل

اإلسراء  :ة واألمور القطعية اليت جيب على املؤمن أن يؤمن هبا إميانا جازمًاث اليقينّيادإن من األح
بعضهما  ، يقظًة ال منامًا، بروحه وجسده، تلك الرحلتان املخالفتان للعادة، املرتبُطواملعراج بنبينا 

 .ببعض

ىَٰ : الرحلة األرضية من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى، كما قال ربنا  ۡۡسَ
َ
ِٓي أ ُسۡبَحََٰن ٱَّلذ

ََ بَِعۡبِدهِۦ ََلۡٗل  ِِ ِِ م ََ َ
ۡۡ ِد ٱ ِِ ۡۡ ََ

ۡ َِن ٱۡ ٓۚٓ ِِنذُهۥ ِّن ۡكَنا َحۡوََلُۥ لُُِنَِيُهۥ ِِّۡن َءمَيَٰتَِنا ََ َٰ ِي َب
ۡقَصا ٱَّلذ

َ
ِد ٱۡۡل ِِ ۡۡ ََ

ۡ ُهَو  ٱۡ
َِيُع ٱۡۡلَِصرُي  ۡذ  .[1:اإلسراء] ١ٱۡ

له خملوق، كما قال ربنا ِصإىل املكان الذي مل َي والرحلة السماوية من األرض، حيث انتهى النيب 
ُهۥ َشِديُد ٱلُۡقَوىَٰ :  ََ ةٖ فَٱۡستََوىَٰ  ٥َعلذ َذ َٰ  ٦ُذو ِم لۡۡعَ

َ
فُِق ٱۡۡل

ُ
َٰ  ٧َوُهَو بِٱۡۡل َذ فَََكَن  ٨ُثمذ َدنَا َفتََد

ۡدََنَٰ 
َ
ۡو أ
َ
وََۡحَٰ  ٩قَاَب قَوَۡسۡۡيِ أ

َ
َٰ َعۡبِدهِۦ َِّآ أ ََ وََۡحٰٓ ِِ

َ
ىٰٓ  ١٠فَأ

َ
َٰ َِّا  ١١َِّا َكَذَب ٱلُۡفَؤمُد َِّا َرأ ونَُهۥ لَۡعَ َُ َفتَُمَٰ

َ
أ

ىَٰ  ََ ىَٰ  ١٢يَ ََ ۡخ
ُ
نَتََهَٰ  ١٣َولََقۡد رََءمهُ نَۡزلًَة أ َُ ۡ   ١٤ِعنَد ِسۡدَرةِ ٱۡ

ۡ
أ ََ ۡ ۡدَرةَ َِّا  ١٥َوىٰٓ ِعنَدَها َجنذُة ٱۡ ِ ۡن ِِۡذ َيۡغََش ٱۡ

ىَٰ ِِّۡن َءمَيَِٰت َربنِهِ ٱلُۡكۡۡبَىٰٓ  ١٧َِّا َزمَغ ٱۡۡلَََصُ َوَِّا َطََغَٰ  ١٦َيۡغََشَٰ 
َ
 .[11-5:النجم] ١٨لََقۡد َرأ

وقد وقع فيهما أحداٌث عظام، ووقعتا مبا فيهما من األحداث يف ليلٍة واحدٍة، وكذلك اهلل يفعل ما 
 .يشاء

ه من حنره إىل أسفل بطنه، فغسل بطنه مباء وهو يف مكة أتاه آٍت، فشّق صدَر وذلك أن النيب 
أ ملا يف هذه الرحلة زمزم، وأخرج قلبه، فُغسل مباء زمزم، مث ُحشي إميانًا وحكمة، مث ُأعيد مكانه، ليتهّي

 .العجيبة العظيمة، اليت مل تقع لبشرّي غري رسول اهلل 
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قال هلا الرباق، يضع خطوه عند أقصى طرفه، دون البغل وفوق احلمار، ُي ،طويٍل َضمث ُأيت بدابة أبي
تفعل هذا؟ فواهلل ما ركبك أحٌد قّط أكرم  أمبحمٍد: ، فقال له جربيل فاستصعب على النيب 

ل عليه، فسار حىت أتى به إىل بيت املقدس، فربطه باحللقة اليت قًا، فُحِمعَر منه، فارفضَّ على اهلل 
بإناء من مخر، وإناء  يربط هبا األنبياء، فصلى فيه بالنبيني واملرسلني إمامًا، مث خرج فجاءه جربيل 

 لو أخذَت طرة، احلمد هلل الذي هداك للفطرة،الف اخترَت: ، فاختار اللنب، فقال جربيل من لنب
 .كاخلمر غوت أمت

 عد فيه إىل السماء، فانطلق به جربيل ، فَص-ج ُيرقى فيهام ذي دَرلَّوهو كالسُّ-مث ُأيت باملعراج 
: حممد، قيل: ومن معك؟ قال: جربيل، قيل: من هذا؟ قال: فاسَتفتح، فقيل ،حىت أتى السماء الدنيا

على  مرحبًا به، فنعم اجمليء جاء، فُفتح، فلما خلص فإذا رجل قاعٌد: نعم، قيل: وقد ُأرسل إليه؟ قال
مرحبًا : ل يساره بكى، فقالَبل ميينه ضحك، وإذا نظر ِقَبميينه أسودة وعلى يساره أسودة، إذا نظر ِق

هذا آدم، وهذه األسودة عن ميينه ومشاله : ، قالمن هذا؟: النيب الصاحل واالبن الصاحل، قال جلربيلب
بينه، فأهل اليمني منهم أهل اجلنة، واألسودة اليت عن مشاله أهل النار، فإذا نظر عن ميينه ضحك،  نَسُم

مرحبًا باالبن : م، مث قالالسال عليه، فرّد عليه، فسلََّم ل مشاله بكى، فهذا أبوك، فسلِّْمَبوإذا نظر ِق
 .والنيب الصاحل الصاحل

حممد، : ومن معك؟ قال: جربيل، قيل: من هذا؟ قال: ح، قيلمث صعد حىت أتى السماء الثانية، فاستفَت
مرحبًا به، فنعم اجمليء جاء، فُفتح، فلما خلص إذا حيىي وعيسى : نعم، قيل: وقد ُأرسل إليه؟ قال: قيل

مرحبًا باألخ : مث قاال ،افسلِّم عليهما، فسلَّم، فرّد ،هذا حيىي وعيسى: ، قال-ومها ابنا اخلالة-مي بن مرا
 .الصاحل والنيب الصاحل

حممد، : قال ومن معك؟: جربيل، قيل: من هذا؟ قال: مث صعد به إىل السماء الثالثة، فاستفَتح، قيل
، مرحبًا به، فنعم اجمليء جاء، فُفتح، فلما خلص إذا يوسف : نعم، قيل: قال وقد ُأرسل إليه؟: قيل
 .بًا باألخ الصاحل والنيب الصاحلمرح: مث قال ،م عليه، فرّدلَّ، فسلِّم عليه، فسهذا يوسف: قال

: ومن معك؟ قال: جربيل، قيل: من هذا؟ قال: مث ُصعد به حىت أتى السماء الرابعة، فاستفَتح، قيل
مرحبًا به، فنعم اجمليء جاء، فُفتح، فلما خلص إىل : نعم، قيل: وقد ُأرسل إليه؟ قال: قيل حممد،
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مرحبًا باألخ الصاحل والنيب : مث قال ،رّدفسلِّم عليه، فسلَّم عليه، ف ،هذا إدريس: قال إدريس 
 .الصاحل

: ومن معك؟ قال: جربيل، قيل: من هذا؟ قال: مث صعد به حىت أتى السماء اخلامسة، فاستفَتح، قيل
مرحبًا به، فنعم اجمليء جاء، فلما خلص فإذا هارون، : نعم، قيل: قال وقد ُأرسل إليه؟: ، قيلحممد 

 .مرحبًا باألخ الصاحل والنيب الصاحل: مث قال ،رّدهذا هارون، فسلِّم عليه، فسلَّم عليه، ف: قال

: قال ومن معك؟: جربيل، قيل: قال من هذا؟: مث صعد به حىت أتى السماء السادسة، فاستفَتح، قيل
مرحبًا به، فنعم اجمليء جاء، فلما خلص فإذا موسى : نعم، قيل: قال وقد ُأرسل إليه؟: حممد، قيل
 .مرحبًا باألخ الصاحل والنيب الصاحل: ّد، مث قالفر ،هذا موسى، فسلِّم عليه، فسلَّم عليه: ، قال

ث بعدي يدخل اجلنة من ألن غالمًا ُبِع أبكي: قال ما ُيبكيك؟: ، قيل لهفلما جتاوزه بكى موسى 
 .ه أكثر وأفضل ممن يدخلها من أميتأمت

: ومن معك؟ قال: جربيل، قيل: من هذا؟ قال: مث صعد به إىل السماء السابعة، فاستفَتح جربيل، قيل
مرحبًا به، فنعم اجمليء جاء، فلما خلص فإذا إبراهيم : نعم، قيل: وقد ُأرسل إليه؟ قال: حممد، قيل
با باالبن الصاحل والنيب مرح: فرّد السالم، فقال ،فسلِّم عليه، فسلَّم عليه ،هذا أبوك إبراهيم: ، قال

 .الصاحل

هذه سدرة : ر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، قالَجها مثل قالل َهمث ُرفعت له سدرة املنتهى، فإذا َنِبُق
: قال ما هذان يا جربيل؟: املنتهى، وإذا يف أصلها أربعة أهنار، هنران باطنان، وهنران ظاهران، فقال

ما غشي  ها من أمر اهلل َيرات، فلما غِشأما الباطنان فنهران يف اجلنة، وأما الظاهران فالنيل والُف
 .سنهاتغّيرت، فما أحٌد من خلق اهلل يستطيع أن يصفها من ُح

تزايني ريشه وما فيه من ألوان : ر من ريشه التهاويل، أينُثئة جناح، َيورأى جربيَل يف صورته له ستما
 نه، حىت كان قدَرم ودنا جربيل والياقوت،  ّر، والدُّمن صفرة ومحرة وبياض وخضرة ،مجيلة

 .ذراٍع أو ذراعني



 

 

5 

يدخله يصلي فيه كل  ،هذا البيت املعمور: ، قالما هذا؟: مث ُرفع له البيت املعمور، فقال جلربيل
 .، إذا خرجوا منه مل يعودوا إليهكيوم سبعون ألف مَل

وإناء من عسل، فأخذ اللنب، فقال  -وهو يف ذاك املكان العظيم-مث ُأيت بإناء من مخر وإناء من لنب 
 .بك، هي الفطرة، أنت عليها وأمتك اهلل أصبَت أصاَب: جربيل

: قال ؟ِبَم ُأمرَت: ، فقالعلى موسى  مث ُفرضت عليه الصلوات مخسني صالًة كل يوم، فرجع فمّر
 أمتك ال تستطيع مخسني صالة كل يوم، وإين واهلل قد جّربُت: ، قالخبمسني صالة كل يوم ُأمرُت

 .جع إىل ربك فاسأله التخفيف ألمتكاملعاجلة، فار وعاجلت بين إسرائل أشّد ،الناس قبلك

فرجع فوضع اهلل عنه عشرًا، فجعلها أربعني، فرجع إىل موسى، فقال مثله، فرجع فوضع عنه عشرًا، 
ا ثالثني، فرجع إىل موسى، فقال مثله، فرجع فوضع عنه عشرًا، فجعلها عشرين، فرجع إىل فجعله

فقال مثله، فرجع فُأمر خبمس صلوات  ،موسى، فقال مثله، فرجع فُأمر بعشر صلوات كل يوم، فرجع
ارجع إىل  :ويشري إليه أن نعم، أي، ينظر إىل جربيل  -يا عباد اهلل-كل يوم، وهو يف كل هذا 

 .عنا خري اجلزاء ونبينا  وجربيل  ربك، فجزى اهلل موسى 

إن أمتك ال : ، قالخبمس صلوات كل يوم ُأمرُت: ِبَم ُأمرت؟ قال :فرجع إىل موسى، فقال
الناس قبلك، وعاجلت بين إسرائل أشد املعاجلة،  تستطيع مخس صلوات كل يوم، وإين قد جّربُت

ريب  سألُت: قال -ق العظيمُلّي ذو اخُلِيوهو احَل- فارجع إىل ربك فاسأله التخفيف ألمتك، قال 
أمضيُت : فلما جاوز نادى مناٍد، سلِّم، سلَّمُت خبريى وُأحىت استحييت أن أرجع إليه، ولكن أرَض

 .عن عبادي فريضيت، وخّففُت

يف تلك الليلة بأمور عظيمة، فمّر بقوم هلم أظفار من حناس، خيمشون وجوههم  ومّر النيب 
هؤالء الذين يأكلون حلوم الناس، ويقعون يف : قال من هؤالء يا جربيل؟: وصدورهم، فقال

 .وينتقصون من أعراضهم: ويف رواية أعراضهم،

، هؤالء الذين يأكلون حلوم الناس، ويقعون يف أعراضهم، وينتقصون من -يا عباد اهلل-إهنم املغتابون 
أعراضهم، فيا من جعلت أعراض الناس لك مأكاًل، وجعلت الغيبة لك كالمًا وجملسًا، تذّكر أنك 

ضه، فأصبح َرني هدفه وَعانّيمتوعَّد هبذا الوعيد الشديد، فكيف مبن جعل العلماء الرّب -والعياذ باهلل-
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ّمهم، إن األمر صهم وَذيتكلم عليهم، ويستخدم وسائل التواصل االجتماعي من أجل تنقُّو ،يلمزهم
 .-يا عباد اهلل- خطرٍي واهلل جدُّ

من هؤالء يا : قال- من هؤالء يا جربيل؟: ض شفاههم مبقاريض من نار، فقالورأى رجااًل ُتقَر
ون أنفسهم يأمرون الناس بالرب وينس، -اخلطباء من أمتك: قال-اخلطباء من أمتك : قال -جربيل؟

 .ويقرأون القرآن وال يعملون به! ؟وهم يتلون الكتاب، أفال يعقلون

ذبة املاء، ربة، َعبة التُّرهم أن اجلنة طّيأمتك مين السالم، وأخِب ئيا حممد، أقِر: فقال ولقي إبراهيَم 
 (.إال اهلل، واهلل أكربسبحان اهلل، واحلمد هلل، وال إله )راسها يعان، وأن ِغوأهنا ِق

 .أمتك باحلجامة وما مّر على مأل من املالئكة إال أمروه أن ُمْر

ث قريشًا بذلك، فاستعظموا األمر جلهلهم بقدرة رهبم الذي ال فأصبح حيدِّ ،إىل األرض فعاد 
عجزه شيٌء يف األرض وال يف السماء، وكّذبوا الصادق األمني الذي ما جّربوا عليه كذبًا قّط، فلما ُي

ى ل له بيت املقدس، فجلَّثَِّمجر، وأثىن على ربه، وسأله أن ُي، فقام يف احِلكّذبته قريش اغتّم بذلك 
 .هم عن آياته وهو ينظر إليهاهلل له بيت املقدس، فطفق خيرب

يزعم أنه ُأسري به الليلة إىل بيت  ،هل لك إىل صاحبك: فقالوا، اخلرب إىل أيب بكر وسعى قوٌم ب
: لئن كان قال ذلك لقد صدق، قالوا: نعم، قال: قالوا -أوقال ذلك؟-أوقال ذلك؟ : قال !املقدس؟

عد نعم، إين أصّدقه فيما هو أب: قال !صبح؟أوتصّدقه أنه ذهب الليلة إىل بيت املقدس وجاء قبل أن ُي
 .وحةقه خبرب السماء يف غدوة أو َرمن ذلك، أصدِّ

ق به املؤمنون، وزادهم إميانًا، عباد اهلل، عباد اهلل، إن اإلسراء واملعراج أمجع عليه املسلمون، وصدَّ
َٰهِِمۡم   ُ يَُِيُدوَن َِلُۡطِف ، امللحدونوكّذب به املشركون، وأعرض عنه الزنادقة و َٰ ۡف

َ
ِ بِأ ن نُوَر ٱَّذ ُ وم َوٱَّذ

وَن  َُ َٰفِ َِهَ ٱلَۡك  .[1:الصف] ٨ُِّتِمُّ نُورِهِۦ َوَۡۡو َك

 .قني، لعلكم تفلحونمن عباد اهلل املؤمنني الصادقني املصدِّ -عباد اهلل-فكونوا 

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

: رجب، ويقولون شهر نرى كثريًا من املسلمني يف كثري من البلدان حيتفلون بليلة سبع وعشرين من
 ؟-يا عباد اهلل- تفل؟ هل حن-يا عباد اهلل- فلج، فهل حنتإهنا ليلة اإلسراء واملعرا

 :درك اجلواب من خالل احلقائق التاليةإن املؤمن العاقل لُي

أن اإلسراء  ،وال من آثار الصحابة ،ال من الكتاب والسنة ،أنه مل يثبت بدليل صحيح :األمر األول
 .واملعراج وقعتا يف شهر رجب أصاًل، فضاًل عن أن تكونا واقعتني يف ليلة سبع وعشرين

كانا، وقد ذهب كثري من العلماء إىل أهنما يف والعلماء قد اختلفوا يف تاريخ وقوعهما، ويف أي شهر 
شهر ربيع األول، فلم يكن هنالك دليل وال إمجاع على أن اإلسراء واملعراج كانتا يف شهر رجب، 

 .فضاًل عن أن تكونا يف ليلة خاصة منه

تلك  حفظ اهلل من الدين يتعلق بليلة اإلسراء واملعراج، َل واهلل، مث واهلل، مث واهلل، لو كان شيٌءو
 .من جهة النقل حافٌظ ديَنه، ولن يذهب شيء من الدين عن أمة حممد  الليلة، ألن اهلل 

مل حيتفل بتلك  -وهو حممد - هبذه النعمة الكربى أن الذي أنعم عليه اهلل  :واحلقيقة الثانية
رشد الصحابة إىل تلك ، ومل ُيالليلة، ال يف مكة وال يف املدينة عندما هاجر إليها، إىل أن مات 

ممن  إىل إرضاء اهلل  ولن يسبقهم أحد- الليلة، وأن الصحابة الذين أخذوا الدين عن حممد 
مل حيتفلوا بليلة اإلسراء واملعراج أبدًا، ومل ُينقل عنهم من ذلك شيء، وأن فضالء األمة،  -بعدهم

افعي حممد بن إدريس، وأمحد بن أبو حنفية النعمان، ومالك بن أنس، والش: ومنهم األئمة األربعة
 .حنبل، مل ُينقل عنهم قّط أهنم احتفلوا بليلة اإلسراء واملعراج

؟ ال شك أن املؤمن العاقل املدرك لصحيح دينه يعلم -يا عباد اهلل-فمن أين حيتفل العبد بتلك الليلة 
ثة مردودة على أصحاهبا، حَدأن االحتفال بليلة اإلسراء واملعراج ال أصل له يف ديننا، بل هو بدعة ُم

 .من عمل عماًل ليس عليه أمرنا فهو رّد: قال فإن النيب 
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فكم على العواطف، وال على آراء الرجال، وإمنا شرَّ فإن دينكم مل ُينَب !يف دينكم -عباد اهلل-فاهلل اهلل 
فهو طريق  ، فكل أمٍر ُينسب إىل الدين إذا اتصل مبحمد اهلل بأنكم تأخذون دينكم من حممد 

ه وال يرضى اهلل عنه، بل يرّد ،وال بركة فيه ،فال خري فيه من طرق اجلنة، أما إذا انقطع دون النيب 
، لتصلوا إىل إرضاء ربكم واجلنة، ما دلكم عليه رسول اهلل  -رمحكم اهلل-على أصحابه، فالزموا 

 .ولتكونوا من عباد اهلل املفلحني

شريف، بدأ فيه بنفسه، مث ثّنى مبالئكته، فقال عظيم أن اهلل أمرنا بأمر  -رمحين اهلل وإياكم-مث اعلموا 
َ َوََِّلٰٓئَِكَتُهۥ يَُصلُّوَن لَۡعَ : -عز من قائل- ن  ِِنذ ٱَّذ وم َُ ِ ن َعلَۡيهِ وََسلن ن َصلُّوم ِيَن َءمَُِّنوم َما ٱَّلذ يُّ

َ
أ ۚٓ َيٰٓ ِ ٱنلذِبن

ا ًَ لِي ۡۡ َ  .[55:األحزاب] 56 ت

صّلى اهلل عليه عشر صلوات، وكتب له هبا عشر  صّلى علّي صالة واحدةمن : وقال النيب 
 .حسنات، وحما عنه هبا عشر سيئات

يت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك محيد جميد، كما صلَّعلى حممد وعلى آل حممد،  فاللهّم صلِّ
 .ل ذلك منا يا رب العاملنيوتقبَّ، منا يا ربنا بكثرة الصالة والسالم عليهوأكِرم تسليًما كثرًيا، وسلِّ

اللهّم عن الصحابة  اللهّم عن الصحابة أمجعني، وارَض اللهّم عن الصحابة أمجعني، وارَض وارَض
 .عّنا معهم مبّنك وكرمك يا أكرمك األكرمني أمجعني، وارَض

ا، اللهّم إهلنا يا كرمي، إنا عباد ضعفاء، نرجو رمحتك ونسعى إىل رضاك، اللهّم فارمحنا وارَض عن
 .فارمحنا وارَض عنا، اللهّم فارمحنا وارَض عنا يا رب العاملني

رون، معترفون بذنوبنا، نسألك يا ربنا أن تغفر لنا ولوالدينا مذنبون مقصِّ ،إنا عباد ضعفاء ،إهلنا
 .أمجعني، اللهّم اغفر لنا أمجعني وألهلنا أمجعني، اللهّم اغفر لنا أمجعني، اللهّم اغفر لنا

إنك مسيع الدعاء، وإنا عباد من عبادك، ندعوك فامسع دعاءنا، وأجب رجاءنا يا رب العاملني، ربنا 
نا، واجعل نا، اللهّم ال جتعل الدنيا أكرب مّهنا، اللهّم ال جتعل الدنيا أكرب مّهاللهّم ال جتعل الدنيا أكرب مّه

 .أيامنا يوم نلقاك يا رب العاملنيخري 
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احشرنا آمنني، اللهّم احشرنا آمنني، اللهّم واجعلنا مجيعًا من أهل اجلنة،  اللهّم احشرنا آمنني، اللهّم
اللهّم ال حترم منا أحدًا، اللهّم ال حترم منا أحدًا، اللهّم ال حترم منا أحدًا، اللهّم ال جتعلنا نفقد أحدًا من 

 .مفقودين يف اجلنة يا رب العاملنياجلنة، وال جتعلنا  يف أحبابنا

 .ذابك والنار، نعوذ بك من عذابك والنار، نعوذ بك من عذابك والنارنعوذ بك من ع

 .اللهّم أِطل أعمارنا يف طاعة، اللهّم أِطل أعمارنا يف طاعة، اللهّم أِطل أعمارنا يف طاعة

قيمًا ه، ومن علمته منا ُمينه، ومن علمته منا مهمومًا ففرِّج مّهاللهّم من علمته منا مدينًا فاقِض عنه َد
 .عصية فكرِّهه فيها يا رب العاملني، فكرِّهه فيها يا رب العاملني، فكرِّهه فيها يا رب العاملنيعلى م

اللهّم يا ربنا، نسألك بأمسائك احلسىن وصفاتك العلى أن جتعلنا من عبادك الصاحلني، أن جتعلنا من 
 .عبادك الصاحلني، أن جتعلنا من عبادك الصاحلني

أن تكفينا شر الفنت ما ظهر منها وما بطن، اللهّم  احلسىن وصفاتك العلىلهّم ربنا، نسألك بأمسائك ال
ال جتعلنا فّتانني وال مفتونني، اللهّم ال جتعلنا فّتانني وال مفتونني، اللهّم ال جتعلنا فّتانني وال مفتونني، 

ساملني غامنني يا مجيع األمة ووأخرجنا منها  ،اللهّم أطفئ الفنت، اللهّم أطفئ الفنت، اللهّم أطفئ الفنت
 .رب العاملني

 .ويف اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار ،ربنا آتنا يف الدنيا حسنة

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


