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 ه  5241ة دَ عْ ي القَ ذِ  42 ج  الَْ  مِ سِ وْ مَ  لَ بْ ق َ  ات  فَ ق َ وَ أَْرِبُع 
 هُ رُ كُ شْ أَ  ،ات بَ الِْ  مُ لَُ  لَ زِ يُْ وَ  وبَ نُ الذ   مُ لَُ  رَ فِ غْ ي َ ات لِ رَ ي ْ الَْ  مِ اسِ وَ بَِ  هِ ادِ بَ ى عِ لَ عَ  ن  ، مَ  يَ مِ الَ عَ الْ  ب  رَ  للِ  دُ مْ الَْ 
ة ، مَ عْ ا الن   نَ ي ْ لَ عَ  ّت َ أَ وَ  ينَ الد   انَ لَ  لَ مَ كْ أَ   اللُ ال  إِ  هَ لَ ال إِ  نْ أَ  دُ هَ شْ أَ ات ، وَ ودَ دُ عْ مَ  ا  امَ ي  أَ  ةِ يلَ ضِ فَ الْ بِ  ص  خَ  دْ قَ  وَ اَل عَ ت َ 
 ل  صَ  م  هُ الل   ، الََ  اللُ  عَ رَ ا شَ مَ  قَ فْ وِ  ةِ ادَ بَ عِ لْ ا لِ هَ هَ ج  وَ ، وَ  اهَ عُ فَ ن ْ ا ي َ مَ  ةَ م  اْلُ  مَ ل  ، عَ  هُ ولُ سُ رَ وَ  هُ دُ بْ دا  عَ م  مَُ  ن  أَ  دُ هَ شْ أَ وَ 
 مِ وْ  ي َ َل إِ  ان  سَ حْ إِ بِ  مْ هُ عَ بِ تَ  نْ مَ  ، وَ يعِ جَْ أَ  ةَ ابَ حَ الص  وَ  نَ ريِ اهِ الط   هِ آلِ وَ  يَ لِ سَ رْ مُ الْ وَ  اءِ يَ بِ نْ اْلَ  رِ ائِ ى سَ لَ عَ وَ  هِ يْ لَ عَ  مْ ل  سَ وَ 

 ين .الد  

 ، ة  يلَ لِ جَ  ات  ادَ بَ عِ وَ  ة  لَ اضِ فَ  ام  ي  أَ وَ  يم  ظِ عَ  م  سِ وْ مَ  مْ كُ نْ مِ  بَ رَ ت َ اق ْ  دِ قَ  هُ ن  وا أَ مُ لَ اعْ وَ  ، اللِ  ادَ بَ عِ  وا اللَ قُ ات   فَ :ََدَ عَ اَب َ مَ أَ 
ا هَ يفِ  عُ مِ تَ تَْ وَ  قِ َل طْ ى اْلِ لَ عَ  ةِ نَ الس   امِ ي  أَ  لُ ضَ فْ أَ  يَ  هِ الِت  ةِ ج  ي الِْ ذِ  نْ  مِ وَل اْلُ  رُ شْ عَ الْ  امُ ي  اْلَ وَ  ج  الَْ  مُ سِ وْ مَ  هُ ن  إِ 
 :  ةِ بَ اسَ نَ مُ الْ  هِ ذِ بَِ  َوقَ َفات  أَْرِبُع  هِ ذِ هَ وَ  ، اتِ اعَ الط   لُ ائِ ضَ فَ وَ  اتِ ادَ بَ عِ الْ  اتُ هَ م  أُ 

َ ب َ تَ يَ لِ  ج  الَْ  رِ مْ أَ  يمِ ظِ  عَ وا ِف لُ م  أَ  ( تَ وَل )اْلُ   . ةِ ل  مِ الْ  ةُ دَ اعِ قَ وَ  ينِ الد   اسُ سَ أَ  وَ ي هُ الذِ  يدُ حِ وْ الت   ء َل ِبَ  مْ كُ لَ  ي 

 ونَ لُ ذُ بْ ي َ  مْ هَ ن   إِ  ، هِ بِ  افِ وَ الط  وَ  هِ تِ ارَ يَ  ِِ َل إِ وَ  يقِ تِ عَ الْ  تِ يْ ب َ ا الْ ذَ  هَ َل إِ  مْ هُ وب ُ لُ ق ُ  ن  تَِ  ضِ رْ اْلَ  اعِ قَ صْ  أَ ِف  يَ مِ لِ سْ مُ الْ  ن  إِ 
 ا  دَ ب  عَ  ت َ ال  إِ  اكَ ا ذَ مَ وَ  ، ةِ رَ اهِ الط   نِ اكِ مَ اْلَ  هِ ذِ هَ وَ  ةِ سَ د  قَ مُ الْ  رِ اعِ شَ مَ الْ  كَ لْ  تِ َل إِ  ولِ صُ وُ الْ  يلِ بِ  سَ ِف  يسَ فِ الن    وَ اِل غَ الْ 

 الَ قَ  ، يقِ تِ عَ الْ  تِ يْ ب َ ا الْ ذَ هَ  ج  ِبَ  رَ مَ ي أَ الذِ  وَ هُ  سَ د  قَ ت َ وَ  ل  جَ وَ  ز  عَ الَل  ن  إِ فَ  ، هِ ابِ وَ  َ َ ِف  ا  عَ مَ طَ وَ  هُ دَ نْ ا عِ مَ  اءَ جَ رَ  للِ 
)َوأَذ ْن ِف الن اِس بِالَْج  يَْأتُوَك رَِجاال  َوَعَلى ُكل  َضاِمر  يَْأِتَي ِمْن ُكل  َفجٍّ  مُ َل الس   هِ يْ لَ عَ  يمَ اهِ رَ ب ْ إِ  هِ ي  بِ نَ لِ  هُ انَ حَ بْ سُ 

 فَ ُهَو الِذي ِإَذا أََمَر أُِطيَع َوِإَذا َتَكل َم َأْْسَع . ،َوَهَذا يَُدل  ِبَلء  َعَلى َعَظَمِة الِل  َعِميق  (

 ، هِ بِ  هُ تَ وْ صَ  عُ فَ رْ ي َ وَ  هُ نُ لِ عْ ي ُ  ج  الَْ  وْ أَ  ةِ رَ مْ عُ لْ لِ  هِ ولِ خُ  دُ ِف  مَ لِ سْ مُ الْ  ن  :  أَ  يدِ حِ وْ الت    الِِ عَ مَ  نْ مِ وَ :ََونَ مَ لَ سَ مَ اَالَ هَ ي َ أَ 
 ، كَ لَ  يكَ رِ ال شَ  كَ لْ مُ الْ وَ  كَ لَ  ةَ مَ عْ الن   وَ  دَ مْ الَْ  ن  إِ  ، كَ يْ ب   لَ  كَ لَ  يكَ رِ ال شَ  كَ يْ ب   لَ  كَ يْ ب   لَ  م  هُ الل   كَ يْ ب   : لَ  ولُ قُ ي َ ف َ 

 ُكل َها تَ ْوِحيد  َوِإْخَلص.  َوَهِذِه َكِلَمات  

ا فَ الص   ْيَ ب َ  يِ عْ لس  باِ وَ  هُ تِ يْ ب َ  لَ وْ حَ  افِ وَ الط  بِ  للِ  دُ ب  عَ ت   ال ةِ رَ مْ عُ الْ وَ  ج   الَْ ِف  يدِ حِ وْ الت    الِِ عَ مَ  نْ مِ وَ :ََونَ مَ لَ سَ مَ اَالَ هَ ي َ أَ 
ُكل  َهِذِه فَ  ، سِ أْ الر   رِ عْ شَ لِ  يِ صِ قْ الت    وِ أَ  قِ لْ الَْ وَ  اتِ رَ مَ الَْ  يِ مْ رَ بِ وَ  ، َن مِ وَ  ةَ فَ لِ دَ زْ مُ وَ  ات  فَ رَ عَ لِ  ابِ هَ الذ  بِ وَ  ةَ وَ رْ مَ الْ وَ 

 . هُ ابَ قَ عِ  افُ يََ وَ  اللِ  دَ نْ ا عِ و مَ جُ رْ ي َ  وَ هُ الَفْ َعاَل يُ َؤد يَ َها اْلُمْسِلُم و 

 امِ ي  أَ وَ  يدِ عِ الْ  مِ وْ  ي َ ِف  ا للِ هَ اؤُ مَ دِ  اقُ رَ هْ  ت ُ الِت  امِ عَ ن ْ اْلَ  ةِ يمَ بَِ  نْ مِ  يَ ابِ رَ قَ الْ  مُ كُ لْ تِ  ج   الَْ ِف  دِ يحِ وْ الت    الِِ عَ مَ  نْ مِ وَ 
 ِف  ونَ كُ ِر شْ مُ الْ  هِ يْ لَ ا عَ مَ لِ  ا  فَ َل خِ  ، هُ انَ حَ بْ سُ  هُ لَ  ة  اعَ طَ  هُ ن  ِلَ  ل  جَ وَ  ز  عَ  اللَ  هُ ب  يُِ  يل  لِ جَ  ل  مَ ا عَ ذَ هَ وَ  ، يقِ رِ شْ الت  
ا م  أَ  ،ا هَ ن ْ مِ  بِ رْ قُ لْ لِ  ا  بَ لَ طَ وَ  انِ ََ وْ اْلَ وَ  امِ نَ صْ اْلَ  نَ مِ  مْ اتِِ ودَ بُ عْ مَ لِ  ا  بَ ر  قَ ت َ  حَ ائِ بَ الذ   ونَ بَُ ذْ يَ  ثُ يْ حَ  رِ اضِ الَْ ي وَ اضِ مَ الْ 
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)َلْن يَ َناَل الل َه لُُوُمَها َواَل ِدَماُؤَها َوَلِكْن يَ َنالُُه الت  ْقَوى  اَل عَ ت َ  اللُ  الَ قَ   ، ا اللِ ضَ رِ  هِ بِْ ذَ بِ  بُ لُ طْ يَ  وَ هُ ف َ  نُ مِ ؤْ مُ الْ 
 ِمْنُكم (

أَْمَرَها َوَخل َد ذِْكَرَها َوأَْقَسَم ِبَا َعز  َوَجل  ِإن  َها أَي ام  فَاِضَلة  َعظ َم الُل  : ةِ ج  ي الِْ ذِ  رِ شْ عَ  عَ مَ   (ةُ يَ انِ الث   ةُ فَ ق ْ وَ الْ )
  َولََيال  َعْشر ( *َواْلَفْجِر فَقاَل )

فَ َعْن َعاِئَشَة َرِضَي  ، ُنُصوص  ِف َفْضِلِهَما َخاَصة يَ ْوُم الن ْحِر ! َوَقْد َجاَءتْ وَ  ،ِإن  َهِذِه الَي اَم : ِفيَها يَ ْوُم َعَرَفَة 
َها َأن  َرُسوَل الل ِه  ا ِمْن الن اِر ِمْن  قَاَل )َما ِمنْ  َصل ى الل َعلْيِه َوَسل مَ اللُ َعن ْ يَ ْوم  َأْكثَ َر ِمْن َأْن يُ ْعِتَق الل ُه ِفيِه َعْبد 

 َد َهُؤاَلِء ؟  ( رواُه ُمْسِلم  َوِإن ُه َلَيْدنُو ُُث  يُ َباِهي ِبِْم اْلَمَلِئَكَة فَ يَ ُقوُل : َما أََرا ، يَ ْوِم َعَرَفةَ 
َعْن الن ِب  َصل ى الل ُه َعَلْيِه َوَسل َم قَاَل )ِإن  َأْعَظَم اْلَي اِم ِعْنَد الل ِه تَ َباَرَك  هَ َرِضَي الُل َعنْ وَعْن َعْبِد الل ِه ْبِن قُ ْرط  

 . َوتَ َعاَل يَ ْوُم الن ْحِر ُُث  يَ ْوُم اْلَقر  (_ َوُهَو الِذي يَِليِه_ َرَواُه أَبُو َداُوَد َوَصح ُحُه الَْلَباِن  
َ  ا َكاَنْت هَ 

َكاَن اْلَعَمُل الص اِلُح ِفيَها فَاِضَل  َمُْبوبَا  ِإَل َرب  َنا   ،ذِه اْلَي اُم ِبَِذِه اْلَمثَابَِة ِف اْلَفْضِل َواْلَمْنزَِلِة َومل
 تَ َباَرَك َوتَ َعاَل !

َلْيِه َوَسل َم )َما ِمْن أَي ام  اْلَعَمُل الص اِلُح ا قَاَل : قَاَل َرُسوُل الل ِه َصل ى الل ُه عَ مَ َرِضَي الُل َعن ْهُ فَعْن اْبِن َعب اس  
قَاَل )َوال  ،ِبيِل الل ِه ِفيَها َأَحب  ِإَل الل ِه ِمْن َهِذِه اْلَي اِم يَ ْعِِن اْلَعْشَر ( قَاُلوا : يَا َرُسوَل الل ِه َواَل الَِْهاُد ِف سَ 

 . َخرََج بِنَ ْفِسِه َوَماِلِه فَ َلْم يَ ْرِجْع ِمْن َذِلَك ِبَشْيء  ( َرَواُه الُبَخارِي  الَِْهاُد ِف َسِبيِل الل ِه ِإال  َرُجل  
َها :  ،اَلج  َواْلُعْمرَُة  اهَ مُ ظَ عْ أَ  ِف َهِذِه الَي اِم َكِثيَة  َوُمتَ نَ و َعة   ةَ اص  الَ  ِإن  اَلْعَماَل الص الَِةَ :ََونَ نَ مَ ؤَ اَالمَ هَ ي َ أَ  َوِمن ْ

فَعْن َأِب قَ َتاَدَة اْلَْنَصارِي  َرِضَي الل ُه  ،يَ ْوُم َعَرَفَة  َوأَْفَضُلُها امِ ي  الَ  هِ ذِ لَِ  الص َيامُ وَ  ،َوالت  ْهِليُل َوالت ْحِميُد  ْكِبيُ الت  
فَ َقاَل )ُيَكف ُر الس َنَة اْلَماِضَيَة َواْلَباِقَيَة ( َرَواُه َعْنُه َأن  َرُسوَل الل ِه َصل ى الل ُه َعَلْيِه َوَسل َم ُسِئَل َعن َصْوِم يَ ْوِم َعَرَفَة 

 . ُمْسِلم  
فَ ُيَضح ي  ،َوِهَي ُسن ة  ُمؤََكَدة  َعَلى الَقاِدِر َوبَ ْعُض الُعَلَماِء َأْوَجبَ َها  ،َوِمَن اَلْعَماِل الص الَِِة أَْيَضا  : اُلْضِحَيُة 

َأْن ُُيِْسَك َعْن اَلْخِذ ِمْن َشْعرِِه َوَأْظَفارِِه  َوَعَلى َمْن أَرَاَد َأْن ُيَضح يَ  ،نَ ْفِسِه ِوَعْن أَْهِل بَ ْيِتِه اِلْنَساُن َعْن 
اْلَعْشُر َوأَرَاَد َأَحدُُكْم  َوَسل َم قَاَل )ِإَذا َدَخَلتِ  ا َأن  الن ِب  َصل ى الل ُه َعَلْيهِ هَ ن ْ عَ  اللُ  يَ ضِ فَعْن أُم  َسَلَمَة رَ  ،َوَبَشَرتِِه 

َي َفَل َُيَس  ِمْن َشَعرِِه َوَبَشرِِه َشْيئ ا ( وِف رَِوايِة  )َفَل يَْأُخَذن  ِمْن َشْعرِِه َواَل ِمْن َأظْ  َفارِِه َشْيئ ا َحَّ  َأْن ُيَضح 
 . ُيَضح َي ( رواُُهَا ُمْسِلم  

 يَم ل ولُكم فاستْغِفُروُه ِإن ُه هَو الغفوُر الرحيُم .أَُقوُل َقوِل َهَذا وَأْسِتْغِفُر الل الَعظِ 
 

 ةُ يَ انِ الث   ةُ بَ طْ الُ 
َي 

َ
َوُأَصل ي َوأَُسل ُم  ،َي ُمْؤِمنِ ِإال  اللُ َوِل  الْ  َوَأْشَهُد َأال  إَِلهَ  ،َواَل ُعْدَواَن ِإال  َعَلى الظ اِلِمَي  ،اَلْمُد لِل َرب  الَعامل

 م د  النِبِب  اَلِمِي َوَعَلى َآلِِه َوَصْحِبِه َوالت ابِِعَي . َعَلى مَُ 
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 : يطِ رِ فْ الت   وَ  اطِ رَ ف ْ اْلِ  ْيَ ب َ  اسِ الن   ج  حَ  عَ مَ   (ةُ ثَ الِ الث   ةُ فَ ق ْ وَ الْ فَ ) أ م اَب  ع دَ 
 ج  يَُ  لَْ   انآنِ َل إِ وَ  ا  ي  تِ عِ  رِ مْ عُ الْ  نَ مَ  غَ لَ ب َ  كَ لِ ذَ  عَ مَ وَ  ، الَ الَْ  هُ لَ  رَ س  يَ وَ  الَ مَ الْ  هِ يْ لَ عَ  اللُ  قَ دَ غْ أَ  دْ قَ  نْ مَ  اسِ الن   نَ مِ فَ 
 . هِ دِ اَل وْ ِلَ  شِ يْ عَ الْ  ةِ مَ قْ لُ  عِ مْ لَِ  اد  هَ  جِ ِف  هُ ن  أَ وَ  الِ غَ شِ االنْ بِ  رَ ذَ تَ ا اعْ ب َ رُ وَ  ،
 ، ةِ جَ رْ فُ الْ وَ  ةِ هَ زْ لن   ا لِ هَ جَ ارِ خَ وَ  دِ َل بِ الْ  لَ اخِ دَ  هِ الدِ وْ أَ بِ  ام  عَ  ل  كُ   رُ افِ سَ يُ  هُ دُ نَِ  ُُث   ، ةِ اد  مَ الْ  ةِ ل  قِ بِ  مْ هُ ضُ عْ ب َ  رُ ذِ تَ عْ ي َ  دْ قَ وَ 
َولِل ِه َعَلى  )اَل عَ ت َ  اللُ  الَ قَ  ، يم  ظِ عَ  ر  طَ ا خَ ذَ هَ وَ  ، امِ رَ الَْ  اللِ  تِ يْ  ب َ َل إِ  ج  الَْ  انُ طَ يْ الش   هِ يْ لَ عَ  لَ ق  َ َ  كَ لِ ذَ  عَ مَ وَ 

 يَ ضِ رَ  ابِ ط  الَْ  نِ بْ  رَ مَ عُ  نْ عَ  ( وَ ْيِت َمِن اْسَتطَاَع إِلَْيِه َسِبيل  َوَمْن َكَفَر فَِإن  الل َه َغِِنٌّ َعِن اْلَعاَلِميَ الن اِس ِحج  اْلب َ 
 ج  يَُ  لَْ وَ  ة  دَ جِ  هُ لَ  انَ كَ   نْ مَ  ل  وا كُ رُ ظُ نْ ي َ ف َ  ارِ صَ مْ اْلَ  هِ ذِ  هَ َل إِ  اال  جَ رِ  ثَ عَ ب ْ أَ  نْ أَ  تُ مْ ُهََ  دْ قَ لَ  : لَ قاَ  هُ ن  أَ  هُ نْ عَ  اللُ 
 . هِ نِ نَ  سُ ِف  يد  عِ سَ  اهُ وَ . رَ  يَ مِ لِ سْ بُُ  مْ ا هُ مَ  يَ مِ لِ سْ بُِ  مْ ا هُ مَ  ةَ يَ زْ الِْ  مُ هِ يْ لَ وا عَ بُ رِ ضْ يَ ف َ 
َالَ هَ ي َ أَ  ََونَ مَ لَ سَ مَ ا  دَ نْ عِ  ح  د  تََ وَ  ر  فاخُ تَ  ل  مََ  ُه َلهُ ارَ رَ كْ تِ  لَ عَ جَ وَ  ج   الَْ ِف  طَ رَ ف ْ أَ  نْ مَ  اكَ نَ هُ  رِ انآخَ  بِ انِ  الَْ ِف وَ :

ََْ ِف  دُ د  رَ ي ُ  ارَ  صَ َّ  حَ  ، ينَ رِ انآخَ   . كَ لِ ذَ  هَ بَ شْ ا أَ مَ وَ  ج  الَْ  بِ ال  إِ  هُ سُ فْ ن َ  يبُ طِ ا ال تَ هَ ن   أَ وَ  ، ام  عَ  ل  كُ   ج  يَُ  هُ ن  أَ  هِ سِ لِ  
 هُ تَ يضَ رِ فَ  يَ د  ؤَ ي ُ  نْ أَ  ج  يَُ  لَْ  نْ مَ لِ  ةِ صَ رْ فُ الْ  اءِ طَ عْ إِ وَ  اجِ ج  الَْ  ورِ مُ أُ  يبِ تِ رْ ت َ لَ  ج  الَْ  ةُ ارَ َِ وَ  هُ تْ لَ عَ ي جَ الذِ  امِ ظَ الن   دَ عْ ب َ  ُُث  
 ةِ وَ شْ الر   اءِ طَ عْ إِ  بِ بَ سَ بِ  ةِ نَ عْ  الل  ِف  عَ قَ ا وَ ب َ رُ وَ  امِ ظَ ى الن  لَ عَ  لُ ايَ حَ تَ ي َ  فِ نْ الص   كَ لِ ذَ  لَ ثْ مِ  دُ تَِ  ، ه  ولَ هُ سُ وَ  ر  سْ يُ بِ 

 رَ ي ْ غَ  ا  قَ رُ طُ  صُ خْ ا الش  ذَ هَ  كَ لَ ا سَ ب َ رُ  وْ أَ  ، مْ هُ مََ وا ذِ اعُ بَ  ينَ الذِ  يَ فِ ظ  وَ مُ الْ  ضِ عْ ب َ  يقِ رِ طَ  نْ عَ  يح  رِ صْ تَ  اجِ رَ خْ تِ سْ اِل 
 ا ؟ ذَ هَ  ل  ا كُ اذَ مَ لِ فَ  ، يَ مِ رِ جْ مُ الْ  يَ بِ ر  هَ مُ الْ  نَ مِ  هُ ن  أَ كَ َو  ةَ ك   مَ َل إِ  ولِ صُ وُ لْ لِ  ة  وكَ لُ سْ مَ 
 اجُ تَ تَْ  ة  ادَ بَ عِ  ج  الَْ  ن  أَ  مْ لَ اعْ وَ  ، ةِ يَ حِ ضْ اْلُ وَ  آنِ رْ قُ الْ وَ  مِ وْ الص  بِ  كَ دِ لَ  ب َ ِف  للِ  دْ ب  عَ ت َ وَ  كَ يِْ غَ لِ  الَ جَ مَ الْ  حِ سَ ي افْ خِ ا أَ يَ 
 . ة  ولَ بُ قْ مَ  ونَ كُ تَ لِ  صِ َل خْ ْلِ لِ 
 ةِ عَ اسِ الت   ةِ نَ  الس  ِف  ضَ رِ فُ  دْ قَ  ج  الَْ  ن  : إِ  ج  الَْ  كِ اسِ نَ مَ  مِ ل  عَ ت َ  عَ مَ  يَ هَ فِ   (ةُ يَ خِ اْلَ  ةُ فَ ق ْ وَ الْ )ا م  أََ :َونَ مَ لَ سَ مَ اَالَ هَ ي َ أَ 
وا مُ ل  عَ ت َ ي َ و  اسُ الن   عَ مِ تَ يَْ  يْ كَ لِ  ةِ رَ اشِ عَ الْ  ةِ نَ الس   ِإَل  هُ ج  حَ  مَ ل  سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اللُ ل  صَ  ِب  الن   رَ خ  ا أَ ذَ هَ  عَ مَ وَ  ، ةِ رَ جْ الِْ  نَ مِ 
: رَأَْيُت الن ِب  َصل ى اللُ َعَلْيِه َوَسل َم يَ ْرِمي َعَلى رَاِحَلِتِه يَ ْوَم الن ْحِر ،  الَ قَ  هُ نْ عَ  اللُ  يَ ضِ َعِن َجاِبر  رَ ف َ  ، هُ نْ مِ 

 . م  لِ سْ مُ  اهُ وَ رَ   (فَِإن  اَل أَْدرِي َلَعل ي اَل َأُحج  بَ ْعَد َحج ِت َهِذهِ  َويَ ُقوُل )لَِتْأُخُذوا َمَناِسَكُكْم ،
 يقِ رِ طَ  نْ عَ  كَ لِ ذَ وَ  ، ا  ورَ كُ شْ ا مَ نَ ي ُ عْ سَ وَ  وال  بُ قْ ا مَ نَ ج  حَ  ونَ كُ يَ  يْ كَ لِ  َيَة الَْج  فِ يْ كَ   مَ ل  عَ ت َ ن َ  ن  أَ  ونَ نُ مِ ؤْ مُ ا الْ هَ ي   ا أَ نَ بِ  يٌّ رِ حَ فَ 

َعِويَةِ  اتِ رَ اضَ حَ مُ الْ وَ  ةِ ي  مِ لْ عِ الْ  وسِ رُ لد  ا ورِ ضُ حُ   ِف  ةِ فَ ل  ؤَ مُ الْ  ةِ وقَ َُ وْ مَ الْ  بِ تُ كُ الْ  ةِ اءَ رَ قَ بِ  وْ أَ  ، ج  الَْ  مَ سِ وْ مَ  امُ قَ  ت ُ الِت  الد 
ِ  بَ  نِ ابْ  خِ يْ لش  لِ  احِ يضَ اْلِ وَ  يقِ قِ حْ الت   ابُ تَ ا : كِ هَ ن ْ مِ وَ  ، كِ اسِ نَ مَ الْ   ةِ رَ مْ عُ الْ وَ  ج  الَْ  كِ اسِ نَ مَ  ابُ تَ ا كِ هَ ن ْ مِ وَ  ، اللُ  هُ ِحَ رَ  ا
 . اللُ  هُ ِحَ رَ  يِ مِ يْ ث َ عُ الْ  خِ يْ لش  لِ 

 ضُ عْ ا ب َ ب َ رُ ف َ  ، كَ لِ  ذَ ِف  نُ اوَ هَ ت َ ال ن َ وَ  ، يَ وقِ َُ وْ مَ الْ  مِ لْ عِ الْ  لِ هْ أَ  الِ ؤَ سُ بِ  رُ ادِ بَ ا ن ُ نَ ن   إِ فَ  ر  مْ ا أَ نَ ي ْ لَ عَ  لَ كَ شْ ا أَ ذَ إِ  ُُث  
 . ل  امِ كَ   ج  الَْ  لُ طِ بْ ت ُ  اءِ طَ خْ اْلَ 

الل ُهم  ِإن ا  ، مْ الِِ حَ رْ تِ وَ  مْ هِ ل   حِ ِف  مْ هُ ظَ فَ يَْ  نْ أَ وَ  مْ هِ ينِ  دِ ِف  مْ هُ هَ ق  فَ ي ُ  نْ أَ وَ  مْ هُ ج  حَ  يَ مِ لِ سْ مُ لْ لِ  رَ س  يَ ي ُ  نْ أَ  اللَ  لُ أَ سْ أَ 
ا نَاِفع ا َوِرِْق ا طَي ب ا َوَعَمل  ُمتَ َقب   َفُع َوِمنْ  ،ل  َنْسأَُلَك ِعْلم  ُدَعاء  اَل ُيْسَمُع  الل ُهم  ِإن ا نُعوُذ ِبَك ِمْن ِعْلم  اَل يَ ن ْ

 ،الل ُهم  أَِعز  اِلْسلَم واْلُمْسلمَي َوأَِذل  الش ْرَك َواْلُمْشرِِكَي   ،ُلوب  اَل ََتَْشُع َوِمْن نَ ُفوس  اَل َتْشَبُع َوِمْن ق ُ 
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َِةَ  م  هُ الل   الل ُهم   ،َشر  ِشرَارِِهْم  َوَول  َعَلْيِهْم ِخَياَرُهْم َواْكِفِهمْ  ، الْديِن ! اَلل ُهم  َأْصِلْح َشْأَن املْسِلِميَ  اْحِم َحْو
. َوَصل  الل ُهم  َوَسل ْم الل ُهم  اْجَْع َكِلَمتَ َهْم َعَلى اَلق  يَاَرب  الَعاَلِمَي  ،َأْصِلْح ُواَلَة أَْمرِنَا َواْهِدِهْم ُسُبَل الس َلِم 

 والمُد لِل رب  العاملَي . ،َعَلى نبي  َنا ممد  وعلى آلِِه وصحِبِه أجعَي 
 


