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 ه 3311اْلَْجِّ لعام  ُخْطَبُة َما بَ ْعد  

َات ، َوب َرْْحَت ه  تَ ْنَدف ُع اْلَمْكُروَهات ، اْلَْْمُد هلل  الذ ي َأْْحَُد َرِّبِّ  ب ن ْعَمت ه  تَت مُّ الصَّاْل 
ال إ َلَه إ الَّ اهللُ َوْحَدُه ال َشر يَك َلُه ،  َعَلى ن ْعَمت ه  ، َوَأْشُكرُُه َعَلى طَاَعت ه ، َوْأَشْهُد َأنْ 

َعْبد َك  َوَرُسولُه ، اللَُّهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َوبَار ْك َعَلى ُُمَمَّداً َعْبُدهُ  َوَأْشَهُد َأنَّ نَب ي ََّنا
َْدي ه  إ ََل يَ ْوم   َوَرُسول َك ُُمَمٍَّد ، َوَعَلى آل ه  َوَصْحب ه  ، َوَمن  اْسَتَّ  ب ُسنَّت ه  ، َواْهَتَدى ِب 

 ! اْلق َياَمة
ع  َفضْ  فَإ ن ََّنا ََنَْمُد اهلَل َعَلى : أَمَّا بَ ْعدُ  َبات ه  ،،، َواس  ل ه  ، َوَجز يل  َعطَائ ه  ، َوَعظ يم  ه 

َنا ميَان ، َوَأَعانَ َنا َعَلى الطَّاَعات َمنَّ َعَلي ْ َنا ب اإل  َوَوف ََّقَنا ل ُسُلوك   , ب اإل ْسالم  َوأَنْ َعَم َعَلي ْ
َْمد  اهلل   َيْت َقْد أُدَِّيْت ، وََكْم م   َطر يق  اْْلَي ْرَات ، َفَكْم م ْن طَاَعٍة ِب  ْن َفر يَضٍة َقْد ُقض 

م نَّا َوم ْن  ِف  َهذ ه  األَيَّام  اْلُمْنَصر َمة  ، فََأْسأَلُُه َعزَّ َوَجلَّ َأْن يَ ْقَبلَ  ، وََكْم م ْن َخْْيٍ بُذ لَ 
 ! َأَهال يه ْم َوبُ ْلَداِن  ْم َغاِن  نَي َسال م ني َجَ يع  اْلُمْسل م نَي َوَأنَّ يَ ُردَّ اْلَْم يَع إ ََل 

مُ  : أَي َُّها اْلُمْؤم ُنونَ  ُر أَيَّام  اْلَعام  ، َوِف  َذل َك  انْ تَ َهى َمْوس  َلُه َخي ْ اْلَْجِّ ، َوانْ َقَضْت قَ ب ْ
م  ع ب ْرَة  لََنا ع ظَة   ب اْنق َضاء  آَجال َنا َوانْت َهاء   َوع بَ رَة  ل م ن  اْعَتََب ! إ نَّ اْنق َضاَء َهَذا اْلَمْوس 

اأَلْهل   اهلل  ، َوُمَوافَاة  َما َقدََّمْت أَْيد يَنا ، َوْلَنَتَأْهَب ل ُمَفار َقة   ْلَنْست ع دَّ ل َلَقاء  َأْعَمار نَا ! ف َ 
اهللُ تَ َعاََل )ُكلُّ نَ ْفٍس َذائ َقُة  َواأَلْحَباب  ، َواْلبُ ْعد  َعن  اأَلْصَدقَاء  َواأَلْصَحاب ، قَالَ 

َا تُ َوف َّْونَ  لَ ُأجُ  اْلَمْوت  ، َوإ ِنَّ اْْلَنََّة  ورَُكْم يَ ْوَم اْلق َياَمة  ، َفَمْن ُزْحز َح َعن  النَّار  َوأُْدخ 
نْ َيا إ الَّ َمَتاُع اْلُغُرور    ( فَ َقْد فَاَز ، َوَما اْْلََياُة الدُّ
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ْخَوُة ِف  اهلل   مُ  : أَي َُّها اإل  ْجُرَها ، وأوقات  َتْشُرُف ف يها َويَ ْعُظُم أَ  إ نَّ الطَّاَعات  ََلَا َمَواس 
أْْهََلَها  أَيَّاُم التَّْشر يق  ، َفَمْن َكاَن اْستَ َغلََّها َغن َم وَفر ح ، وَمنْ  َوَقْد َمرَّت  اْلَعْشُر ُثَّ 

َا ََتَّنَّ ُرُجوَعَها ل َيْسَتغ لَّها َوَلكْن َهي َْهاَت َهي َْهاَت !!  َوَسوََّف فَاتَ ْتُه وَلَْ يَ ْرَبح ، َوُرَّبَّ
َا الَفَمْن َيْدر ي ؟  ب َأْمٍر  تعوُد إ الَّ َوَقْد ُوسِّدَّ الرتاَب ، أَْو أصابَُه َمَرض  ، أَْو ابْ ُتل يَ  فَ ُرَّبَّ

ل ْلَخي ْرَات ، قَاَل َرُسوُل اللَّه  َصلَّى  َيْصر فُُه ع ن  اْلَعَباَدات  ، َوَيْشَغُله َعن  اْلُمَساَرَعة  
 ُه )اْغَتن ْم ََخًْسا قَ ْبَل ََخٍْس : َشَباَبَك قَ ْبَل َهَرم َك ،َوُهَو يَع ظُ  اللَُّه َعَلْيه  َوَسلََّم ل َرُجلٍ 

َحَتَك قَ ْبَل َسَقم َك ، َوغ َناَك قَ ْبَل فَ ْقر َك ، َوفَ رَاَغَك قَ ْبلَ  ُشْغل َك ، َوَحَياَتَك قَ ْبَل  َوص 
ُّ  (َمْوت ك  . َرَواُه اْْلَاك ُم َوَصحََّحُه ُهَو َواألَْلَبان 

اْلَقْلب  ب االْرت َياح ، َوأَثَ ر  ِف  الن َّْفس   إ نَّ الع َباَدَة ، ََلَا أثر  ِف   : ونَ أَي َُّها اْلُمْسل مُ 
رَاح ، َونُور  ِف   ًا ب االْنش  َياء  ِف  اْلَْْشر  ! قَاَل اهللُ تَ َعاََل )َمْن َعم َل َصاْل   الصَّْدر  ، َوض 

َولََنْجز يَ ن َُّهْم َأْجَرُهْم ب َأْحَسن   , ُه َحَياًة طَيَِّبةً م ْن ذََكٍر أَْو أُنْ َثى َوُهَو ُمْؤم ن  ، فَ َلُنْحي يَ نَّ 
 (يَ ْعَمُلونَ  َما َكانُوا

َات   فَ َهَذا َوْعد  َصاد ق    َسَواءً  -م ْن َربٍّ كرمٍي ،ب َأنَّ اْلُمْؤم َن الذ ي يْ َعْمُل الصَّاْل 
نْ َيا ، َوَأنَّ َلُه اْلَْزَاَء  ع يَشةً َأنَّ َلُه َحَياًة طَيََّبًة ، وَ  -َأَكاَن َرُجاًل أَو  اْمرَأًَة  َهن َيًة ِف  الدُّ

ار   رَة  ، فَأَْيَن َمْن يَ ْعَمل ؟ وأَْيَن َمْن يُ ْقب ل ؟ فَاْلَعَملُ  اْلَواف َر ِف  الدَّ ُة  اآلخ  الصَّال ُح َلذَّ
نَيا َوأُْنُسها ، فَ َهالَّ َعَرفْ َنا الطَّر يقَ  َعَمل  َوَجَعْلَناُه الرَّف يَق ؟ قَاَل وَهالَّ أَقَ بَ ْلنا َعَلى الْ  , الدُّ

أنَُّه ََيُْلو ب رَبِّه  : السََّلف  : واهلل  َلْوال اللْيُل ما أحبْبُت اْْلََياَة ! يَ ْعِن  ب َذل كَ  بَ ْعضُ 
اََل ب اهلل  وَيَ ُد طَْعَماً ل ْلَحَياة !!! قَاَل اهللُ تَ عَ  فَ ُيَصلِّي ب اللَّْيل  َوالنَّاُس ن َيام  فَ َيْأَنسُ 

ع  َيْدُعوَن رَب َُّهْم َخْوفًا َوَطَمًعا ، َوِم َّا )تَ َتَجافَ  َرَزقْ َناُهْم يُ ْنف ُقوَن  ُجُنوبُ ُهْم َعن  اْلَمَضاج 
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َا َكانُوا يَ ْعَمُلونَ  * َفاَل تَ ْعَلُم نَ ْفس  َما أُْخف َي ََلُْم م نْ   (قُ رَّة  َأْعنُيٍ ، َجزَاًء َّب 
نْ َيا  فْ رَاح ، وفَارَقَهُ فَ َيا َمْن َغاَبْت َعْنُه األَ  َر اأَلْربَاح ، َتعاَل إَل َلذَّة  الدُّ اَلناُء وَخس 

َا قاَل َرُسوُل اللَّه   تَ َعاَل إ ََل اْلَعَمل  الصَّال ح  ! تعال  ل َلذَّة  الصَّاَلة  َوُقْل َكَما ! َوَسَعاَدِت 
َا( َرَواُه أَبُو َداوَد َوَصحََّحُه الصَّاَل  َصلَّى اللَُّه َعَلْيه  َوَسلََّم )يَا ب اَلُل أَق مْ  َة أَر ْحَنا ِب 

 ُّ  ! األَْلَبان 
نَي نَ ْعُبُد َوُنَصلِّي : أَي َُّها اْلُمْسل ُمونَ  َوَنْسُجُد ، نَ ْعُبُد رَبَّاً َعظ يَماً َوإ ََلَا َكب ْيَاً َما  إ ن ََّنا ح 

ْخَوُة َشْيَئاً م ْن َعَظَمة  اهلل   ه ! فَ َتَأمَُّلوا أَي َُّهاَحقَّ َقْدر ه  َوَما َعرَفْ َناُه َحقَّ َمْعر فَت   َقَدْرنَاهُ  اإل 
َنا  , اْلُمْنَصر َمة ، فهؤالء  اَْلجَّاُج الذيَن َجاُءوا م ْن ُكلِّ َفجٍّ َعم يق تَ َتَجلَّى ِف  أَيَّام 

نْ َيا َوَأْطرَاف  اأَلْرض  ، َجاُءوا ُمَلبِّنيَ  يَن : لَب َّْيَك اللَُّهمَّ ُمَكَبِّ   َجاُءوا م ْن أَْقطَار  الدُّ
 ! لَب َّْيَك إ نَّ اْلَْْمَد َوالن ِّْعَمَة َلَك َواْلُمْلَك اَل َشر يَك َلكَ  لَب َّْيَك لَب َّْيَك اَل َشر يَك َلكَ 

َجاُءوا َّب  ْثل  َهذ ه  اأَلْعداد   فَ َواهلل  َلْو َدَعاُهْم َمل ك  أَْو َوز ير  أَْو َغِن ٌّ أَْو أَم ْي  ، َلَما
قْ َبال  ، َو َّب  ْثل  وَّب    َية ْثل  َهَذا اإل   !!! َهذ ه  الَتْضح 

م أَتَ ْوا يار  وقْد َبَذُلوا الَغايَل َوالنَّف يس ، َجاُءوا ب قلوٍب مَيَْلُؤَها إ ِنَّ الشَّْوُق ،  َلذه  الدِّ
ن ُْهمْ  ُد م  َا َقْد بَاعَ  َوعيوٍن اْغَرْوَرَقْت ب الدُُّموع  ، َجاَء اْلَواح  أَثَاَث بَ ْيت ه  َوَترَك أَْوالَدُه  َوُرَّبَّ

ه  َوَأْهل ه  ُشُهورَاً َوُدُهورَاً  , يَ ْفرَت ُشوَن اأَلْرضَ  َا َضيََّق َعَلى نَ ْفس  ل يُ َوف َر ُأْجرََة  أَْو ُرَّبَّ
يء  إ ََل َهُهنا ، فَل ماذا كلُّ َهَذا ؟ وَما الذي ج 

َ
َْحََلُهم على ما يَ ْفعلوَن ، وَمن   امل

 ! إ نَُّه اهلل ... : ل َما يَ ْعَمُلون ؟ اْلواب الذي َدعاَهم
يَْأت نَي م ْن ُكلِّ  َوأَذِّْن ِف  النَّاس  ب اْلَْجِّ يَْأتُوَك ر َجااًل َوَعَلى ُكلِّ َضام رٍ ) قَاَل اهللُ تَ َعاََل 

 )َفجٍّ َعم يقٍ 
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من َأْسَرَفَت ! أَْنق ْذ م ْن َمَواله ! َويَا  فَ َيا َمْن ابْ تَ َعدََّت َعن  اهلل ! َويَا َمْن َهَربَ 
َوَلْو   فَ َواهلل  َلْن َتَ َد َلَك َمَكانَاً َمَع ع َباد  اهلل  ، فَاهللُ َغِن ٌّ َعنَّا نَ ْفَسَك َوَأط ْع رَبََّك َوإ الَّ 

َكث ْي  ُمْقب ُلوَن َعَلْيه  ! َكث ْي   , َفع َباُدُه ُكث ْي   -َوَحاَشاُه  –َكاَن ُسْبَحانَُه ِف  َحاَجٍة 
نَي َمْسُرور يَن ! فَ َهيَّا تَ َعالَ  ط يُعونَُه فَ َيْمَتث ُلوَن أَْمَرهُ يُ  َمَعُهْم  َوََيَْتن ُبوَن نَ ْهَيُه َوُهْم َفر ح 

  ! َوأَْقب ْل َعَلى رَبََّك َواْهُرْب م ن الشَّْيطَان  َعُدوِّك
م ؟ ؟ : أَي َُّها اْلُمْسل ُمونَ   ؟ َماَذا بَ َعَد َهَذا اْلَمْوس 

م  الطَّاَعات  ُثَّ الدََّعة  واْْلُُمول  بَ ْعَد َذل كَ  ْعُض النَّاس  َعَلىاْعَتاَد ب َ   , اْلْ دِّ ِف  َمَواس 
ُجِّة  أَنَُّه َقدَّمَ  َا َخلََّط َوقَاَرَف بَ ْعَض اْلَمَعاص ي ِب  َم !!! َوَهَذا أَْمر  ال يَ ْنَبغ ي  َبْل ُرَّبَّ َوَقدَّ

إ نَّ  رَاً ِف  طَاع ة  اهلل  ، َحَّتَّ َيَكوَن اْْلَنَُّة ُمْنتَ َهاه ، ُثَّ ُمْسَتم   ، َبل اْلُمْؤم ُن ال يَ زَالُ 
دَّ تَ ْغَنمْ  ََذا اَْلد يث  : عن  !!! اأَلْعَماَل ب اْلََوات يم  ، فَاْحَذْر َتْسَلْم ، َوج  واْسَتم ْع َل 

َي اللَّهُ  للَّه  َصلَّى اللَُّه َعَلْيه  َوَسلََّم ) َعْنُه قَاَل : قَاَل َرُسوُل ا َعْبد  اللَّه  ْبن  َمْسُعوٍد َرض 
َنُه َوبَ نْيَ اْْلَنَّة   فَإ نَّ  ْنُكْم لَيَ ْعَمُل َحَّتَّ َما َيُكوُن بَ ي ْ إ الَّ ذ رَاع  ، فَ َيْسب ُق َعَلْيه    الرَُّجَل م 

َنُه َوب َ  ك َتابُُه فَ يَ ْعَمُل ب َعَمل  أَْهل   ذ رَاع   نْيَ النَّار  إ الَّ النَّار  ، َويَ ْعَمُل َحَّتَّ َما َيُكوُن بَ ي ْ
  ُمت ََّفق  َعل ْيه   (فَ َيْسب ُق َعَلْيه  اْلك َتاُب فَ يَ ْعَمُل ب َعَمل  أَْهل  اْْلَنَّة  

َأْن يَ ُقوَل  َمال ٍك قَاَل : َكاَن َرُسوُل اللَّه  َصلَّى اللَُّه َعَلْيه  َوَسلََّم ُيْكث رُ  وَعْن أََنس  ْبن  
ُّ  َرَواُه اْبُن َماَجه َوَصحََّحهُ  (ِب  َعَلى د ين كَ )اللَُّهمَّ ثَ بِّْت قَ لْ   األَْلَبان 

يمُ  َوَأْستَ ْغف ُر اهللَ يل  َوَلُكْم فَاْستَ ْغف ُروُه إ نَُّه ُهَو الَغُفورُ  أَُقوُل َما َتْسَمُعونَ   الرِّح 
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 الثَّانَِيةُ  الُخْطَبةُ 

 
نَي ، والصَّالُة َوالسَّالُم اأَلََتَّان  اأَلْكَمالن  َعَلى اْلَْْمُد هلل  

َ
َخاَتَ  األَنْب َياء   َربِّ الَعامل

 . آل ه  َوَصْحب ه  َأَْجَع نيَ  َوإ َمام  اْلُمْرَسل نَي ، نَب ي َِّنا َُمَمٍِّد َوَعَلى
َنا ِف  َهذ ه  الب الد   : أَمَّا بَ ْعدُ  ة  ، َفم ْن ن ْعم ة  إ ميَاٍن َوإ ْسالم ، إ َل َكث ْيَ  فَإ نَّ ن َعَم اهلل  َعَلي ْ

ْوَلُة ، َوَنَشأَ  , ن ْعَمة  أَْمٍن َوَسالم َها الدَّ يَحٍة قَاَمْت َعَلي ْ َها  َوم ن ن ْعَمَة َعق يَدٍة َصح  َعَلي ْ
َها الك َباُر ، إ َل ن ْعَمة  َرَخاٍء ِف   ٍش ِف  االقْ َتَصاد  ، َوَرَغد  َعيْ  الصَِّغاُر َوَشاَب َعَلي ْ

 َذل َك فَ ْليَ ْنظُْر إ َل َغْْي  بَ َلد نَا م ْن بُ ْلَدان  الَعاَلَ ، ل يَ َرى الب اَلد !!! َوَمْن أَرَاَد َأْن يَ ْعر فَ 
َوإ ْذ تََأذََّن رَبُُّكْم لَئ ْن َشَكْرَُتْ )الفَّْرَق َويَ ْعر َف َما ُهَو ف يه  م ْن َخْْي ! َوَقْد قَاَل اهللُ تعاَل

َوَنْسأَلُُه اْلَمز يَد  َكَفْرَُتْ إ نَّ َعَذاِّب  َلَشد يد ( فَ َنْشُكُر اهلَل َعَلى ن َعم ه   ُكْم ، َولَئ نْ أَلَز يَدنَّ 
 ! م ْن َفْضل ه

ْخَوُة : َوإ نَّ ِم َّا يُْذَكُر فَ ُيْشَهُر ، َوُيْظَهرُ  أَيََّدَها  -فَ ُيْشَكُر : َما تَ َقوُم ب ه  َدْولَتُ َنا  أَي َُّها اإل 
ْدَمةٍ  -اهلل   َرم  اهلل   م ْن خ   ! ل بَ ْيت  اهلل  َول لطَّائ ف ني  َوالزَّائ ر يَن ْلَ 

ْوَلُة ب َكث ٍْي م َن اْلََْدَمات   ِف ُُمَْتل ف  اْلَمَجاالت  َسَواء  َأَكاَن ِف  األُُمور   َلَقْد قَاَمت  الدَّ
َا اْلَمَشاع ُر ، أَْو ِف  ا اْلََْدم يَّة  الت   َعة  اْلَعظ يَمة  الت  اْزَداَنْت ِب  َا َمْنط َقُة  لت َّْوس  ُخد َمْت ِب 

الت  َفكَّْت َكث ْيَاً م َن االْزد َحاَمات  ، َوأَرَاَحْت   اْلََْمرَات  ، أَو  اْلق طَارَات  اْلُمَتَتاب َعة  
  ! اَْلَدَمات النَّاس  م ْن َعَناء  اْلَمْشي  َوالت َّنَ قُّالت ، إ ََل َغْْي  َذل َك م نَ  َكث ْيَاً م نَ 

ْوَلُة ، ُِمَث ََّلًة ِف  َوزَارَة  الشُُّؤون   َوإ نَّ م ْن َأْكََب   اإل ْسالم يِّة   الن َِّعم  َما تَ ُقوُم ب ه  الدَّ
ْرَشاد  ، َحْيُث َحَشَدتْ  ْعَوة  َواإل  َكوَْكَبًة م ْن أَْهل  اْلع ْلم  َسَواء  َأَكانُوا  َواأَلْوقَاف  َوالدَّ
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ب  اْلع ْلم  َواْلَمشاي خ   اء  أَْو م نْ م َن اْلُعَلمَ  ُهْم ل لت ََّفرُّغ  التَّام  ل ُقرَابَة  َشْهٍر أَْو  ُطالَّ َوانْ َتَدبَ ت ْ
م  اْلَْجِّ ، َوَقْد َوفَ َرتْ  يَز يُد م نْ  ْرَشاد  ِف  َمْوس  ََلُُم َما يُع ينُ ُهْم َعَلى  َأْجل  الت َّْوع َية  َواإل 

رَة  ِف  ُمه مَّت ه ْم م َن اْلَمرَ  َمكََّة َوَمْشَعر  م ََّن َوَعَرفَات ، َوَزوََّدتْ ُهم ب اْلُكت ب   اك ز  اْلُمْنَتش 
اْلُمْدََمَة  ، َبْل  بَ ُلَغاٍت ُُمَْتل ف ٍة َوَما َيُسمَّى ب السِّي د ي َهاَت أو األَقْ رَاص   َواأَلْشَرطَة  

ْْلَيَّة  م ْن َأْجل  ُسُهوَلة  إ يَصال  اْلع ْلم  إ ََل َغْْي  ا َوَجَلَبت  اْلُمرَتَج  نَي اْلَمْوثُوق نَي ب اللَُّغات  
َْمد  اهلل  َخي ْر  َكث ْي   النَّاط ق نيَ  َوَصالح  َكب ْي  ، َواْستَ َفاَد  ب اللَُّغة  اْلَعرَب يَّة  ! َوَقْد َحَصَل ِب 

يج  ، َوَرَجُعوا إ ََل ب الد ه مْ  يَح ، َواْلَعق يَدَة السَّل يَمَة ، َحام ل نَي اْلع ْلَم الصَّ  َُجُوُع اْلَْج  ح 
اْلُمْسل م نَي ب َسَبب  اْلَْْهل   َكث ْي  م َن الشِّْرك  َواْلب دَع  الت  انْ َتَشَرْت ع ْنَد بَ ْعض   َوانْ َقَمعَ 

ْن َفْضل ه  َعَلى َما َمنَّ ب ه  َوتَ َفضََّل َوَنْسأَلُُه اْلَمز يَد م   َوالت َّْقل يد  اأَلْعَمى ! فَ َنْحَمُد اهللَ 
ُّ َذل َك َواْلَقاد ُر َعَلْيه يُ َوفَِّق َوالَة أَْمر نَا ْل  ْدَمة  د ين ه  َوإ ْصالح  ع َباد ه  إ نَّهُ  َوَأنْ   ! َويل 
 

 ع ْصَمُة أَْمر نا ، َوَأْصل ْح لََنا ُدنْ َيانا اَلَّت  ف يَها َمَعاُشنا اَللَُّهمَّ َأْصل ْح لََنا د يننا اَلَّذ ي ُهوَ 
َها َمَعاُدنا ، َواْجَعل  اْْلََياةَ  , َرتَنا اَلَّت  إ لَي ْ ز يَاَدًة لََنا ِف  ُكلِّ َخْْيٍ،  َوَأْصل ْح لََنا آخ 

َا َعلَّْمتَ َنا , َشرٍّ  َواْجَعل  اَْلَمْوَت رَاَحًة لََنا م ْن ُكلِّ  َفُعَنا،  , اَللَُّهمَّ انْ َفْعَنا َّب  َوَعلِّْمَنا َما يَ ن ْ
َفُعَناَواْرزُقْ َنا ع    ! ْلًما يَ ن ْ

وَك َتاَبَك وعباَدَك  آم نَّا ِف  ُدور نَا َوَأْصل ْح ُواَلَة أُمور نَا ، اللَُّهمَّ اْنُصْر د يَنكَ  اهلل
َواْلَُْذام  َوم ْن َسيِّئ  اأَلْسَقام  ، اللَُّهمَّ إنَّا  الصاْلنَي ، اللَُّهمَّ إنِّا نُعوُذ ب َك م َن اْلبَ َرص  

َنا  اْلَكَسل  َواَْلََرم  َواْلَمْأثَ  َواْلَمْغَرم  ، اللَُّهمَّ اْرَفْع عنَّا نُعوُذ ب َك م نَ  الَغاَل والَوبَا ، وَجنِّب ْ
 . َظَهَر م ْنها َوَما َبَطن الرِّبَا والزِّنَا والزَّاَلز َل والف َتَ َما
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َنْستَ ْغف ُرَك إ نََّك ُكْنَت َغَفارًا ،  ُهمَّ إ نَّاَأغ ثْ َنا ، اللَُّهمَّ َأغ ثْ َنا ، اللَُّهمَّ َأغ ثْ َنا ، اللَّ  اللَُّهمَّ 
ل  السماَء َعلينا م ْدرَارا اللَُّهمَّ اْسق َنا الغيَث ، وال َتعْلَنا م َن الَقانط ني  اللَُّهمَّ  , فََأْرس 

َنا الزَّرْع أَنْب ْت لَ  رْحٍة اَل ُسْقَيا عذاٍب ، وال َبالٍء ، وال َهْدٍم وال َغَرق ، اللَُّهمَّ  ُسْقَيا
 . ، وَأْخر ْج لََنا م ْن بَر كات  اأَلْرض ، وأَد رَّ لََنا الضَّرْع واْسق َنا م ْن بركات  السماء  

ُممٍد وعلى آله  وصحب ه  َأَْجَعنَي واْلمُد هلل   اللَُّهمَّ َصلِّ وَسلِّْم َعَلى عبد َك َوَرسول كَ 
 ربِّ العاملنيَ 

 


