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 َئاتِ  َوِمنْ  أَنـُْفِسَنا ُشرُْورِ  ِمنْ  ِباهللاِ  َونـَعُوذُ  َوَنْستَـْغِفرُهْ  َوَنْسَتِعيْـُنهُ  َحنَْمُدهُ  هللا احلَْْمدَ  ِإنَمنْ  َأْعَمالَِنا، َسي 
 َلهُ  َشرِْيكَ  الَ  َوْحَدهُ  اهللاُ  ِإال  ِإَلهَ  الَ  َأنْ  َوَأْشَهدُ . َلهُ  َهاِديَ  َفالَ  ُيْضِللْ  َوَمنْ  َلهُ  ُمِضل  َفالَ  اهللاُ  يـَْهدِ 

 اتـُقوا َءاَمنُوا الِذينَ  َياأَيـَها:  بـَْعُد؛ َأما. َتْسِلْيًما َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلى َوَرُسْولُهُ  َعْبُدهُ  حمَُمًدا َأن  َوَأْشَهدُ 
 ِإن  رسوله علي والسالم بالصالة امركم اهللا فان واعلموا ُمْسِلُمونَ  َوأَنـُْتمْ  ِإالَ  َمتُوتُن  َوالَ  تـَُقاِتهِ  َحق  اللهَ 
 َعَلى َصل  اَللُهم . َتْسِلْيًما َوَسلُمْوا َعَلْيهِ  َصلْوا َءاَمنـُْوا الِذْينَ  أَيهاَ  َيا النِيب، َعَلى ُيَصلْونَ  َوَمالَِئَكَتهُ  اهللاَ 

ْيدٌ  ِإنكَ  ِإبـَْراِهْيَم، آلِ  َوَعَلى ِإبـَْراِهْيمَ  َعَلى َصلْيتَ  َكَما حمَُمدٍ  آلِ  َوَعَلى حمَُمدٍ   َعَلى َوَبارِكْ . جمَِْيدٌ  محَِ
ْيدٌ  ِإنكَ  ِإبـَْراِهْيَم، آلِ  َوَعَلى ِإبـَْراِهْيمَ  َعَلى َبارَْكتَ  َكَما حمَُمدٍ  آلِ  َوَعَلى حمَُمدٍ   لََنا اْغِفرْ  َربـَنا. جمَِْيدٌ  محَِ

 َربـَنا. رِحْيمٌ  َرءُْوفٌ  ِإنكَ  َربـَنا َءاَمنـُْوا للِذْينَ  ِغال  قـُلُْوبَِنا ِيفْ  َجتَْعلْ  َوالَ  ِبْاِإلْميَانِ  َسبَـُقْوَنا الِذْينَ  َوِإلْخَوانَِنا
 َكَما َواْرَمحُْهَما َولَِواِلَديـَْنا لََنا ْغِفرْ ا َربـَنا. اخلَْاِسرِْينَ  ِمنَ  لََنُكْوَنن  َوتـَْرَمحَْنا لََنا تـَْغِفرْ  ملْ  َوِإنْ  أَنـُْفَسَنا ظََلْمَنا
نـَْيا ِيف  آتَِنا َربـَنا. ِصَغاًرا َربـَياَنا ارِ  َعَذابَ  َوِقَنا َحَسَنةً  اآلِخَرةِ  َوِيف  َحَسَنةً  الداِهللا، ِعَبادَ . الن  اهللاَ  ِإن 
 َلَعلُكمْ  َيِعظُُكمْ  َوالْبَـْغيِ  َواْلُمنَكرِ  اْلَفْحَشآءِ  َعنِ  َويـَنْـَهى اْلُقْرَىب  ِذي َوِإيَتآئِ  َواِْإلْحَسانِ  ِباْلَعْدلِ  يَْأُمرُُكمْ 
  َأْكبَـرُ  اهللاِ  َوَلذِْكرُ  يـُْعِطُكمْ  َفْضِلهِ  ِمنْ  َواْسَألُْوهُ  َيذُْكرُْكمْ  اْلَعِظْيمَ  اهللاَ  َفاذُْكرُوا. َتذَكرُْونَ 

 

=== 

 

  اهللا االّ  اله ال ان أشهد املتني اهللا حببل واالعتصام باالحتاد امرنا الذى هللا احلمد
 ملني للعا رمحة املبعوث ورسوله عبده حمـــــمدا أن وأشهــــد نستعني واياه نعبد اياه, له شريك ال وحده

 وثىن بنفسه فيه بدأ بامر امركم وتعاىل سبحانه اهللا ان واعلموا املسلمون ايها فيا بعد) اما( 
 ايها يا النيب على يصلون ةمالءكته اهللا ان"  العظيم كتابه ىف تعاىل فقال بقدسه املسبحة مبالءكته
  " تسليما وسلموه عليه صلوا امنوا اللذين



 ومن التابعني وتابع والتابعني أمجعــــــني واصحابه أله وعلى حممد سيدنا على وسلم صل اللهــــــم
  الرامحني ارحم يا برمحتك معهم وعلينا الدين يوم اىل باحسان تبعهم

ــــم  وأعل واملسلمني االسالم وانصر، واملشركني الكفرة واهلك املسلمني والة مجيع اصلح اللهــ
  الدين يوم اىل كلمتك
ــــم  مسيع انك االموات و منهم االحياء واملؤمنات واملؤمنني،  واملسلمات اغفر للمسلمني اللهــ
. الفاحتني خري وانت باحلق قومنا بني بيننا و افتح ربنا.  احلاجات قاضي يا الدعوات جميب قريب
  .النار عذاب وقنا حسنة اآلخرة وىف حسنة الدنيا ىف أتنا ربنا

 والبغي واملنكر الفحشاء عن وينهى القرىب ذى وايتاء واالحسان بالعدل يأمركم اهللا ان اهللا عباد
  أكرب اهللا ولذكر لكم يستجب وادعوه يذكركم العظيم اهللا ذكروا فا تذكرون لعلكم يعظكم

 

  



=== 

 عبده حممدا سيدنا أن وأشهد له، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن وأشهد العاملني، رب هللا احلمد
 أصحابه وعلى الطاهرين الطيبني آله وعلى حممد سيدنا على وبارك وسلم صل اللهم ورسوله،
  .الدين يوم إىل بإحسان هلم والتابعني أمجعني،

 املسبحة مبالئكته فيه وثىن بنفسه فيه بدأ بأمر أمركم اهللا إن واعلموا اهللا عباد اهللا فاتقوا: بعد أما
 النيب على يصلون ومالئكته اهللا إن( تعاىل فقال وإنسه جنه من املؤمنون أيها بكم وثلث بقدسه،

  ) تسليما وسلموا عليه صلوا آمنوا الذين أيها يا

  
 الصحابة سائر وعن أمجعني، وصحبه آله وعلى حممد ونبينا سيدنا على وبارك وسلم صل اللهم

 أيب الراشدين اخللفاء عن اللهم وارض الدين، يوم إىل بإحسان تبعهم ومن التابعني وعن األكرمني،
 بإحسان تبعهم ومن التابعني وعن أمجعني، نبيك أصحاب سائر وعن .وعلي وعثمان وعمر بكر
  الدين يوم إىل

ــــم  مسيع انك االموات و منهم االحياء واملؤمنات واملؤمنني،  واملسلمات اغفر للمسلمني اللهــ
. الفاحتني خري وانت باحلق قومنا بني بيننا و افتح ربنا.  احلاجات قاضي يا الدعوات جميب قريب
  .النار عذاب وقنا حسنة اآلخرة وىف حسنة الدنيا ىف أتنا ربنا

 والبغي واملنكر الفحشاء عن وينهى القرىب ذى وايتاء واالحسان بالعدل يأمركم اهللا ان اهللا عباد
  أكرب اهللا ولذكر لكم يستجب وادعوه يذكركم العظيم اهللا ذكروا فا تذكرون لعلكم يعظكم

  


