فضل الصحابة الكرام وما لهم علينا من حقوق
خطبة جمعة بتاريخ  7141-77-71 /هـ

احلمد هلل الذي أرسل رسولو زلمداً صلى هللا عليو وسلم بشَتاً ونذيرا  ,وداعياً إىل هللا بإذنو وسراجا منَتا  ,بعثو رمحة
ٍ
بلسان عريب مبُت  ,ووعده يوم القيامة مقاماً زلمودا  ,وحوضاً مورودا  ,وشرفاً مشهودا
للعادلُت ومعلِّماً لألميُت
فصلوات هللا ومالئكتِو وأنبيائِو والصاحلُت من عباده عليو وسلّم تسليماً مزيدا  ,ورضي هللا عن أصحابو الكرام ؛
ِ
الصدام أىل ادلواقف العظام وىداة األنام  ,رضي هللا عنهم أمجعُت .
ليوث ّ
جل وعال أساس السعادة وسبيل الفالح والفوز يف
أما بعد أيها ادلؤمنون عباد هللا  :اتقوا هللا تعاىل ؛ فإن تقوى هللا ّ
جل
الدنيا واآلخرة  .مث اعلموا  -رمحكم هللا  -أن أعظم نعم هللا تبارك وتعاىل على اإلطالق نعمة اإلسالم دين هللا ّ
ِ
جل وعال ﴿ :انَُْىْوَ ؤَكًَْهْذُ نَكُىْ دَِنَكُىْ وَؤَرًًَْْذُ عَهَُْكُىْ َِعًَْزٍِ وَسَضُِذُ نَكُىُ
وعال الذي ارتضاه لعباده دينا قال هللا ّ

جل وعال الذي ال يقبل ديناً سواه ﴿ إٌَِّ انذٍََِّ عِنْذَ انهَّهِ انْئِسْهَبوُ﴾
انْئِسْهَبوَ دَِنًب ﴾ [ادلائدة , ]ٖ:دين هللا ّ

﴿ وَيٍَْ َجْزَغِ غَُْشَ انْئِسْهَبوِ دَِنًب فَهٍَْ َُقْجَمَ يِنْهُ وَهُىَ فٍِ انْأخِشَحِ يٍَِ انْخَبسِشٍََِ ﴾

[آل عمران]٥٨:

[آل عمران]ٔ١:

.

جل وعال نبياً كرميا
عباد هللا  :إ ّن ىذا ال ّدين القومي والصراط ادلستقيم الذي ارتضاه تبارك وتعاىل لعباده قد اختار لو ّ
ِ
األمة
وداعياً حكيما ومبلّغا أمينا أال وىو رسول هللا زلمد صلى هللا عليو وسلم ؛ فبلَّغ الرسالة و ّأدى األمانة ونصح ّ
وجاىد يف هللا حق جهاده حىت أتاه اليقُت  ,فما ترك خَتا إال َّ
دل األمة عليو وال شرا إال ح ّذرىا منو  ,فهو منّة هللا

جل وعال  ﴿ :هُىَ انَّزٌِ ثَعَثَ فٍِ انْإُيُِِّّنيَ سَسُىنًب يِنْهُىْ َزْهُى عَهَُْهِىْ آََبرِهِ وَُضَكُِّهِىْ
جل وعال على عباده  ,قال هللا ّ
ّ

جل وعال أن جيزيو
وَُعَهًُِّهُىُ انْكِزَبةَ وَانْذِكًَْخَ وَإٌِْ كَبَُىا يٍِْ قَجْمُ نَفٍِ ضَهَبلٍ يُجِنيٍ ﴾ [اجلمعة , ]ٕ:فنسأل هللا ّ

جل
خَت ما جزى نبياً عن ّأمتو على نصحو ألمتو وإبالغو لدين هللا تبارك وتعاىل على التّمام والكمال  ,ونسألو ّ
وعال أن حيشرنا يوم القيامة حتت لوائو ويف زمرتو صلوات هللا وسالمو عليو .
عزروه ونصروه وأيّدوه عليو
جل وعال اختار ذلذا النيب الكرمي أنصاراً عدوال وصحابةً كراما ّ
عباد هللا  :مث إن هللا ّ
مهجهم وأنفاسهم وأمواذلم يف سبيل نصرتو ونصرة دينو صلى هللا عليو وسلم ؛ ففازوا بكل
الصالة والسالم وبذلوا َ

فضيلة وسبقوا األمة يف اخلَتية وفازوا برضوان هللا  ,قال هللا تعاىل ﴿ :وَانسَّبثِقُىٌَ انْإَوَّنُىٌَ يٍَِ انًُْهَبجِشٍََِ

وَانْإَْصَبسِ وَانَّزٍََِ ارَّجَعُىهُىْ ثِئِدْسَبٌٍ سَضٍَِ انهَّهُ عَنْهُىْ وَسَضُىا عَنْهُ ﴾ [التوبة , ]ٔٓٓ:ما أعالىا من منزلة وما أشرفها
الصالة والسالم
شرفهم هللا برؤية النيب الكرمي عليو ّ
تبوأىا ّ
من مكانة ّ
الصحابة الكرام وناذلا ىؤالء العدول اخليار ؛ ّ
ومساع حديثو منو ونصرتو صلى هللا عليو وسلم  ,فهم خَت أمة زلمد عليو الصالة والسالم  ,وىم أنصار ادللّة ,
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ِ
الصدام  ,وىداة األنام  ,ومبلغو دين هللا إىل أمة زلمد عليو الصالة والسالم .
وأعوان ال ّدين وليوث ّ
وبُت شرفهم وسابقتهم  ,وأخرب تعاىل عن رضاه عنهم ورضاىم عنو ,
لقد أثٌت هللا عليهم يف كتابو وعدذلم ووثقهم ّ
جل وعال يف القرآن واإلجنيل والتوراة قال هللا تعاىل ﴿ :
أثٌت عليهم ثناءً عاطرا  ,ليس يف القرآن فقط بل أثٌت عليهم ّ
يُذًََّذٌ سَسُىلُ انهَّهِ وَانَّزٍََِ يَعَهُ ؤَشِذَّاءُ عَهًَ انْكُفَّبسِ سُدًََبءُ ثَُْنَهُىْ رَشَاهُىْ سُكَّعًب سُجَّذًا َجْزَغُىٌَ فَضْهًب يٍَِ انهَّهِ

وَسِضْىَاًَب سًَُِبهُىْ فٍِ وُجُىهِهِىْ يٍِْ ؤَثَشِ انسُّجُىدِ رَنِكَ يَثَهُهُىْ فٍِ انزَّىْسَاحِ وَيَثَهُهُىْ فٍِ انْئَِْجُِمِ كَضَسٍٍْ ؤَخْشَََ شَْْإَُُ فَأصَسَُُ
فَبسْزَغْهَظَ فَبسْزَىَي عَهًَ سُىقِهِ َُعْجِتُ انضُّسَّاٍَ نَُِغُِظَ ثِهِىُ انْكُفَّبسَ وَعَذَ انهَّهُ انَّزٍََِ آيَنُىا وَعًَِهُىا انصَّبنِذَبدِ يِنْهُىْ يَغْفِشَحً وَؤَجْشًا

عَظًًُِب ﴾ [الفتح , ]ٕ١:فهذا ثناءٌ على الصحابة يف القرآن والتوراة واإلجنيل .
الصررحابة الكررام وبيرران مكررانتهم وعظرريم قرردرىم ومسررو شررأهنم وِرفعررة
ويف القرررآن عبرراد هللا يف آ ٍي كثررَتة منررو ثنرراءٌ علررى ّ
درجررتهم  ,وىكررذا السررنة  -سررنةُ نبينررا زلمررد صررلى هللا عليررو وسررلم  -مليئرةٌ باألحاديررد الدالررة علررى فضررل الصررحابة
ورفيع شأهنم يف الصحاح والسنن وادلسانيد ويف ٍ
الصرحابة وفضرائلهم  ,ومرن ذلر
كتب كثرَتة أفرردت يف بيران مناقرب ّ
َّ ِ
َّ ِ
قولررو عليررو الصررالة والسررالم َ :خْي ررر النَّر ِ ِ
الصررحيحُت
ين يَرلُررونَر ُه ْم )) أخرجرراه يف ّ
ين يَرلُررونَر ُه ْم ُ ,مثَّ الررذ َ
راس قَر ْرر ُ ,مثَّ الررذ َ
ُ
ِ
رح ِايب فَر َوالَّ ِرذي نَر ْف ِسري بِيَ ِردهِ لَ ْرو أ َّ
ُح ٍرد َذ َىبًرا َمرا
ومنها قولو صلى هللا عليو وسرلم َ :ال تَ ُسربووا أ ْ
َحر َد ُك ْم أَنْر َف َرق مثْ َرل أ ُ
َن أ َ
َص َ
برلَ َغ م َّد أَح ِد ِىم وَال نَ ِ
صي َفوُ ))  ,واألحاديد يف ىذا الباب  -عباد هللا  -كثَتةٌ ج ّدا يعلمها من يطالع كتب السنة.
َ ُ َ َْ
عباد هللا  :وصحابة النيب صلى هللا عليو وسلم متفاضلون  ,ليسوا يف الفضل سواء ﴿ نَب َسْزَىٌِ يِنْكُىْ يٍَْ ؤَْفَقَ

يٍِْ قَجْمِ انْفَزْخِ وَقَبرَمَ ؤُونَئِكَ ؤَعْظَىُ دَسَجَخً يٍَِ انَّزٍََِ ؤَْفَقُىا يٍِْ ثَعْذُ وَقَبرَهُىا ﴾

[احلديد]ٔٓ:

.

الصررحابة عشرررة ذكرررىم النرريب صررلى هللا عليررو وسررلم يف رللر ٍ
وبشرررىم باجلنررة  ,ففرري
رس واحررد ّ
عبرراد هللا  :وخررَت ىررؤالء ّ
الًتمذي وغَته بإسناد ثابت عن عبد الرمحن بن عوف رضي هللا عنو قال النيب صلى هللا عليو وسرلم  :أَبُرو بَكْر ٍر ِيف
الر ْمح ِن بن عو ٍ
اجلن َِّة والوزبريرر ِيف ْ ِ
اجلن َِّة وعلِي ِيف ْ ِ
اجلن َِّة وعمر ِيف ْ ِ
ِ
اجلَنَّ ِرة
ف ِيف ْ
اجلَنَّة َوعُثْ َما ُن ِيف َْ َ َ ٌّ
اجلَنَّة َو َعْب ُد َّ َ ْ ُ َ ْ
اجلَنَّة َوطَْل َحةُ يف َْ َ َْ ُ
َْ َ ُ َ ُ
اجلَن َِّة )) ؛ فهؤالء عشررة شرهد ذلرم صرلى هللا عليرو وسرلم يف
اجلََّر ِاح ِيف ْ
اجلَن َِّة َوأَبُو عُبَرْي َدةَ بْ ُن ْ
اجلَنَّ ِة َو َسعِي ٌد ِيف ْ
َو َس ْع ٌد ِيف ْ
رللر ٍ
رس واحررد ّأهنررم يف اجلنررة  ,وخررَت ىررؤالء العشرررة اخللفرراء الراشرردون ؛ أبررو بكررر وعمررر وعثمرران وعلرري  ,وخررَت ىررؤالء
رُت
العشرة أبرو بكرر وعمرر  ,وقرد ثبرت يف صرحيح البرراري عرن عبرد هللا برن عمرر رضري هللا عنرو قرالُ :كنَّرا ُخنَِّرَتُ بَر ْ َ
اخلَطَّ ِ
ِِ ِ ِ
اَّللُ َعْنر ُه ْم)) ,
اَّللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم فَرنُ َرَِّتُ أَبَا بَ ْك ٍر ُمثَّ عُ َمَر بْ َن ْ
اب ُمثَّ عُثْ َما َن بْ َن َعفَّا َن َر ِض َي َّ
صلَّى َّ
َّيب َ
النَّاس يف َزَمن الن ِّ
وثبت يف صحيح البراري عن ُزل َّم ِد ب ِن ْ ِ ِ
ي
ت ِألَِيب  -يعٍت علي بن أيب طالرب رضري هللا عنرو  -أَ و
احلَنَفيَّة قَ َال قُر ْل ُ
َْ َ ْ
ول َِّ
ِ
َّاس خيرر بر ْع َد رس ِ
رول
ريت أَ ْن يَر ُق َ
رت ُمثَّ َم ْرن ؟ قَ َ
اَّللُ َعلَْي ِرو َو َسرلَّ َم ؟ قَ َ
صرلَّى َّ
رال ُمثَّ عُ َم ُرر َ ,و َخش ُ
رال أَبُرو بَكْر ٍر  ,قُر ْل ُ
اَّلل َ
الن ِ َ ْ ٌ َ َ ُ
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ِ
ِِ
ُت ))  ,بررل ثبررت عنررو رضرري هللا عنررو أنررو قررال كمررا يف السررنة
رت ؟ قَر َ
رال َمررا أَنَررا إَِّال َر ُجر ٌرل مر ْرن الْ ُم ْسررلم َ
رت ُمثَّ أَنْر َ
عُثْ َمرا ُن قُر ْلر ُ
البن أيب عاصم ال أجد أحداً يفضلٍت على أيب بكر وعمر  ,إال وجلدتو جلد حد ادلفًتي )) .
عباد هللا  :بل إن أبا بكر وعمر رضي هللا عنهما سيّدا أىل اجلنّة إطالقا بعد النبيُت وادلرسلُت  ,وقد ثبت يف ذل
حديد صحيح عن النيب صلى هللا عليو وسلم  ,فقد قال عليو الصالة والسالم أَبو ب ْك ٍر وعُمر سيِ َدا ُكه ِ
ول أ َْى ِل
ُ َ َ َ ُ َّ ُ
ِ
ِ
ِ
ِِْ
ُت )) رواه غَت واحد من الصحابة منهم علي بن أيب طالب رضي
ُت َوالْ ُم ْر َسل َ
ين َما َخ َال النَّبِيِّ َ
اجلَنَّة م ْن ْاأل ََّول َ
ُت َواْآلخ ِر َ
هللا عنو وىو حديد صحيح ثابت .
عباد هللا  :إن الواجب علينا ّأمة اإلسالم أن نعرف للصحابة فضلهم  ,وحنفظ ذلم قدرىم  ,ونعرف ذلم مكانتهم ؛
نيب الكرمي عليو الصالة والسالم  ,ومحلة ىذا الدين  ,وىم األُمناءُ العدول الثقات األثبات الذين بلَّغوا
فهم ُ
أنصار ال ّ
ووع ْوه وبلغوه لألمة تاماً صافياً نقيا بال زيادةٍ ونقصان ,
دين هللا  ,مسعوه من النيب عليو الصالة والسالم وحفظوه َ
قالوا ىذا ما مسعناه من رسول هللا صلى هللا عليو وسلم ونبلِّغو لكم كما مسعناه  ,مسعوا فوعوا و ّأدوا وبلغوا ونصحوا
رضي هللا عنهم وأرضاىم .
إ ّن الواجب علينا  -عباد هللا  -أن حنفظ ذلؤالء األخيار أن حنفظ ذلم قدرىم ونعرف ذلم مكانتهم  ,وكيف  -عباد
قدرىم وىم محلة دين هللا !! وجيب علينا عباد هللا أن نعي متاما أن الطعن يف الصحابة أو يف
هللا  -ال ُحيفظ ذلؤالء ُ
ٍ
الصحابة رضي هللا عنهم ىم الذين بلغوا لنا
طعن يف ادلنقول ّ ,
طعن يف دين هللا ألن الطّعن يف الناقل ٌ
واحد منهم ٌ
الصحابة فالدين ذاتو مطعون فيو  ,وذلذا قال أبو زرعة الرازي
دين هللا وىم الذين نصحوا لعباد هللا ؛ فإذا طُعن يف ّ
رمحو هللا  ":إذا رأيتم الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليو وسلم فاعلموا أنو زنديق  ,ألن
حق وال ّدين حق  ,وإدنا أدى إلينا ذل الصحابة  ,وىؤالء أرادوا أن جيرحوا شهودنا فهم باجلرح أوىل فهم
القرآن ّ
زنادقة " .
الصحابة كلَّهم عدول موثرّ ُقون ؛ وثقهم هللا يف كتابو  ,وع ّدذلم رسولو صلى هللا عليو وسلم يف سنتو
عباد هللا  :إن ّ
فلم يبق فيهم ٍ
الصحابة قدرىم ؛ فحبهم إميا ٌن
لقائل مقاال وال دلتكلم رلاال  .الواجب َ
عباد هللا أن حنفظ ذلؤالء ّ
وشقاق وعصيان .
نفاق
ٌ
وطاعةٌ وإحسان  ,وبغضهم ٌ
اللهم ارض عن صحابة نبي الكرمي واجزىم عنّا أفضل اجلزاء وأعظمو  ,اللهم واعمر قلوبنا مبحبتهم يا ذا اجلالل
حي يا قيّوم ﴿ سَثَّنَب اغْفِشْ نَنَب وَنِئِخْىَاَِنَب انَّزٍََِ سَجَقُىََب ثِبنْئِميَبٌِ وَنَب رَجْعَمْ
واإلكرام ووفقنا الحًتامهم ومعرفة قدرىم يا و

فٍِ قُهُىثِنَب غِهًّب نِهَّزٍََِ آيَنُىا سَثَّنَب إََِّكَ سَءُوفٌ سَدُِىٌ ﴾ .

الرحيم .
أقول ىذا القول وأستغفر هللا يل ولكم ولسائر ادلسلمُت من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنو ىو الغفور ّ
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اخلطبة الثانية :
احلمد هلل عظيم اإلحسان واسع الفضل واجلود واالمتنان  ,وأشهد أن ال إلو إال هللا وحده ال شري لو  ,وأشهد أن
زلمداً عبده ورسولو ؛ صلى هللا عليو وعلى آلو وأصحابو أمجعُت وسلم تسليماً كثَتا .
أما بعد عباد هللا  :فأوصيكم ونفسي بتقوى هللا فإ ّن من اتقى هللا وقاه وأرشده إىل خَت أمور دينو ودنياه .
جل
َ
عباد هللا  :إ ّن هنج أىل السنة رمحهم مع ّ
الصحابة الكرام ٌ
هنج سدي ٌد ومسل وسط ؛ فهم ميتثلون فيهم أمر هللا ّ
وعال وأمر رسولو صلى هللا عليو وسلم بال إفراط وال تفريط وال غلو وال جفاء  ,فهو مسل مبارك سار عليو أىل
السديد نرى مالزلو جلية يف قول
السنة واجلماعة يف ِّ
حق أصحاب النيب الكرمي عليو الصالة والسالم  ,وىذا النهج ّ
الصحابة من ادلؤمنُت يف قولو سبحانو ﴿ :وَانَّزٍََِ جَبءُوا يٍِْ ثَعْذِهِىْ
هللا تبارك وتعاىل عن كل من جاء بعد ّ
َقُىنُىٌَ سَثَّنَب اغْفِشْ نَنَب وَنِئِخْىَاَِنَب انَّزٍََِ سَجَقُىََب ثِبنْئِميَبٌِ وَنَب رَجْعَمْ فٍِ قُهُىثِنَب غِهًّب نِهَّزٍََِ آيَنُىا سَثَّنَب إََِّكَ سَءُوفٌ

سَدُِىٌ﴾ [ احلشر. ]11:
عباد هللا  :اعلموا أن من أوثق عرى اإلميان احلب يف هللا والبغض يف هللا وىو ما يُعرف بالوالء والرباء ؛ الوالء
َ
للمؤمنُت والرباء من الكافرين  ,قال صلى هللا عليو وسلم أوثق عرى اإلميان احلب يف هللا والبغض يف هللا )) ؛ فال
جيوز دلسلم أن حيب أعداء هللا ورسولو وال أن يترذ منهم أولياء  ,قال تعاىل  { :نَب رَجِذُ قَىْيًب َُؤْيِنُىٌَ ثِبنهَّهِ وَانَُْىْوِ
انْأخِشِ َُىَادُّوٌَ يٍَْ دَبدَّ انهَّهَ وَسَسُىنَهُ ونَىْ كَبَُىا آثَبءَهُىْ ؤَوْ ؤَثْنَبءَهُىْ ؤَوْ إِخْىَا َهُىْ ؤَوْ عَشِريَرَهُىْ ؤُونَئِكَ كَزَتَ فٍِ قُهُىثِهِىُ انْئِميَبٌَ
وَؤََّذَهُىْ ثِشُوحٍ يِنْهُ وَُذْخِهُهُىْ جَنَّبدٍ رَجْشٌِ يٍِْ رَذْزِهَب انْإَْهَبسُ خَبنِذٍََِ فُِهَب سَضٍَِ انهَّهُ عَنْهُىْ وَسَضُىا عَنْهُ ؤُونَئِكَ دِضْةُ
انهَّهِ ؤَنَب إٌَِّ دِضْةَ انهَّهِ هُىُ انًُْفْهِذُىٌَ }

[اجملادلة]22:

 .فبشهادة القرآن الكرمي ال جيتمع إميا ٌن وزلبةٌ ألعداء هللا يف

قلب إنسان ؛ فأبغِضوا – عباد هللا – من يبغض هللا ورسولو أو يبغض أحداً من أصحابو الكرام أو يسبّهم ؛ فإهنم
ِ
أىل مكة واذلجرتُت  ,وطيبة والعقبتُت
خَت القرون محاة اإلسالم وليوث ّ
الصدام وىداة األنام وأىل ادلشاىد العظام ُ ,
 ,قال هللا تعاىل يف خطاهبم  { :كُنْزُىْ خَُْشَ ؤُيَّخٍ ؤُخْشِجَذْ نِهنَّبطِ} [آل عمران. ]111:

واعلموا  -عباد هللا  -أن من ال وسنة تويل أصحاب رسول هللا صلى هللا عليو وسلم  ,وزلبتهم  ,وذكر زلاسنهم ,
والًتحم عليهم  ,واالستغفار ذلم  ,والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم  ,واعتقاد فضلهم  ,ومعرفة سابقتهم
وتقدمهم  ,قال تعاىل ﴿ :وَانَّزٍََِ جَبءُوا يٍِْ ثَعْذِهِىْ َقُىنُىٌَ سَثَّنَب اغْفِشْ نَنَب وَنِئِخْىَاَِنَب انَّزٍََِ سَجَقُىََب ثِبنْئِميَبٌِ

وَنَب رَجْعَمْ فٍِ قُهُىثِنَب غِهًّب نِهَّزٍََِ آيَنُىا سَثَّنَب إََِّكَ سَءُوفٌ سَدُِىٌ﴾ .
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وصلووا وسلِّموا على البشَت النذير والسراج ادلنَت فقد أمركم هللا بذل

يف كتابو العزيز فقال سبحانو  { :إٌَِّ انهَّهَ

صلَّى هللاُ َعلَْي ِو
وَيَهَبئِكَزَهُ َُصَهُّىٌَ عَهًَ اننَّجٍِِّ ََب ؤَُّهَب انَّزٍََِ آيَنُىا صَهُّىا عَهَُْهِ وَسَهًُِّىا رَسْهًُِبً} [األحزاب , ]56:و َّبُت َ
ِ
اَّللُ َعلَْي ِو َع ْشًرا)) .
صلَّى َّ
صلَّى َعلَ َّي َواح َد ًة َ
َو َسلَّ َم فضل الصالة عليو بقولو َ :م ْن َ
اللهررم صر ِّرل علررى زلمررد وعلررى آل زلمررد كمررا صررليت علررى إب رراىيم وعلررى آل إب رراىيم إنّر محير ٌد رليررد  ,وبررارك علررى
ارض الله ررم ع ررن اخللف رراء
زلم ررد وعل ررى آل زلم ررد كم ررا بارك ررت عل ررى إبر رراىيم وعل ررى آل إبر رراىيم إنرّ ر محي ر ٌد رلي ررد  .و َ
الراشرردين األئمررة ادلهررديُت ؛ أيب بكررر وعمررر وعثمرران وعلرري  .وارض اللهررم عررن الصررحابة أمجعررُت وعررن التررابعُت ومررن
تبعهم بإحسان إىل يوم الدين  ,وعنا معهم مبنِّ وكرم وإحسان يا أكرم األكرمُت .
ِ
اللهرم أع َّرز اإلسرالم وادلسرلمُت  ,و َّ
ودمرر أعرداء الردين  ,وامحرري حروزة الردين يرا رب العررادلُت .
أذل الشرررك وادلشرركُت ّ ,
اللهم آمنَّا يف أوطاننا  ,وأصلح أئمتنا ووالة أمورنا  ,واجعل واليتنا فيمن خاف واتقاك واتبع رضاك يا رب العادلُت.
اللهم آت نفوسنا تقواىا  ,وزكها أنت خَت من زكاىا  ,أنت وليوها وموالىا  .اللهم أصلح لنا ديننا الذي ىو عصرمة
أمرنا  ,وأصلح لنا دنيانا اليت فيها معاشنا  ,وأصلح لنا آخرتنا اليت فيها معادنا  ,واجعل احلياة زيرادةً لنرا يف كرل خرَت
سره وعلنو  .اللهم اغفر لنا ما
 ,وادلوت راحةً لنا من كل شر  ,اللهم اغفر لنا ذنبنا كلو ؛ دقَّو وجلَّو  ,أولو وآخره َّ ,
أخرنا  ,ومرا أسرررنا ومرا أعلنَّرا  ,ومرا أنرت أعلرم برو منرا  ,أنرت ادلقردم وأنرت ادلرؤخر ال إلرو إال أنرت  .اللهرم
قدَّمنا وما َّ
اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمُت وادلسلمات وادلؤمنُت وادلؤمنات األحياء منهم واألموات  .ربنا إنرا للمنرا أنفسرنا وإن
تغفر لنا وترمحنا لنكونن من اخلاسرين  .ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار.
عباد هللا  :اذكروا هللا يذكركم واشكروه على نعمو يزدكم {ونَزِكْشُ انهَّهِ ؤَكْجَشُ وَانهَّهُ َعْهَىُ يَب رَصْنَعُىٌَ }[العنكبوت . ]45 :
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