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 منزلة الصالة يف اإلسالم

 اطتطبة األوىل

إن اضتمد هلل، حنمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهِده هللا فال 
عبده ورسولو،  ُمِضلَّ لو، ومن ُيضِلل فال ىادَي لو، وأشهد أن ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو، وأشهد أن حممًدا

 صلَّى هللا عليو وعلى آلو وأصحابو، وسلَّم تسليًما كثريًا.

 أما بعد:

 حقَّ التقوى؛ فالتقوى أرتُل ما أظهرمت، وأكرُم ما أسررمت. -عباد هللا  -فاتقوا هللا 

 أيها اظتسلمون:

الطاعات بعد التوحيد: الرُّكُن  أعظُم األعمال عند هللا إفراُده بالعبادة، وما تقرَّب عبٌد إليو مبثِل ذلك، وأفضلُ 
 ِإميَاَنُكمْ  لُِيِضيعَ  اّللَُّ  َكانَ  َوَماالثاين من اإلسالم، يو ذكٌر هلل وتعظيم، وذلّّ وخضوع، شتَّاه هللا إميانًا فقال: 

 .[341: البقرة]

صلى هللا عليو وسلم  - ىي عموُد اإلسالم، وأوُل نعٍت للمتقني يف كتاب هللا بعد اإلميان بالغيب، وقُ رَّة عني النيب
فليكن أوَل : »-رضي هللا عنو  -ظتُعاٍذ  -عليو الصالة والسالم  -، وهبا كان يبعُث ُدعاتو إىل األنصار، قال -

، فإذا عَرفوا هللا فأخِِبىم أن هللَا فرَض عليهم ستَس صلواٍت يف يوِمهم -عز وجل  -ما تدُعوىم إليو: عبادُة هللا 
 ؛ متفق عليو.«وليلِتهم

أوَل ما يشرِتُط بعد التوحيد إقامة الصالة؛ ألهنا رأُس العبادات البدنيَّة،  -صلى هللا عليو وسلم  -وكان النيب 
 ؛ رواه أزتد.«الصالَة الصالَة، وما ملَكت أميانُكم»ووصيَُّتو ألمَّتو آخر حياتو: 

لها كان قائًما بديِنو، ومن ضيَّعها كان ظتا ِسواىا أضَيع، ىي أم  الصَّاَلةَ  َوَأقَاُموا تَابُوا فَِإنْ اٌن للُمشركني، من كمَّ
 .[5: التوبة] َسِبيَلُهمْ  َفَخلُّوا الزََّكاةَ  َوآتَ ُوا
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أُِمرُت أن أُقاِتل الناَس حىت يشَهدوا أن ال إلو إال : »-عليو الصالة والسالم  -وعصمٌة للدماء واألموال، قال 
صالَة، ويُؤتُوا الزكاة؛ فإذا فعلوا ذلك عَصموا مين دماَءىم وأمواعَتم إال حبقِّ هللا وأن حممًدا رسوُل هللا، ويُقيُموا ال

 ؛ رواه البخاري.«اإلسالم، وحساهُبم على هللا

ة يف الدين،  ينِ  يف  فَِإْخَوانُُكمْ  الزََّكاةَ  َوآتَ ُوا الصَّاَلةَ  َوَأقَاُموا تَابُوا فَِإنْ وُموِجبٌة لأُلُخوَّ  .[33: التوبة] الدِّ

لعظيم قدرِىا وُمباينتها لسائر األعمال أوجَبها هللا على أنبيائِو وُرُسلو، فأوَحى إىل إبراىيم وإسحاق ويعقوب و 
َنابإقامِتها، فقال:  َراتِ  ِفْعلَ  ِإلَْيِهمْ  َوَأْوَحي ْ  .[71: األنبياء] الزََّكاةِ  َوِإيَتاءَ  الصَّاَلةِ  َوِإقَامَ  اطْتَي ْ

عليو السالم  -ا ربَّو أن تكون ذري َُّتو من ُمقيِمي الصالة. وأثََن هللا على إشتاعيل دع -عليو السالم  -وإبراىيم 
 .[55: مرمي] َمْرِضيِّا رَبِّوِ  ِعْندَ  وََكانَ  َوالزََّكاةِ  بِالصَّاَلةِ  َأْىَلوُ  يَْأُمرُ  وََكانَ الىتماِمو هبا، فقال:  -

 َأنَا ِإالَّ  ِإَلوَ  اَل  اّللَُّ  َأنَا ِإنَّيِن ة، فكلَّمو هبما من يري واِسطة: وأوُل ما فرَض هللا على موسى بعد توحيِده إقامُة الصال
 .[34: طو] ِلذِْكِري الصَّاَلةَ  َوَأِقمِ  فَاْعُبْدين 

َناأن يأُمَرا قوَمهما هبا:  -عليهما السالم  -وبذلك أوَحى هللا إىل موسى وىارون   َأنْ  َوَأِخيوِ  ُموَسى ِإىَل  َوَأْوَحي ْ
آتَ ب َ  َلةً  بُ ُيوَتُكمْ  َواْجَعُلوا بُ ُيوتًا مبِْصرَ  ِلَقْوِمُكَما وَّ  .[87: يونس] الصَّاَلةَ  َوَأِقيُموا ِقب ْ

: عمران آل] اْلِمْحَرابِ  يف  ُيَصلِّي قَائِمٌ  َوُىوَ  اْلَماَلِئَكةُ  فَ َناَدْتوُ ُمداِوًما عتا:  -عليو السالم  -وكان زكريا 
19]. 

 كان حُمبِّا للصالة، فيقوُم ثُ ُلَث ليلو هبا.  -عليو السالم  -وداوُد 

ُم الصالَة قالوا لو:  ُركَ  َأنْ  تَْأُمُركَ  َأَصاَلُتكَ وظتا رأى قوُم ُشعيب نبيَّهم يدُعوىم إىل التوحيد ويُعظِّ  يَ ْعُبدُ  َما نَ ت ْ
 .[87: ىود] َنَشاءُ  َما َأْمَوالَِنا يف  نَ ْفَعلَ  َأنْ  َأوْ  آبَاُؤنَا

 .[13: مرمي] َحيِّا ُدْمتُ  َما َوالزََّكاةِ  بِالصَّاَلةِ  َوَأْوَصاين وىو يف اظتهد:  -عليو السالم  -سى وتكلَّم هبا عي

َلى ِإَذافقال:  -عليهم السالم  -وأثََن هللا على األنبياء  ًدا َخرُّوا الرَّزْتَنِ  آيَاتُ  َعَلْيِهمْ  تُ ت ْ : مرمي] َوبُِكيِّا ُسجَّ
58]. 
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ُهمُ  َوبَ َعثْ َنا ِإْسَرائِيلَ  َبيِن  ِميثَاقَ  اّللَُّ  َأَخذَ  َوَلَقدْ ائيل اظتيثاُق بأدائِها: وُأِخذ على بين إسر   اّللَُّ  َوقَالَ  نَِقيًبا َعَشرَ  اثْ يَنْ  ِمن ْ
 .[31: اظتائدة] الصَّاَلةَ  َأَقْمُتمُ  لَِئنْ  َمَعُكمْ  ِإيّنِ 

 .[37: لقمان] ةَ الصَّاَل  َأِقمِ  يَابُ يَنَّ ووصَّى هبا لُقماُن ابَنو فقال: 

ينَ  َلوُ  ُُمِْلِصنيَ  اّللََّ  لِيَ ْعُبُدوا ِإالَّ  أُِمُروا َوَمااألُمم قبَلنا فقال:  -سبحانو  -وأمَر   الصَّاَلةَ  َويُِقيُموا ُحنَ َفاءَ  الدِّ
 .[5: البينة]

َهارِ  َطَريَفِ  الصَّاَلةَ  َوَأِقمِ ، فقال لو: -صلى هللا عليو وسلم  -وأمَر تعاىل هبا نبيَّنا حممًدا   اللَّْيلِ  ِمنَ  َوزَُلًفا الن َّ
 .[41: البقرة] الصَّاَلةَ  َوَأِقيُموا، وقال عتذه األمة: [334: ىود]

ة واظترض، وال تسُقُط عن ُمكلٍَّف حباٍل إال اضتاِئَض  فر واضتضر، والصحَّ أذِتروا هبا حال اطتوف واألمن، والسَّ
َفساء، ويُؤَمُر الصيبُّ بفعلِ   ها لسبٍع، وُيضَرُب عليها من بلَغ عشَر سنني.والن ُّ

يكَره النوَم قبل العشاء لئال يُنام عنها، ويكَره اضتديَث بعدىا لئال يُثِقَل السهُر  -عليو الصالة والسالم  -وكان 
 عنها.

 َخاِشُعونَ  َصاَلِِتِمْ  يف  ُىمْ  الَِّذينَ ( 3) اْلُمْؤِمُنونَ  َأفْ َلحَ  َقدْ ومدَح هللا عباَده اظتُؤمنني بصفاٍت افتتَحها بالصالة: 
 .[9: اظتؤمنون] ُُيَاِفظُونَ  َصَلَواِِتِمْ  َعَلى ُىمْ  َوالَِّذينَ ، واخَتتمها بالصالة: [1 ،3: اظتؤمنون]

الصالُة على »: أيُّ العمل أحبُّ إىل هللا؟ قال: -صلى هللا عليو وسلم  -ىي أحبُّ األعمال إىل هللا، ُسئل النيبُّ 
؟ قال:  ،«وقِتها  ؛ رواه البخاري.«مث برُّ الوالَدين»قيل: مث أيّّ

: "الصُِب على اظتُحافظة على الصلوات وأداُؤىا يف أوقاِِتا، واظتُحافظُة على برِّ -رزتو هللا  -قال ابن حجٍر 
يُقون".  الوالَدين أمٌر الزٌم ُمتكرٌِّر دائٌم ال يصِِبُ على ُمراقبة أمر هللا فيو إال الصدِّ

من يري واِسطة،  -صلى هللا عليو وسلم  -هللا من بني العبادات بفرِضها يف السماء، وكلَّم هبا نبيَّنا حممًدا  خصَّها
وىي ستٌس يف العدد ولكنَّها ستسون يف األجر، وال تُقَبُل إال بطهارة البَدن واللِّباِس واظتكان، ودُتنع اضتركُة واألكُل 

 والكالُم فيها.
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واىا من العبادات؛ إذ العبُد فيها يُناِجي ربِّا كبريًا، فال ُُياِلُط ُمناجاة العظيم بغريه. وهللا وال يُوجد ذلك فيما سِ 
 ِقَبل وجِو اظتُصلِّي، وأقرُب ما يكوُن العبُد من ربِّو وىو ساِجٌد هلل.

رتون ربَّكم كما إنكم س: »-عليو الصالة والسالم  -أداُؤىا من أسباب دخول اصتنة وُرؤية وجِو هللا الكرمي، قال 
تَرون ىذا القمَر ال ُتضاُمون يف ُرؤيِتو؛ فإن استطعُتم أال تُغَلُبوا على صالٍة قبل طُلوع الشمِس وقبل يروهِبا 

 ؛ متفق عليو.«فافَعلوا

 -: "أعلى ما يف اصتنة ُرؤيُة هللا، وأشرُف ما يف الدنيا من األعمال ىاتان الصالتان -رزتو هللا  -قال ابن رجٍب 
 ، فاظتُحافظُة عليها يُرجى هبا دخوُل اصتنة وُرؤيُة هللا فيها".-الفجُر والعصر  أي:

ومن يَدا إىل اظتسِجد أو راَح أعدَّ هللا لو يف اصتنة نُ ُزاًل كلما »أجورُىا عظيمٌة قبل أدائِها؛ فالوضوُء يُكفُِّر اطتطايا، 
 ؛ متفق عليو.«يَدا أو راحَ 

حسنة، وترفُعك عند هللا درجة، واأُلخرى تضُع عنك سيِّئة، ومن دخل اظتسِجَد وكلُّ خطوٍة ختطُوىا إىل الصالة 
 ؛ رواه البخاري.«اللهم صلِّ عليو، اللهم ارزَتو، ما مل ُُيِدث فيو»دَعت لو اظتالِئكُة تقول: 

 ومع ُدعائِها للُمنتِظر عتا يُكَتُب يف صالٍة ما انتظَر الصالة.

م من ذنِبو»ت اظتغِفرة: ويف أثناء الصالة يتعرَُّض لنَفحا ؛ رواه «من وافَق تأميُنو تأمنَي اظتالِئكة ُيِفر لو ما تقدَّ
 البخاري.

م من »وِذكٌر بعد أدائِها ُُيطُّ األوزار،  ه أربًعا وثالثني؛ ُيِفر لو ما تقدَّ من سبَّح هللا وزِتَده ُدبُرىا ثالثًا وثالثني، وكِبَّ
 ؛ رواه البخاري.«ذنِبو

َا: -سبحانو  -هللا بالصالة فيها مع التقوى كان من اظتُؤمنني، قال  ومن عمَر مساِجدَ   َمنْ  اّللَِّ  َمَساِجدَ  يَ ْعُمرُ  ِإَّنَّ
 .[38: التوبة] الصَّاَلةَ  َوَأقَامَ  اْْلِخرِ  َواْليَ ْومِ  بِاّللَِّ  آَمنَ 

ا قاَم ِنصَف الليل، ومن صلَّى الصُّبَح يف» ا صلَّى الليَل كلَّو ومن صلَّى العشاَء يف رتاعٍة فكأَّنَّ ؛ رواه «رتاعٍة فكأَّنَّ
 مسلم.
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أرأيُتم لو أن هنًرا بباِب »بالنهر، فقال:  -صلى هللا عليو وسلم  -باٌب عظيٌم للُغفران يف زمٍن يسرٍي، شبَّهها النيب 
فذلك ». قالوا: ال يبَقى من درَنو شيء، قال: «أحدِكم يغتِسُل منو كل يوٍم ستَس مراٍت، ىل يبَقى من درَنو شيٌء؟

 ؛ متفق عليو.«مَثُل الصلوات اطتمِس ميُحو هللا هبنَّ اطتطايا

ما من امرٍئ ُمسلٍم حتُضُره صالٌة مكتوبٌة فُيحِسُن وضوَءىا وخشوَعها وركوَعها إال كانت كفَّارًة ظتا قبَلها من »
 ؛ رواه مسلم.«الذنوِب ما مل تُؤَت كبريٌة، وذلك الدىر كلَّو

رٌة لو، والعواِقُب اضتسنُة بسببها، قال  : -سبحانو  -ومنافعها الدنيويَُّة ال حُتَصى: جالِبٌة للسعادة، فاحِتٌة للرِّزِق ُميسِّ
َها َواْصَطِِبْ  بِالصَّاَلةِ  َأْىَلكَ  َوْأُمرْ  ْقوَ  َواْلَعاِقَبةُ  نَ ْرزُُقكَ  حَنْنُ  ِرْزقًا َنْسأَُلكَ  اَل  َعَلي ْ  .[311: طو] ىِللت َّ

رور، داِعيٌة لكلِّ خرٍي، قال  ؛ رواه «من صلَّى الصُّبَح فهو يف ِذمَّة هللا: »-عليو الصالة والسالم  -داِفعٌة للشُّ
 مسلم.

 أي: يف حفِظو ورعايِتو.

نيا، والسيَّما إذا ُأعِطَيت حقَّ -رزتو هللا  -قال ابن القيم  ها من التَّكميل : "وللصالِة تأثرٌي عجيٌب يف فِع ُشرور الدُّ
 ظاِىًرا وباِطًنا، فما اسُتدِفَعت ُشروُر الدنيا واْلخرة وال اسُتجِلَبت مصاضِتُهما مبثِل الصالة".

ة البَدن والقلِب وُقوامها، ودفع اظتوادِّ الرديئة عنهما، وما ابُتِلَي رجالن  قال: "وعتا تأثرٌي عجيٌب يف حفِظ صحَّ
 ٍة إال كان حظُّ اظتُصلِّي منهما أقل، وعاِقَبُتو أسَلم".بعاىٍة أو داٍء أو حِمنٍة أو بِليَّ 

 َأنَّوُ  فَ َلْواَل من بطِن اضتوت بالصالة،  -عليو السالم  -وما رُِفع بالٌء مبثِل توحيد هللا والصالة؛ جنَّا هللا يونَس 
َعثُونَ  يَ ْومِ  ِإىَل  َبْطِنوِ  يف  لََلِبثَ ( 341) اْلُمَسبِِّحنيَ  ِمنَ  َكانَ   .[344 ،341: الصافات] يُ ب ْ

 َوَأنَابَ  رَاِكًعا َوَخرَّ  رَبَّوُ  فَاْستَ ْغَفرَ فلم جِيد لتوبتو مفَزًعا مع االستغفار إال الصالة،  -عليو السالم  -وُفِِت داود 
 .[14: ص]

 ِلَربِّكِ  اقْ ُنِت  ْرميَُ يَامَ وظتا أراد هللا أن يبتِلَي هللا بإجناِب ولٍد من يري زوٍج أمَرىا بالصالة ليُهوَن عليها األمر: 
 .[41: عمران آل] الرَّاِكِعنيَ  َمعَ  َوارَْكِعي َواْسُجِدي
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 إذا حزبَو أمٌر فزَِع إىل الصالة. -عليو الصالة والسالم  -وكان 

 َمعَ  اّللََّ  ِإنَّ  َوالصَّاَلةِ  بِالصَِّْبِ  اْسَتِعيُنوا آَمُنوا الَِّذينَ  يَاَأي َُّهاوأمَر هللا اظتُؤمنني أن يسَتعيُنوا هبا يف كل أحواعِتم: 
 .[351: البقرة] الصَّاِبرِينَ 

نفَزُع إىل هللا بصالة االسِتخارة، وعنَد تغريُّ مساِر الكون نلَجُأ إىل هللا بصالِة الُكُسوِف، ويف الفَرِح نسُجُد هلل 
 ُشكًرا على ما وَىب.

ِِ لو يف الشُّ  -صلى هللا عليو وسلم  -وكان النيبُّ  كر الصالُة، فكان إذا صلَّى قاَم حىت تتفطَّر قَدماه، أعظم باٍب
ر؟ قال:  م من ذنِبك وما تأخَّ أفال أحبُّ أن »قالت عائشُة: ملَ تصنُع ىذا يا رسوَل هللا وقد يفَر هللا لك ما تقدَّ

 ؛ رواه البخاري.«أكون عبًدا َشكورًا

م سائَر األعمال، وتكون أوَل ما ُُياَسُب ع  ليو العبُد يوم القيامة.ويف اْلخرة تتقدَّ

صلى هللا عليو  -يف اصتنة كثرُة الصالة؛ جاء رجٌل إىل النيب  -صلى هللا عليو وسلم  -ومن أسباب ُمرافقة النيب 
جود»فقال: أسأُلك ُمرافقَتك يف اصتنة. فقال:  -وسلم   ؛ رواه مسلم.«أِعينِّ على نفِسك بكثَرة السُّ

جود مل واظتؤمنون يتميَّزون عن اظتنافقني  ًدا، وإذا ُدِعي اظتنافقون للسُّ م خرُّوا لو ُسجَّ جود، فإذا رأى اظتُؤمنون رهبَّ بالسُّ
ُجودِ  ِإىَل  َويُْدَعْونَ  َساقٍ  َعنْ  يُْكَشفُ  يَ ْومَ : -سبحانو  -يستطيعوا عقوبًة عتم، قال  : القلم] َيْسَتِطيُعونَ  َفاَل  السُّ

41]. 

 قَّها مل دتسَّ الناُر مواِضع ُسجوِده.وإذا دخل اظتُسلُم الناَر بذنوٍب استح

بني الرُجل : »-عليو الصالة والسالم  -عالمًة بني الكفر واإلميان، قال  -سبحانو  -فرٌض عظيٌم جعَلها هللا 
رك والكفر ترُك الصالة  ؛ رواه مسلم.«وبني الشِّ

َهَواتِ  َوات َّبَ ُعوا الصَّاَلةَ  َأَضاُعوا َخْلفٌ  بَ ْعِدِىمْ  ِمنْ  َفَخَلفَ من أضاَعها جبهنَّم، فقال:  -سبحانو  -وتوعَّد   الشَّ
 .[59: مرمي] َييِّا يَ ْلَقْونَ  َفَسْوفَ 

 .[41 ،41: اظتدثر] اْلُمَصلِّنيَ  ِمنَ  َنكُ  ملَْ  قَاُلوا( 41) َسَقرَ  يف  َسَلَكُكمْ  َماوقيل للكفار: 
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 ن ترَك الصالَة.: "ال حظَّ يف اإلسالم ظت-رضي هللا عنو  -قال ُعمر بن اطتطَّاب 

 وبعد، أيها اظتسلمون:

؛ فهي -عليهم السالم  -فواجٌب على كل ُمكلٍَّف أن ُُياِفَظ على الصالة وأن يأُمَر أىَلو هبا، وىذا هنُج األنبياء 
، فيها صالُح اضتال وا ، ُمكفِّرٌة للسيِّئات، راِفعٌة للدرجات، جاِمعٌة لكل خرٍي، ناِىيٌة عن كل شرٍّ ظتآل، مرضاٌة للربِّ

 والتوفيق وسعادُة البال، ورَيُد العيش، وبركُة اظتال، وطُمأنينُة البيوت وصالُح الذريَّة.

ْمسِ  ِلُدُلوكِ  الصَّاَلةَ  َأِقمِ أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم:   اْلَفْجرِ  قُ ْرآنَ  ِإنَّ  اْلَفْجرِ  َوقُ ْرآنَ  اللَّْيلِ  َيَسقِ  ِإىَل  الشَّ
 .[78 :اإلسراء] َمْشُهوًدا َكانَ 

بارك هللا يل ولكم يف القرآن العظيم، ونفعين هللا وإياكم مبا فيو من اْلياِت والذكِر اضتكيم، أقول ما تسَمعون، 
 وأستغفُر هللا يل ولكم وصتميع اظتُسلمني من كل ذنٍب، فاستغِفروه، إنو ىو الغفور الرحيم.

 

 اطتطبة الثانية

ِو وامِتنانِو، وأشهد أن ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو تعظيًما اضتمد هلل على إحسانو، والشكُر لو على توفيقِ 
 لشأنِو، وأشهد أن نبيَّنا حممًدا عبُده ورسولُو، صلَّى هللا عليو وعلى آلو وصحِبو، وسلَّم تسليًما مزيًدا.

 أيها اظتسلمون:

: البقرة] الرَّاِكِعنيَ  َمعَ  َوارَْكُعوا: -سبحانو  -أوجَب هللا على الّرِجال أداَء الصالة رتاعًة يف اظتساِجد، قال 
41]. 

إن أثقَل صالٍة على »ىمَّ بتحريق بيوت اظتُتخلِّفني عن صالِة اصتماعة، فقال:  -صلى هللا عليو وسلم  -والنيب 
الة اظتُنافِقني: صالُة العشاء وصالُة الفجر، ولو يعَلمون ما فيهما ألتومُها ولو حبًوا، ولقد مهمُت أن آُمَر بالص

فُتقام، مث آُمَر رجاًل فُيصلَِّي بالناس، مث أنطِلَق معي برِجاٍل معهم ِحَزٌم من حَطٍب إىل قوٍم ال يشَهدون الصالَة 
 ؛ رواه مسلم.«فُأحرَِّق عليهم بيوَِتم بالنار
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ص النيبُّ  بل قال لو: لرُجٍل أعَمى ال قائِد لو بالتخلُّف عن صالة اصتماعة؛  -صلى هللا عليو وسلم  -ومل يُرخِّ
 ؛ رواه مسلم.«فأِجب»قال: نعم، قال: «. ىل تسمُع النداء بالصالة؟»

 فالِبداَر الِبداَر إىل صالة اصتماعة؛ فهي نوُر الوجو، ودليُل اإلميان، وهبا انِشراُح الصدر، وعُلوِّ الشأن.

ِإنَّ هللَا َوَماَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَن َعَلى النَّيبِّ : مث اعلموا أن هللا أمرَكم بالصالِة والسالِم على نبيِّو، فقال يف حُمَكم التنزيل
 .[56: األحزاب] يَا َأي َُّها الِذْيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُِّموا َتْسِلْيًما

 اللهم صلِّ وسلِّم على نبيِّنا حممٍد، وارَض اللهم عن خلفائو الراشدين الذين قَضوا باضتقِّ وبو كانوا يعِدلون: أيب
، وعن سائر الصحابِة أرتعني، وعنَّا معهم جُبوِدك وكرِمك يا أكرم األكرمني.  بكٍر، وُعمر، وُعثمان، وعليٍّ

ر أعداء الدين، واجعل اللهم ىذا البلد آِمًنا ُمطمئنِّا  اللهم أِعزَّ اإلسالم واظتسلمني، وأِذلَّ الشرك واظتشركني، ودمِّ
 رخاًء وسائر بالد اظتسلمني.

أحوال اظتسلمني يف كل مكان، اللهم ولِّ عليهم خياَرىم، واكِفهم شرَّ ِشرارىم، اللهم احِقن دماء  اللهم أصِلح
 اظتسلمني يف كل مكان.

 اللهم انصر اظتُجاىدين الذين جُياِىدون يف سبيِلك، اللهم ُكن عتم وليِّا ونصريًا، وُمعيًنا وظهريًا.

 ا، وأحِصهم عدًدا، وال تُغاِدر منهم أحًدا يا ذا اصتالل واإلكرام.اللهم عليك مبن بَغى عليهم، اللهم اقُتلهم بددً 

اللهم أنت هللا ال إلو إال أنت، أنت الغين وحنن الفقراء، أنِزل علينا الغيَث وال جتعلنا من القاِنطني، اللهم أِيثنا، 
 اللهم أِيثنا، اللهم أِيثنا.

 .[11: األعراف] اطْتَاِسرِينَ  ِمنَ  لََنُكوَننَّ  َوتَ ْرزَتَْنا لََنا تَ ْغِفرْ  ملَْ  َوِإنْ  َأنْ ُفَسَنا ظََلْمَنا رَب ََّنا

اللهم وفِّق إمامنا عتُداك، واجَعل عمَلو يف ِرضاك، ووفِّق رتيَع والة أمور اظتسلمني للعمِل بكتابك، وحتكيِم شرعك 
 يا رب العاظتني.

 عباد هللا:
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ْحَسانِ  بِاْلَعْدلِ  يَْأُمرُ  اّللََّ  ِإنَّ  َهى اْلُقْرَب  ِذي َوِإيَتاءِ  َواإْلِ  َلَعلَُّكمْ  يَِعُظُكمْ  َواْلبَ ْغيِ  َواْلُمْنَكرِ  اْلَفْحَشاءِ  َعنِ  َويَ ن ْ
ُرونَ   .[99: ]النحل َتذَكَّ

 فاذكروا هللا العظيم اصتليل يذكركم، واشكروه على آالئو ونعمو يزِدكم، ولذكر هللا أكِب، وهللا يعلم ما تصنعون.

 


