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ِعيَةُ  ” َدأ َ لَِساِن ِمنأ اَْلأ َ  نَاِبي ِ ن ِه وََسل  ُ َعلَيأ َ َ اّلل    “مَ َصّل 
وَن اْلِكَرامُّ   ْسِلمُّ َُّها اْلمُّ  !أَي 
ُ بِنَا أَي َاٌم ََنأظَى ِفيَهاا   نأيَا الفَاِنيَِة تَُمر  ُ ِإن َنَا ِفي َهِذِه الد 

 ُ ُكُر، َوتَُمر  ر َاِء فَنَشأ َ ُ  بِالس  ُِ ا ْأ َ ار َاَء فَن َ  بِنَا أَي َاٌم نَُقابُِل ِفيَها الض 

اابَِ  َوالأَمتَاِعاَ   َْ ِل أَنأ نُوَاِجاهَ الأَم كََما أَن َنَا ََنأتَِهُد ِمنأ أَجأ

اَدََ َوالأفَارََو  َوِإن َنَاا  ََ ا َ ِمِننَي ِمثألََماا نُوَاِجاهُ الن ََاااَو َوالس  كَُمؤأ

 ََ َمٍة ُمنأَقِط َأ انأِنَها أَنأ تَِيياَد نَتََمت َُع بِِن ََ ِة الن َِظرِي َوالأَمِثيِل ِمانأ 

ِ كََما أَن ََها تُِضيُف قُو َََ  تَا الأَحالَتنَيأ ُِلنَا ِفي ِكلأ ِمنأ ِإيَماِننَا َوتَوَك 

 َ َعاُء  اْلأ ُ َمااةُ ِهااَي  الااد  َأ َمااِل َوالأُمَاابََهااِة ِلَحيَاِتنَااا  َوَهااِذِه الن ِ

 َِ بَاَد َِ ُ الأ َهرُ ال َِذي ُهوَ ُمخ   َها  َوَجوأ

ااُلنَا َوُمنَاَجاتُنَااا ّلِلِ َعااي َ  ُ َعاَء ُهااوَ تََضاار ُُعنَا َوتَوَس  ُ َ الااد  ِإن 

فَاَء أََماَم  ََ ِِتَافُنَا بِنَن َنَا ُض َ ِمنأ َصِميِمنَا  َوُهوَ ِإقأرَاُرنَا َوِاعأ َوَجل 

يُنَا ِماانأ  َأ َِ نَِظااريَ لََهااا  َوِإن َااهُ َساا ااالَى ال َااِن  ََ َ رَِتااِه ت ااِل قُدأ  أَجأ

َهااُر  َِ ِإاأ َ  َوُهاوَ كَاَذِل َ َوَجال  ِوِه َعاي  ِفِه َوَعفأ لأِتَااِء ِإلَى لُطأ ِ ِأ ا

 َ نَِد ِمنأهُ َعي َ َوَجل  َ ِن َوالس  وأ ََ الَى َوطَلَُ  الأ ََ َ  ُعُبوِدي َِتنَا لَهُ ت

 ُ ِمنُونَ  َهاأَي  َِعي َاءُ  الأُمؤأ  !اْلأ

 َ َ َ اّلل  َ يَُقوُل ِفي الأ ِإن  َ َوَجل  تَُهاا  َعي  يَِة الأَكِريَمِة ال َِن تَلَوأ

بَ  ِفي بَِدايَةِ  ياٌ    :  ِن ُخطأ ي قَري ي َعاي ي فَاِان ي َِ ِعبَاادي َ َوِاذَا َساَل

اي  ِمنُاوا بي ي َولأيُؤأ يُبوا لي تَاي يَسأ َاِع ِاذَا َدَعاِنِۙ فَلأ وَََ الد  يُ  َدعأ اُجي

ُدوَن  َُ ل َُهمأ يَرأ ََ َ  1 ل

 َ َاِء اّلِل ت َ ِمنأ أَْسأ ياُ  َوِإن  االَى  الأُمِاياُ   أَيأ  أَن َاهُ ُيِ ََ

نَاا  ُِ ِإلَيأ ارَ  ال َاِذي ُهاوَ أَقأ
َ َ اّللَ َعي َ َوَجال  َ أَن   ِ ََ  َِ َعاِء   َو ُ الد 

يَع ُدَعابِنَا َماا  بَُل ََجِ لَُم َويَقأ َأ َ َمُع َوي ِمنأ أَنأُفِسنَا، ُهوَ ال َِذي يَسأ

 َخِفَي ِمنأهُ َوَما كَاَن اَاِهراً  

َ  أَي َُها ِلُموَن اْلأ  !فَاِضُل الأُمسأ

 َ ِ ِإن  َ َ رَُسااوَل اّلل  ُ  َصااّل  َ َ   اّلل  ااِه َوَساال  لَااُم  مَ َعلَيأ َأ َ ال َااِذي ن

َهِصااِه ِلرَب ِااِه  ِقِه َوِإخأ يااِع  َعااي َ وََجاال َ بَِمَحب َِتااِه َوِصاادأ ِفااي ََجِ

اَه  طأ ِ ْأ َعاَء َعاَّل ا ُ ِماُل الاد  اِلِه، لَمأ يَُكانأ يُهأ ََ ر ُفَاِتِه َوأَفأ َْ َ ِق  ت

َ فََقدأ كَاَن  َُ َصّل  َ   اّلل  ِه َوَسل  اِل َوالن ََهااِر َوِفاي  مَ َعلَيأ ُعو بِالألَيأ يَادأ

ِن َوِعنأَد  ِف َوالأُحيأ َِ َوِعنأَد الأفَرَِو َوالأَخوأ وَ الأَاَماَعِة َوِفي الأُخلأ

َاااِل  أ َ ِ َوِفاي الِت  َُ ا َِ َوِفي الأبَيأِت َوَعَّل الأِمنأ ِخرَ َضاِر الأ ِتحأ ِاسأ

فَِر، أَيأ أَن َهُ كَاَن َوا َ َ لس  َُ َصّل  َ   اّلل  ِه َوَسل  ُعو ِفي ُكل ِ آٍن  مَ َعلَيأ يَدأ

يااَع  َُ ََجِ َعاِء يَُهِما ُ اِل الاد  َأ ُ َايَاتَااهُ ِلَ َوَمَكااٍن  َوكَااَن يَُساري ِ

ُعو  اَف نَادأ َِ َمانأ َعل ََمنَاا كَيأ نَوَاِايَها َوَجوَاِنِبَهاا  َوُهاوَ كَاَذِل

  َوكَيأَف نَتََضر َعُ 

َ فَلََقدأ كَاَن رَُسولُنَا  َُ َصّل  َ   اّلل  اِه َوَسال  ُعو ِعنأاَد  مَ َعلَيأ يَادأ

بَاِو فَيَُقوُل:   َ  ْ ِم ِفي ال َِ بَِدايَِة الأيَوأ نَا َوبِا ابَحأ َِ أَصأ َ بِ الل َُهم 

رُي  ِْ َِ الأَم َِ نَُموُت َوِإلَيأ يَا َوبِ َِ ََنأ نَا َوبِ َسيأ أَمأ
2 

َكأ  َ الر َُسوَل اْلأ اِه َوَسال ََم ال َاِذي كََما أَن  َ اّلُل َعلَيأ رََم َصّل 

 َِ َماِلاِه كَاَن يُرَاِعي ِرَضا اّلل  َ ِفي ُكال ِ َعَماٍل ِمانأ أَعأ َ َوَجل   َعي 

 ِ َ اارَُه ّلِل  ااِنُد أَمأ ِم، كَاااَن يُسأ ااِه َويَُقااوُل: ِطيلَااةَ الأيَااوأ تَِمااُد َعلَيأ َأ َ  َوي

َِتأ ِلي   اللَ ُهَم  ِخرأ ِلي َواخأ
3 



َ َوكَاَن  َُ َصّل  َ   اّلل  ِه َوَسل  َ قَابِهً:  مَ َعلَيأ يَتََضر َُع ِإلَى اّلِل َعي َ َوَجل 

َ نَا آِتنَا  نأيَا َاَسنَةً  ِفي اللَ ُهَم  رَب َِ َاَسانَةً وَِقنَاا  الُد  َ ِخر وَِفي الأ

َ ارِ  َِ الن  4 َعَذا

ُ الأَمَساُء كَااَن رَُساولُنَا  َ َوِعنأَدَما يَنأتَِهي الن ََهاُر َوََيُل  َُ َصاّل    اّلل 

 َ ِه َوَسل  َعاِء:   مَ َعلَيأ ُ َل بَِهَذا الد  ِبُل الألَيأ تَقأ َ يَسأ َِ َخريأ نَلُ ِ ِ أَسأ رَ

ر ِ َما ِفي  ََ َِ ِمنأ  َدَها، َوأَُعوذُ بِ َأ َ َ َما ب َما ِفي َهِذِه الل َيألَِة َوَخريأ

َدَها  َأ َ ر ِ َما ب ََ لَِة َو َهِذِه الل َيأ
َل أَنأ يَنَاَم  5 َا قَبأ َ َص أَم  َُ ّل  ِه   اّلل  َعلَيأ

 َ َعاِء: َم َوَسل  ُ ُعو بَِهَذا الد  َمنَا فََكاَن يَدأ ََ ِ ال َِذي أَطأ َ ُد ّلِل    الأَحمأ

َِ  َوآَوانَا َوكَفَانَا َوَسَقانَا ، َِ  كَاِفيَ  ، فََكمأ ِم َنأ  ِوَي  لَهُ َو  6ُمؤأ

َِعي َاَء! ِمنُوَن اْلأ  أَي َُها الأُمؤأ

 َ  ِ ََ َعا َِ  ُ َ الد  اِد ِلرَب ِاِه أَن  بأ ََ َ َوَجال َ َء ُهاوَ ِالأِتَاااُء الأ ِمانأ  َعاي 

ََواَء ِلُهُموِمِه، َوبَِهاَدِف ِمَايَِتاِه لَاهُ ِمانأ  َد لََديأِه الد  ِل أَنأ ََيِ أَجأ

َدُه َعنأ ُكال ِ  َِ ِل أَنأ يُبأ َِ ِمنأ أَجأ ُروِر بِنَنأوَاِعَها، َوكََذِل ُ ُكل ِ الش 

ابِِ  َوالأُكُربَاِت مَ  َْ فَاى  َوقَادأ الأَم أ ََ ا َخِفاَي ِمنأَهاا َوَماا لَامأ 

َِ كَاَن  َ  رَُسوَل اّلل  َُ َصاّل  َ   اّلل  اِه َوَسال  اهُ ِإلَاى اّلِل  مَ َعلَيأ َ َعاي َ يَتَوَج 

َعاِء:  وََجااااااااال َ  ُ اااااااااِه بَِهاااااااااَذا الاااااااااد  َاااااااااانُ ِإلَيأ َويَلأ

َِ  أَُعااوذُ  إن ِااي  الل َُهاام َ  ااِي، ِماانَ  باا اأ ََ ،  َوالأَكَسااِل، ال ِ ِأ َوالأُااا

وَاَهاا، َوالأبُ  ِساي تَقأ َ آِت نَفأ ِ الل َُهم  ُأ ، الَق ِِ ِل، َوالأَهرَِم، َوَعَذا خأ

َ إن ِي  َها، الل َُهم  َِ َاَها، أَنأَت َوِلي َُها َوَموأ ُ َمن زَك  َها أَنأَت َخريأ َوزَك ِ

 ٍَ َشُع، َوِمنأ نَفأ أ ََ  ِ  ٍ ٍم ِ يَنأفَُع، َوِمنأ قَلأ َِ ِمن ِعلأ أَُعوذُ ب

بَُع، وَ  ُِ لََها ِ تَشأ تََاا ٍَ ِ يُسأ وَ ِمنأ َدعأ
7 

ِلُموَن الأِكرَام!  أَي َُها الأُمسأ

َ ُدَعااَءُه لَامأ  تَِقاَد أَن  َأ َ َ َوي َِ يَظُن  ِمِن أَنأ  َ َعَّل الأُمؤأ َِ بُد 

بَلأ  فََقدأ قَاَل  ِ  رَُسوُل يُقأ َ َ  اّلل  َُ َصّل  َ   اّلل  ِه َوَسل  ِفي َاِديٍث  مَ َعلَيأ

ُِ  لَااااهُ:  ااااتََاا َ  يُسأ َااااالأ  لَاااامأ  َمااااا َاااااِدُكمأ ِْل َأ َ يَُقااااوُل  ي

ُت  تََا أ ِلي فَلَمأ  َدَعوأ ُ  8 يُسأ َ يَُمان  َ اّللَ َعي َ َوَجل  َ أَن   ِ ََ  َِ َو

ااِل ُدَعابِنَااا َوتََضاار ُِعنَا   ااى بِفَضأ َْ َِ ُ أ ٍم  ََ يَاناااً بِااِن نَااا أَاأ َعلَيأ

ايبَةً َجثََماتأ  ِْ فَُع بِِه َعن َاا ُم رَى يَرأ يَاناً أُخأ َعاَّل كَاِهِلنَاا  َوأَاأ

ََاِتنَا َوَخطَايَانَااا   ُفااو بِااِه َعاانأ َسااي ِ َأ َ يَاااِن ي َاأ ااِْل اْلأ َأ َ َوِفااي ب

نَاُه ِمنأاهُ  نَاُه َورََجوأ ِلِه بِنَفأَضِل ِم َا طَلَبأ نَا بِفَضأ ُ َعلَيأ يَاناً يَُمن  َوأَاأ

 َ  َعي َ َوَجل 

نَاا بِاِه رَب َنَاا  َ َماا َدَعوأ ِمنأ بِانَن  نُاؤأ ِمانأ  َعاي َ َوَجال َ َوِلَذا فَلأ

ْأ َعاَّل  اِر َ أَنأ يَُكوَن لََها ِإَجابَةٌ  َولأنَحأ َِ بُد  ٍة  َْ َدَعوَاٍت َخاِل

اااِن  َمأ َكَاااِة َوالط َُمنأِنينَاااِة َواْلأ َُ اااِرَم أَنأُفَسااانَا ِمااانأ الأ َِ ََنأ أَنأ 

َعاَء ِْلَُسا ُ َِ نَنأَساى الاد  َعاُء  َو ُ ِلُبهُ الد  رَاِر ال َِذي ََيأ ِتقأ سأ ِِ ِرنَا َوا

ُلااوِمنَي  َمظأ ِمِننَي َوِللأ وَاِننَااا الأُمااؤأ خأ ِ ِْ بَابِنَااا َو َوَعوَابِِلنَااا َوِْلَاأ

ْأ  اِر ُعو ِْلَنأُفِسنَا َوذََواِتنَاا  َولأنَحأ ِر َما نَدأ طََهِديَن بَِقدأ َوالأُمضأ

َضاى َوِكبَااِر  اِل ُدَعااِء الأوَاِلاَديأِن َوالأَمرأ ِل نَيأ تَِهدأ ِمنأ أَجأ َولأنَاأ

ن ِ  ِِ الأَحوَابِِج الس ِ َحا   َوأَصأ

بَااِن بِااُدَعاٍء ِللن َااِ  ِ  ُ أَنأ أُنأِهااي ُخطأ َ َوِإن َااِي أََود  ُ  َصاا   َ  اّلل 

 َ اااااِه َوَسااااال  َ   ِإذأ يَُقاااااوُل:َم َعلَيأ َِ ن ِاااااإِ  ُهااااام َ الل  ُ ااااانَل ي أَسأ

ُ  ،الُهَدى ََ  ،َقىَوالت   9 َن والغِ  ،فَاَف َوال
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ةِ  يِني َ ِ ةُّ لِْلَخَدَماِت الد  ةُّ الَعام َ ِديِري َ  المُّ


