
 
 ن الرحيمبسم اهلل الرحم

 هـ  5141جمادى اآلخرة  51الموافق  ر04/2013/ 26في خطبة الجمعة

 (انيالث  الُجْزُء )بـَْعُض َأْحواِل يـَْوِم الِقياَمِة 
  

روِر أَنْ ُفِسنا َوِمْن ََنَْمُدُه َوَنْستَ ْغِفرُُه َوَنْسَتعيُنُه َوَنْستَ ْهديِه َوَنْشُكرُُه، َونَعوُذ بِاهلِل ِمْن شُ ِإنَّ احَلْمَد هلِل 
اهللُ َسيِّئاِت أَْعمالِنا، َمْن يَ ْهِد اهلُل َفال ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفال هاِدَي َلُه َوَأْشَهُد َأْن ال إَِلَه ِإالَّ 

َدنا َوَحبيَبنا َوَعظيَمنا َوَأْشَهُد َأنَّ َسيِّ . َوال ِضدَّ َوال نِدَّ َلهُ  لهُ  َوْحَدُه ال َشريَك لَُه َوال َمثيَل َوال َشبيهَ 
هاِديًا  ،َمْن بَ َعثَُه اهلُل َرْْحًَة لِْلعاَلميَ  ،يُلهُ لِ وخَ  َوقاِئَدنا َوقُ رََّة أَْعيُِننا حَممًَّدا َعْبُدُه َوَرسولُُه َوَصِفيُُّه َوَحبيُبهُ 

َفَجزاُه اهللُ َعّنا  ،هِ جهادِ  يف اهلل حقَّ  وجاهدَ  ،بَ لََّغ الرِّساَلَة َوأَّدى اأَلمانََة َوَنَصَح األُمَّةَ  ،َوُمَبشِّرًا َوَنذيرًا
َر ما َجزى نَِبيًّا ِمْن أَنِْبَيائِهِ  ِه وَأْصحاِبِه الطَّيِِّبَي ٍد َوَعلى ءالِ اَللَُّهمَّ َصلِّ َعلى َسيِِّدنا حممَّ . َخي ْ

 .الطاِهرِين
 

َوَأنَّ ﴿ هِ تابِ ِم كِ كَ ىف حمُْ  لِ القائِ  ظيمِ عَ ال يِّ لِ العَ  وى اهللِ قْ ت َ بِ  مْ يكُ وصِ أُ وَ  سيفْ ن َ  ىوصِ أُ  أَّما بَ ْعُد ِعباَد اهللِ 
َعُث َمن ِفى الُقُبورِ  السَّاَعَة َءاتَِيٌة الَّ رَْيَب ِفيَها َوَأنَّ اهللَ   مُ وى احلاكِ رَ  دْ قَ وَ  .جّ احلَ  ةُ سورَ  ﴾(۷) يـَبـْ

لى ظَُر إِ نْ يَـ  نْ بَّ أَ حَ أَ  نْ مَ " قالَ  هُ نَّ أَ  مَ لَّ وسَ  هِ يْ لَ عَ  ى اهللُ لّ صَ  ِبِّ النَّ  نِ عَ  رَ مَ عُ  نِ بْ  اهللِ  دِ بْ عَ  ديثِ حَ  نْ مِ 
 حيمِ الرَّ  نِ ْحَْ الرَّ  اهللِ  مِ سْ بِ  جيمِ الرَّ  طانِ يْ الشَّ  نَ مِ  اهللِ بِ  عوذُ أَ ". وَِّرتْ ُس كُ ذا الشَّمْ ْأ إِ رَ قْ يَـ لْ ِة فَـ يامَ ِم القِ وْ يَـ 

َوإَذا الِعَشاُر ( ٣)إَذا الِجَباُل ُسيـَِّرْت وَ  (٢) إَذا النُُّجوُم انَكَدَرتْ وَ  (۱) ِإَذا الشَّْمُس ُكوَِّرتْ  ﴿
َوإَذا النـُُّفوُس ُزوَِّجْت (  ٦)َوإَذا الِبَحاُر ُسجِّرْت ( ٥)وُش ُحِشَرْت َوإَذا الُوحُ ( ٤)ُعطَِّلْت 

ىل إِ  سِ مْ الشَّ  ضُ عْ ب َ  عَ ذا جُِ إِ  ىْ أَ  1﴾( ٩)بَِأيِّ َذنٍب قُِتَلْت ( ٨)ُسِئَلْت  الـَمْوُءوَدةُ َوإَذا (  ٧)
 تْ عَ قُلِ  بالُ ذا الِ إِ ، وَ تْ طَ ساقَ تَ ف َ  ماءِ السَّ  نَ مِ  تْ رَ ناث َ تَ  جومُ ذا النُّ إِ ها، وَ ؤُ وْ ضَ  بَ هَ ذَ فَ  تْ يَ ُرمِ  ُثَّ  ضٍ عْ ب َ 
 ىِ أَ  شارُ ذا العِ إِ وال فيها واٍد وَ  ل  بَ ها جَ يْ لَ عَ  سَ يْ لَ  ةٍ رَّ مَ  لَ وَّ أَ  تْ قَ ما ُخلِ ا كَ بِ  تْ يَ ُسوِّ  ُثَّ  ضِ رْ األَ  نَ مِ 
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 دَ عْ ب َ  تْ عَ جُِ  حوشُ ذا الوُ إِ ، وَ ةِ رَ اآلخِ  مورِ أُ  نْ مِ  مْ هاهُ ِلما دَ  بٍ ال حالِ بِ ال راٍع وَ تُرَِكْت بِ  لُ وامِ احلَ  وقُ النُّ 
لى عَ  ليفَ كْ ال تَ  ذْ إِ  اهللِ  لِ دْ عَ هارًا لِ ظْ رابًا إِ تُ  كَ لِ ذَ  دَ عْ صرَي ب َ تَ ٍض وَ عْ ب َ ها لِ ضِ عْ ب َ  نْ صَّ مِ تَ يُ قْ لِ  ثِ عْ الب َ 
 عَ ُح مَ الِ ا الصّ كالِ شْ أَ قُرَِنْت بِ  َوِإَذا الن ُُّفوسُ ْت نارًا لَ عَ ت َ شْ ٱفَ  تْ دَ وقِ أُ  ىْ أَ  تْ رَ ُسجِّ  حارُ لبِ ذا اإِ وَ  مِ هائِ البَ 

 كانَ َحيَّة ، َو  يَ هِ وَ  ُتْدَفنُ  تُ نْ َى البِ هِ و  ةُ ودَ ؤُ وْ مَ  ال َوِإَذا ارِ ىف النّ  رِ الفاجِ  عَ ُر مَ الفاجِ وَ  ةِ نَّ ىف الَ  حِ الِ الصّ 
 ةً يَّ ها حَ نَ ف َ ًتا دَ نْ بِ  هُ تُ أَ رَ امْ  تِ دَ لَ ذا وَ ٍة إِ ثريَ ياٍن كَ حْ ىف أَ  ةِ يَّ لِ ىف الاهِ  لُ جُ الرَّ  كانَ فَ  ةِ يَّ لِ لاهِ ا لِ عْ فِ  نْ ذا مِ هَ 
 فَِإذا ِهَي ُسِئَلْت ِبَأيِّ َذْنٍب ُوِئَدتْ  القِ مْ الِ وَ  رِ قْ الفَ  ةَ يَ شْ ا خَ مّ إِ وَ  قاقِ تِْ سْ االِ وَ  ْبِ السَّ  نَ فًا مِ وْ ا خَ مّ إِ 
 مالِ عْ األَ  فُ حُ صُ  ىْ أَ  َوِإَذا الصُُّحُف ُنِشَرتْ ٍب، نْ ال ذَ بِ  قولَ تَ  نْ واُبا أَ جَ ها وَ دِ وائِ بيخ  لِ وْ ا ت َ لُ اؤَ سُ وَ 
. هُ تابَ ساٍن كِ نْ لُّ إِ كُ   أَ رَ قْ ي َ لِ  ةِ يامَ القِ  مَ وْ ي َ  رُ شَ تُ نْ  ر  شَ  وْ أَ  رْيٍ خَ  نْ ها مِ لُ هْ أَ  لَ عَ ُة ما ف َ كَ الئِ مَ  ْت فيها البَ تَ  كَ ِت الَّ 
 هِ مينِ يَ بِ  هُ تابَ ى كِ طَ عْ يُـ فَـ  مْ هُ دُ حَ ى أَ عَ دْ يُ "قال  مَ وسلّ  عليهِ  صلى اهللُ  اهللِ  سولَ رَ  نَّ أَ  انَ بّ حِ  نُ ابْ  وىرَ 

 قالَ " َلُ َلْ تَ يَـ  ؤٍ لُ ؤْ لُ  نْ مِ  تاجٌ  هِ سِ أْ لى رَ عَ  لُ عَ جْ ويُ  ُههُ جْ وَ  ضُ يَّ بَـ ا ويُـ راع  ذِ  ونَ تُّ سِ  هِ مِ سْ فى جِ  هُ دُّ لَ مَ ويُ 
 ولَ قُ يَـ فَـ  مْ هُ يَـ تِ أْ ى يَ تَّ ذا حَ ى هَ نا فِ لَ  كْ بارِ  مَّ هُ اللَّ  ونَ ولُ قُ يَـ فَـ  يدٍ عِ بَ  نْ مِ  هُ نَ وْ رَ يَـ فَـ  هِ حابِ صْ لى أَ إِ  قُ لِ طَ نْ يَـ فَـ "
 ".ذاهَ  لُ ثْ مِ  مْ كُ نْ مِ  لٍ جُ رَ  لِّ كُ لِ  نَّ إِ وا فَ رُ شِ بْ أَ 
 
 طاءُ عْ إِ فَ . 2﴾(۱٩) َرُءوا ِكَتابَِيهْ ُؤُم اقْـ آفََأمَّا َمْن ُأوِتَى ِكَتابَُه بَِيِميِنِه فـَيَـُقوُل هَ ﴿ عاىلتَ  اهللُ  ولُ قُ ي َ 

 كَ لِ ذَ بِ  غُ لُ ب ْ ي َ وَ  اجيَ النّ  نَ مِ  هُ نَّ أَ  مُ لَ عْ ي َ ا مّ لَ  نُ مِ ؤْ مُ  الوَ  جاةِ على النَّ  ليل  دَ  ميانِ َة الِ وَ خْ إِ  ميِ اليَ بِ  تابِ الكِ 
 نَ نا مِ لْ عَ اجْ  مَّ هُ للَّ اَ . هُ وا لَ حُ رَ فْ  ي َ ّت حَ  هِ ريِْ غَ لِ  كَ لِ ذَ  رُ هِ ظْ يُ  هِ مينِ يَ بِ  هِ تابِ كِ   طاءِ عْ إِ بِ  رورِ السُّ  نَ مِ  ةً ظيمَ عَ  ةً غايَ 
 ةٍ يَّ ضِ رْ مَ  ةٍ يَ راضِ  ةٍ يشَ ىف عِ  وَ هُ  هِ ينِ مِ يَ بِ  هُ تابَ كِ   ىَ طِ ى أُعْ ذِ الَّ فَ . يَ مِ العالَ  بَّ يا رَ  مِ وْ الي َ  كَ لِ ىف ذَ  اجيَ النّ 
حالُُه  فَ  ينِ الدّ  مَ وْ ي َ  يَ كِ ريَن الالِ َن ِمَن اخلاسِ ّما َمْن كاأَ ، وَ قابِ العِ  نَ مِ  نَ مِ أَ وَ  وابَ الثَّ  ىَ قِ لَ  هُ نَّ أَ بِ  كَ لِ ذَ وَ 
ُأوِتَى ِكَتابَُه ِبِشَماِلِه فـَيَـُقوُل يَا لَْيَتِنى َلْم ُأوَت   نْ ا مَ مَّ أَ وَ ﴿ زيزِ العَ تاِبِه لَّ يف كِ زَّ وجَ بُّنا عَ ما قاَل رَ كَ 

ى َمالَِيْه َأْغَنى َعنِّ  آمَ  (۲۷)َنِت الَقاِضَيَة يَا لَْيتَـَها َكا( ۲٦)َوَلْم َأْدِر َما ِحَسابَِيْه  (۲٥) ِكَتابَِيهْ 
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ثُمَّ ِفى  (٣۱) ثُمَّ الَجِحيَم َصلُّوهُ  (٣۰) ُخُذوُه فـَغُلُّوهُ  (۲٩)َهَلَك َعنِّى ُسْلطَانَِيْه  (۲۲)
ُعوَن ِذرَاع ا   .3﴾(٣٣) ِإنَُّه َكاَن الَ يـُْؤِمُن بِاهلِل الَعِظيمِ  (٣٢) هُ ْسُلُكو ٱفَ ِسْلِسَلٍة َذْرُعَها َسبـْ

 
 طاءُ ها الغِ نْ عَ  فَ ت ُكشِ الَّ  هِ تِ بَ عاقِ  وءَ سُ  دُ يَِ  هِ مالِ شِ بِ  هِ مالِ عْ أَ  تابَ كِ   ىَ طِ عْ أُ  نْ نَّ مَ ، إِ ميانِ الِ  ةَ وَ خْ إِ 
 ؤالِ لسُّ لِ  هُ ثْ عَ ب ْ ي َ  لَْ  اهللَ  نَّ أَ  وْ  لَ نَّ مَ تَ ي َ  هِ عالِ فْ أَ  حِ بائِ قَ  نْ مِ  ى فيهِ رَ ِلَما ي َ  هُ تابَ يُ ْؤَت كِ  لَْ  هُ نَّ أَ  وْ  لَ ّن مَ تَ يَ ف َ 
ِتي ُمتـَُّها َلْم َلى الَّ الـَمْوَتَة الُوْ  ةَ يَ القاضِ " ىُّ خارِ البُ  قالَ  ﴾(۲۷)يَا لَْيتَـَها َكاَنِت الَقاِضَيَة ﴿ ولُ قُ ي َ ف َ 

ىف  ى كانَ ذِ مالُُه الَّ فَ  ﴾(۲٩)َهَلَك َعنِّى ُسْلطَانَِيْه  (۲۲)ى َمالَِيْه َما َأْغَنى َعنِّ ﴿ ".بـَْعَدَها ُأْحىَ 
يا نْ ىف الدُّ  هُ لَ  ى كانَ ذِ الَّ  هُ تُ وَّ ق ُ وَ  هُ كُ لْ مُ  ىْ أَ  هُ طانُ لْ سُ ًئا وَ يْ شَ  اهللِ  ذابِ عَ  نْ مِ  هُ نْ عَ  عُ فَ دْ ال يَ  هُ كُ لِ يا ميَْ نْ الدُّ 
ُعوَن  (٣۱)ثُمَّ الَجِحيَم َصلُّوُه  (٣۰)ُخُذوُه فـَغُلُّوُه ﴿. هُ نْ عَ  زالَ  ثُمَّ ِفى ِسْلِسَلٍة َذْرُعَها َسبـْ

ىف  وهُ رُ مُ غْ ٱوَ  وهُ لُ خِ دْ أَ وَ  اللِ غْ األَ يًَّدا بِ قَ مُ  هِ قِ نُ ىل عُ إِ  هِ يْ دَ وا يَ عُ جَْ ٱوَ  وهُ ذُ خُ  ىْ أَ  ﴾(٣٢) ْسُلُكوهُ ٱفَ ِذرَاع ا 
ُعوَن ِذرَاع ا ﴿ مَ نَّ هَ جَ  نارِ   هِ مِ فَ  نْ مِ  لُ خُ دْ تَ  قيلَ  ﴾(٣٢) َفٱْسُلُكوهُ ثُمَّ ِفى ِسْلِسَلٍة َذْرُعَها َسبـْ
 بَّ يا رَ  كَ ذابِ عَ  نْ نا مِ رْ جِ أَ  مَّ هُ للَّ اَ . هِ رِ بُ دُ  نْ مِ  جُ رُ تَْ ا وَ راعً ذِ  ونَ عُ ب ْ ا سَ ولُ ا طُ دًّ جِ  ة  يمَ ظِ عَ  ة  لَ سِ لْ سِ 

 .يَ مِ العالَ 
 ب  وجِ مُ  رُ فْ الكُ فَ  ﴾(٣٣) ِإنَُّه َكاَن اَل يـُْؤِمُن بِاهلِل الَعِظيمِ  ﴿ رِ كافِ لْ لِ  ذابِ العَ  بُ بَ سَ  وَ ما هُ وَ 
 ﴿عاىل تَ  اهللُ  قالَ . هُ لَ  ةَ ايَ ى ال نِ ذِ الَّ  يِّ دِ بَ األَ  ذابِ عَ لْ لِ  ب  وجِ مُ  وَ هُ  لْ بَ  هِ يْ لَ عَ  اتَ مَ  نْ مَ لِ  ىْ أَ  ذابِ عَ لْ لِ 

َيِجُدوَن َولِيًّا َواَل َنِصير ا  أََبد ا الَّ  آَخاِلِديَن ِفيهَ ( ٦٤)َكاِفرِيَن َوَأَعدَّ َلُهْم َسِعير ا ِإنَّ اهلَل َلَعَن الْ 
 4﴾(٦٦) والَ سُ ا الرَّ نَ عْ طَ أَ وَ  ا اهللَ نَ عْ طَ أَ  آنَ تَـ يْ لَ  ايَ  ونَ ولُ قُ يَـ  ارِ النَّ ى فِ  مْ هُ وهُ جُ وُ  بُ لَّ قَ تُـ  مَ وْ يَـ ( ٦٥)
َد قَ ت َ ِن اعْ أَ ي  كَ رِ قاٍد ُكفْ تِ اعْ دَّ بِ تَ رْ ُثَّ ٱ مٍ لِ سْ مُ  دٍ والِ لِ  دَ لِ وُ  وْ أَ  نِ يْ رَ كافِ   نِ يْ وَ أِلَب َ  دَ لِ وُ  دْ قَ  رُ الكافِ  كانَ   واء  سَ وَ 
دَّ تَ ِو ارْ ِن، أَ ماكِ يف ُكلِّ األَ  ث  بَ ُمنْ  وْ ِش أَ رْ و جاِلس  على العَ  السَّماِء أَ ساِكن  يف وْ نَّ اهلَل ِجْسم  أَ أَ 
َرماُه يف  وْ ُف أَ حَ َو ال ُمصْ ِه هُ يْ لَ وُس عَ دُ نَّ ما يَ أَ َع ِعْلِمِه بِ ِف مَ حَ لى ال ُمصْ داَس عَ  نْ أَ ي  كَ رِ ٍل ُكفْ عْ فِ بِ 

ْن َسبَّ أَ ي  كَ رِ ٍل ُكفْ وْ قَ دَّ بِ تَ ياُذ بِاهلِل تعاىل أِو ارْ ُف والعِ حَ َو ال ُمصْ ماُه هُ نَّ ما رَ أَ َع ِعْلِمِه بِ وراِت مَ القاذُ 
                                                 

 سورة احلاقَّة  3
 سورة اأَلْحزاب 4



ٍء ِمَن ىْ شَ بِ  أَ زَ هْ ت َ اسْ  أوِ  اهللِ  نَ باهلِل يا ابْ  وُمراُدُه والعياذُ  الَّ أَ  نَ يا ابْ  قالَ  وْ أَ ِب ضَ َد الغَ نْ َي عِ مِ بَّ العالَ رَ 
يِن كَ  َن يف عْ ُن الطَّ مَّ ضَ تَ ِمّا ي َ  امِ يَّ األَ  هِ ذِ يف هَ  النَُّكتِ ُه بِ ونَ مُّ سَ هاِء يف ما يُ ِض السُّفَ عْ ما ََيُْصُل ِمْن ب َ الدِّ

وُهْم ال  ِة الُكْفِر والضَّاللِ رَ ىل دائِ إِ  المِ سْ ِة الِ جوَن ِمْن دائِرَ رُ خْ يَ ف َ  مْ هِ مِ عْ زَ بِ  اسَ وا النّ كُ حِ ضْ يُ يِن لِ الدِّ 
 نْ لِبُ ْعِدِهْم عَ  سالِم وذلكَ لى الِ وا عَ الُ ن َُّهْم ما زَ ِلظَنِِّهْم أَ  المِ سْ ىل الِ عوَن إِ جِ ، وَقْد ال يَ رْ رونَ عُ شْ يَ 

يِن وَ  اِِتا وشَ لَ ِغماِسِهْم يف الدُّنيا ومَ نْ الِ ََماِلِس ِعْلِم الدِّ  ضَ بَ تَّ تُ قْ حَ  رِ فْ على الكُ  نَ وْ قَ ب ْ يَ واِِتا ف َ هَ ذَّ
 .ًدابَ يها أَ يَن فِ دِ خالِ  ريِ ذاِب السَّعِ وَن يف عَ ونُ كُ يَ عاىل ف َ اهلِل تَ ياُذ بِ والعِ  احلالِ  كَ لْ واُحُهْم وُهْم على تِ رْ أَ 
 
 تْ كانَ   وْ لَ "ذابًا عَ  ارِ ِل النّ هْ أَ  نِ وَ هْ أِلَ  قولُ عاىل يَ وتَ  كَ بارَ تَ  نَّ اهللَ أَ  ىِّ سِ دْ القُ  يثِ دِ ىف احلَ ُمْسِلم  ى وَ رَ 
 نَ وَ هْ أَ بِ  كَ تُ رْ مَ أَ  دْ قَ " لَّ جَ وَ  زَّ عَ  اهللُ  ولُ قُ ي َ ف َ " مْ عَ ن َ " ولُ قُ ي َ ف َ " ها ؟ا بِ ي  دِ تَ فْ مُ  تَ نْ كُ يها أَ يا وما فِ نْ الدُّ  كَ لَ 
 .اه " كَ رْ الشِّ  الَّ إِ  تَ يْ بَـ أَ فَ  كَ رِ شْ ال تُ  نْ أَ  5مَ ءادَ  بِ لْ ى صُ فِ  تَ نْ أَ ذا وَ هَ  نْ مِ 
 
نا قِ وَ  ميانِ الِ  لِ كامِ يا على  نْ الدُّ  هِ ذِ هَ  نْ نا مِ جْ رِ خْ أَ ، وَ كَ نا على دينِ لوبَ قُ  تْ بِّ ث َ  لوبِ القُ  بَ لِّ قَ يا مُ  مَّ هُ للَّ اَ 

  .يَ الرَّاِْحِ  مَ حَ رْ َك يا أَ تِ ْحَْ ِبرَ  يَ مِ العالَ  بَّ يا رَ  كَ بادَ عِ  ثُ عَ ب ْ ت َ  مَ وْ ي َ  كَ ذابَ عَ 
 .َهذا َوَأْستَ ْغِفُر اهلَل يل َوَلُكمْ                                                                       

                                                 
َوِإْذ َأَخَذ رَبَُّك ِمْن بَِني آَدَم ِمْن  ﴿ىل ِبَذِلَك ِإىَل قَ ْولِه تعا قاَل اْبُن َحَجٍر ىف َشرِْح الُبخارِىِّ قاَل ِعَياض  ُيِشريُ  5

 .اآليةظُُهورِِهْم ُذرِّيَـّتَـُهْم ﴾ 
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نا، ْمَد هلِل ََنَْمُدُه َوَنْسَتعيُنُه َوَنْستَ ْهِديِه َوَنْشُكرُُه، َونَعوُذ بِاهلِل ِمْن ُشروِر أَنْ ُفِسنا َوَسيِّئاِت أَْعمالِ ِإنَّ احلَ 
َمن يَ ْهِد اهلُل َفال ُمِضلَّ َلُه َوَمن ُيْضِلْل َفال هاِدَي َلُه، َوالصَّالُة َوالسَّالُم على َسيِِّدنا حممٍد الصاِدِق 

ْرَسليالَوعْ 
ُ
َوَرِضَي اهلُل َعْن أُمَّهاِت اْلُمْؤِمنَي َوءاِل البَ ْيِت . ِد اأَلمِي وعلى ِإْخوانِِه النَِّبيَِّي وامل

ُمْهَتديَن َأيب َحنيَفَة  الطَّاِهريَن َوَعِن اخلَُلفاِء الرَّاِشديَن َأيب َبْكٍر وُعَمَر َوُعْثماَن َوَعِلي  َوَعِن األَِئمَِّة ال
اِء والصَّاحِلَي أَمَّا بَ ْعُد ِعباَد اهلِل فَِإّّن أُوصيُكْم َونَ ْفِسي بِتَ ْقَوى والشاِفِعيِّ وَأْْحََد َوَعِن اأَلْولِيَ  وماِلكٍ 

 .اهلِل الَعِليِّ الَعظيِم َفٱت َُّقوهُ 
 

ِإنَّ اهللَ ﴿مِي َفقاَل رِ ِبيِِّه الكَ نَ يٍم، أََمرَُكْم بِالصَّالِة َوالسَّالِم َعلى َوٱْعَلُموا َأنَّ اهلَل أََمرَُكْم بَِأْمٍر َعظِ 
اَللَُّهمَّ  6﴾(٥٦)َوَمالَِئَكَتُه ُيَصلُّوَن على النَِّبيِّ يَا أَيُـَّها الَِّذيَن َءاَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليم ا 

اهيَم وعلى ءاِل سيِدنا َصلِّ على َسيِِّدنا حممٍد وعلى ءاِل َسيِِّدنا حممٍد َكَما َصلَّْيَت على سيِدنا إبر 
إبراهيَم وبارِْك على سيِدنا حممٍد وعلى ءاِل سيِدنا حممٍد َكَما بارَْكَت على سيِدنا ِإبراهيَم وعلى 

يَا أَيُّها النَّاُس ٱتَـُّقوا رَبَُّكْم ِإنَّ زَْلَزَلَة السَّاَعِة ﴿ءاِل سيِدنا إبراهيَم ِإنََّك ْحَِيد  َمَِيد ، يَقوُل اهللُ تعاىل 
يـَْوَم تـََرْونـََها َتْذَهُل ُكلُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّا َأْرَضَعْت َوَتَضُع ُكلُّ َذاِت َحْمٍل َحْمَلَها  (١)ْىٌء َعِظيٌم شَ 

اَللَُّهمَّ ِإنَّا َدَعْوناَك .7﴾(٢)َوتـََرى النَّاَس ُسَكاَرى َوَما ُهْم ِبُسَكاَرى َوَلِكنَّ َعَذاَب اهلِل َشِديٌد 
اَءنَا َفٱْغِفِر اللَُّهمَّ لَنا ُذنوبَ َنا َوِإْسرافَنا يف أَْمرِنا اللَُّهمَّ اْغِفْر لِْلُمْؤِمنَي َواْلُمْؤِمناِت َفٱْسَتِجْب لََنا ُدع

ُهْم َواأَلْمواِت َربَّنا ءاتِنا يف الدُّنْيا َحَسَنًة َويف اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعذاَب النَّاِر اللَّهُ  مَّ اأَلْحياِء ِمن ْ
 ا ُهداًة ُمْهَتديَن َغي َْر ضالَِّي َوال ُمِضلَِّي اللَُّهمَّ اْستُ ْر َعْوراتِنا َوَءاِمْن َرْوعاتِنا َوٱْكِفنا ما َأََهَّنااْجَعْلنَ 

 ِإنَّ اهللَ ِعباَد اهللِ . ْجِز الشَّْيَخ َعْبَد اهلِل الََررِيَّ َرَْحاُت اهلِل َعَلْيِه َعنَّا َخي ْرًارَّ ما نَ َتَخوَُّف اللَُّهمَّ اَوِقَنا شَ 
ُمْنَكِر َوالبَ ْغِي، يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم  يَْأُمُر بِالَعْدِل َواِلْحساِن َوإِيَتاِء ذي الُقْرََب َويَ ْنهى َعِن الَفْحشاِء َوال
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