
ُد لِّلَّ  َمح َرَمَنا الحَكّرمّي، اَلّذيح بّّعَباّدّه َرُؤوٌف َرّحيحٌم، اَلّذيح   َاْلح َأكح
 .ّتهّ ّبَدعحَوٍة ّإََل بَ يح 

 

َهدُ  َدُه ََل َشرّيحَك َلُه    هَ اّل   اَنح ََل   وَنشح   ّاََل الَِلُ َوحح
َهُد اََن ُُمََمًدا َعبحُدُه َوَرُسوحلُُه وَ   َنشح

َليحًما. وَ   هّ َاصحَحابّ وَ   هّ َعلى   ا لّ َعَليحّه وَ َصَلى الَِلُ    َسَلَم َتسح
 

 

َمَساّجَد الِلَّ َمنح تَ َعاََل: ّإََّنَا يَ عحُمُر  قَاَل تَ َباَرَك وَ َقدح  ف َ   –اََما بَ عحُد  
ّخّر َوأَقَاَم الَصََلَة َوآَتى الزََكاَة َوَلَح ََيحَش ّإََل  آَمَن ِّبلِلَّ َوالحيَ وحّم اْلح

َتّدينَ   ۖ   الِلََ   فَ َعَسى  أُولَ  ّئَك َأن َيُكونُوا ّمَن الحُمهح
 

قَاَل: َأَحبُّ الحّبََلّد ّإََل الِلٰ ّ  ملسو هيلع هللا ىلصَعنح َاِّبح ُهَري حرََة َأَن ُرُسوَل الِلٰ ّ وَ 
َواقُ َها   تَ َعاََل َمَساّجُدَها، َوأَب حَغُض الحّبََلّد ّإََل الِلٰ ّ َأسح

 

 اَُعوُذ ِّبلِلَّ ّمَن الَشيحطَاّن الَرّجيمّ 
ّر الِلَّ َوّإقَاّم الَصََلّة رَّجاٌل ََل تُ لحّهيّهمح ِّتَارٌَة َوََل بَ يحٌع  َعن ذّكح

َبحَصارُ  ۖ   َوّإيَتاّء الزََكاةّ   ََيَاُفوَن يَ وحًما تَ تَ َقَلُب ّفيّه الحُقُلوُب َواْلح
 

 
 

  



تَ غحّفرُُه َونَ ُعوحُذ ِّبلِلٰ ّ  ُنُه َوَاسح َتّعي ح ُد لِّلٰ ّ َاسح َمح  ّمنح ُشُروحّر اَن حُفّسَنا  َاْلح
ُ َفََل ُمّضَل لَهُ  ّدى الِلٰ   َوَمنح يُّضحّللح َفََل َهاّدَى َلهُ  َمنح يَ هح

 

َدُه ََل َشرّيحَك لَُه  ُ َوحح َهُد اَنح ْلَ اّل  َه ّاََل الِلٰ    َوَاشح
لُُه  َهُد اََن ُُمََمًدا َعبحُدُه َوَرُسوح  َوَاشح

ًا َوَنّذي حرًا  قّٰ َبّشْيح  اَرحَسَلُه ِّبْلَح
َ َيَدّى الَساَعّة   َبْيح

 َوَرُسوَلُه فَ َقدح َرَشَد   َمنح يُّّطّع الِلٰ َ 
ًئا َ َشي ح َسُه َوََل َيُضرُّ الِلٰ   َوَمنح يَ عحّصّهَما فَّانَُه ََل َيُضرُّ ّاََل نَ فح

     

  اَُعوحُذ ِّبلِلٰ ّ ّمَن الَشيحطّن الَرّجيحمّ 
َ َوَمل ّئَكَتُه ُيَصلُّوحَن َعَلى الَنّبّٰ   َي َُّها اَلّذيحَن ا مَ   –ّاَن الِلٰ  نُ وحا َصلُّوحا  ٰي 

ّليًما "   َعَليحّه َوَسلُّٰموحا َتسح
 

َساّن َواّي حَتّآء ّذى الُقرحِب  َويَ نحهى  َعّن  ّل َواَلحّحح ّاَن الَِلَ َٰيحُمُر َِبلحَعدح
َشآّء َوالحُمنحَكّر َوالحبَ غحّى    يَّعُظُكمح َلَعَلُكمح َتذََكُروحَنۖ  –الحَفحح

ُفُروحّنۖفَاذحُكُروحِّن  اَذحُكرحُكمح َواشح   ُكُروحا َّلح َوََل َتكح


