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 دس  الح   وب  ل  الق   راض  م  أ   ن  م  
    

َونَ ُعوُذ بِاهلِل ِمْن يُنُه َوَنْستَ ْهِديِه َوَنْشُكرُُه َوَنْستَ ْغِفرُُه َونَ ُتوُب إِلَْيِه، ِإنَّ احَلْمَد هلِل ََنَْمُدُه َوَنْسَتعِ 
َأْشَهُد ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َسيَِّئاِت أَْعَمالَِنا، َمْن يَ ْهِد اهلُل َفاَل ُمِضلَّ لُه َوَمْن ُيْضِلْل َفاَل َهاِدَي َلُه، وَ 

. َواَل َحدَّ َوالَ ُجثََّة َوالَ أَْعَضاَء َلهُ  َأْن اَل إَِلَه ِإالَّ اهللُ َوْحَدُه ال َشرِيَك َلُه َواَل َشِبيَه َواَل ِمْثَل َوالَ ِندَّ لَُه،
 نْ مَ  لَ ذَ ى وخَ وَ قْ الت َّ بِ  لَ ضْ والفَ  ةَ رامَ الكَ  لَ عَ وجَ  هِ مِ رَ وكَ  هِ لِ ضْ فَ بِ  هِ قِ لْ خَ  نْ مِ  شاءَ  نْ مَ  قَ فَّ وَ ي ذِ الَّ  هللِ  دُ مْ احلَ 

َوَأْشَهُد َأنَّ َسيَِّدنَا َوَحِبيبَ َنا َوَعِظيَمَنا َوقَاِئَدنَا َوقُ رََّة أَْعيُِنَنا ُُمَمًَّدا َعْبُدُه . هِ لِ دْ وعَ  هِ تِ يئَ شِ بَِ  هِ قِ لْ خَ  نْ مِ  شاءَ 
 اللَُّهمَّ  .هقِ لْ خَ  مَ رَ كْ أَ  هُ لَ عَ وجَ َمْن بَ َعَثُه اهلُل َرْْحًَة لِْلَعاَلِمنَي َهاِديًا َوُمَبشِّرًا َوَنِذيرًا  ،هِ قِ لْ خَ  ةُ وَ فْ صَ و َوَرُسولُُه 

 .هبِ حْ صَ  ةِ وَ فْ صَ و  َصلِّ َوَسلِّْم َعَلى َسيِِّدنَا ُُمَمٍَّد َوَعَلى َءالِهِ 
 

 هِ تابِ كِ   مِ كَ يف ُمُْ  لِ القائِ  يمِ ظِ العَ  يِّ لِ العَ  ى اهللِ وَ قْ ت َ بِ  يَ سِ فْ ن َ و  مْ كُ يوصِ  أُ ِنِّ إِ فَ  اهللِ  بادَ عِ  دُ عْ ا ب َ م  أَ 
ا م  ب   ير  ب  خ   الل   ن  إ   الل   وا  ق  تـ  ٱو   د  غ  ل   ت  م  د  ا ق  م   س  ف  نـ   ر  نظ  ت  ل  و   الل   وا  ق  اتـ   وا  ن  ءام   ين  ذ  ا ال  ه  يـ  ا أ  ي  ﴿
 .1﴾(١٨) ون  ل  م  ع  تـ  
 
ا ما نَّ مِ  ل  كُ   رَ ظُ نْ ي َ  نْ أَ نا بِ سِ فُ ن ْ أَ  ةِ بَ اسَ ى وُمُ وَ قْ الت َّ بِ  ةِ اآليَ  هِ ذِ عاىل يف هَ وتَ  كَ بارَ تَ  ا اهللُ نَ رَ مَ أَ  ميانِ الِ  ةَ وَ خْ إِ 
 رْ فِ غْ ت َ سْ يَ ولْ  عْ جِ رْ ي َ لْ ف َ  ساءَ أَ  نْ ومَ  مْ قِ تَ سْ يَ ولْ  هِ لِ ضْ لى فَ عَ  اهللَ  دِ مَ حْ يَ لْ ف َ  نَ سَ حْ أَ  نْ إِ فَ  ةِ يامَ القِ  مِ وْ ي َ لِ  مَ دَّ قَ 
 بِ لْ القَ  ةُ المَ . وسَ يمٍ لِ سَ  بٍ لْ قَ بِ  ى اهللَ تَ أَ  نْ مَ  الَّ إِ  ونَ نُ وال ب َ  مال   ةِ رَ يف اآلخِ  عُ فَ ن ْ ال ي َ  هُ نَّ إِ فَ  هُ بَ لْ ق َ  حْ لِ صْ يُ ولْ 
ها. بَ صاحِ  كُ لِ هْ  ت ُ ِت الَّ  ال َمْشُئوَمةِ  راضِ مْ والَ  ةِ ومَ مُ ذْ مَ الْ  فاتِ الصِّ  نَ مِ  هِ يِ هِ طْ تَ بِ  ونُ كُ تَ  ميانِ الِ  ةَ وَ خْ إِ 

. كَ لِ ى ذَ ضَ تَ قْ بُِ  ل  مَ وعَ  هُ ا لَ قالُ ثْ تِ سْ ٱو  مِ لِ سْ مُ لْ لِ  ةِ مَ عْ الن ِّ  ةُ يَ راهِ كَ   وَ وهُ  دَ سَ احلَ  وبِ لُ القُ  راضِ مْ أَ  نْ مِ  نَّ وإِ 
 هُ ا لَ قالَ ثْ تِ اسْ  كَ بِ لْ يف ق َ  تَ رْ عَ وشَ  هُ ها لَ تَ هْ رِ كَ فَ  يكَ خِ لى أَ عَ  ةً مَ عْ نِ  تَ يْ أَ رَ  نْ ، إِ مَ لِ سْ مُ ي الْ خِ يا أَ  هْ بِ تَ ن ْ ٱفَ 
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 مْ لَ عْ ٱها فَ تِ زالَ لِ  هُ تَ لْ مِ عَ  وْ أَ  ءٍ ىْ شَ بِ  تَ مْ لَّ كَ تَ  وْ ها أَ تِ زالَ لِ  لِ مَ لى العَ عَ  كَ بِ لْ يف ق َ  تَ مْ مَّ ا وصَ والَ زَ  تَ يْ ن َّ وتََ 
 ة.يَ صِ عْ مَ يف الْ  تَ عْ ق َ وَ  دْ قَ  كَ نَّ أَ 

 
 مُ ظِ عْ ت َ سْ يَ ف َ  ِبِّ لْ القَ  ضِ رَ مَ ذا الْ بَِ  نيَ صابِ مُ  الناسِ  نَ ا مِ يً ثِ كَ   امِ ي  الَ  هِ ذِ ى يف هَ رَ ن َ  ميانِ الِ  ةَ وَ خْ إِ 

 يِ غْ لى الب َ عَ  كَ لِ ذَ  هُ لُ مِ يَْ  دْ ا وقَ والِ لى زَ عَ  لُ مَ عْ ا وي َ والَ زَ  يدُ رِ ويُ  هُ ها لَ هُ رَ كْ ويَ  يهِ خِ أَ  ةَ مَ عْ نِ  مْ هُ دُ حَ أَ 
 نْ أَ  دُ ها احلاسِ ي  يا أَ  ب  تُِ  لْ ه. هَ نْ عَ  ةِ مَ عْ الن ِّ  كَ لْ تِ  ةِ زالَ لِ  هِ يْ لَ عَ  رُ دِ قْ ما ي َ  لِّ كُ بِ  يالِ تِ حْ واالِ  بِ ذِ والكَ 

 ب  ر  ب   وذ  ع  أ   ل  ق  ﴿ عاىلتَ  هِ لِ وْ يف ق َ  كَ رِّ شَ  نْ مِ  يذَ عِ تَ سْ يَ  نْ أَ  ءانِ رْ يف القُ  هُ يَّ بِ نَ  اهللُ  رَ مَ أَ  دْ ذا ؟ قَ هَ  كَ بِ  لَ عَ فْ ي ُ 
 (٤) د  ق  في الع   ات  اث  ف  النـ   ر  ن ش  م  و   (٣) ب  ق  ا و  ذ  إ   ق  اس  غ   ر  ن ش  م  و   (۲) ق  ل  ا خ  م   ر  ن ش  م   (۱) ق  ل  الف  

ذا  إِ ِن عْ ي َ  دَ سَ ذا حَ إِ  دِ احلاسِ  رِّ شَ  نْ مِ  عاذَ تَ سْ يُ  نْ عاىل أَ تَ  اهللُ  رَ مَ أَ فَ ﴾ (٥) د  س  ا ح  ذ  إ   د  حاس   ر  ن ش  م  و  
 الَّ إِ  هِ ى بِ ذَّ أَ تَ ال ي َ فَ  هُ رْ هِ ظْ يُ  ذا لَْ ا إِ م  أَ  هِ يِْ يف غَ  هُ دُ سَ حَ  رُ ث ِّ ؤَ ي ُ  ذٍ ئِ دَ نْ وعِ  ضاهُ تَ قْ بُِ  لَ مِ عَ ف َ  هُ دَ سَ حَ  رَ هَ ظْ أَ 

 .هِ يِْ غَ  ةِ مَ عْ نِ بِ  هِ مامِ تِ غْ الِ  دُ احلاسِ 
 

 اهللَ  نَّ إِ فَ  دَ سَ احلَ وَ  اكَ ي  .. إِ  هُ دَ سَ حَ  نيَ حِ  خاهُ أَ  مَ ءادَ  نُ ابْ  لَ تَ ا ق َ ّنَّ إِ فَ  دَ سَ احلَ وَ  اكَ ي  إِ  مَ لِ سْ مُ ي الْ خِ أَ 
  اهللُ  رَ دَّ ما قَ ها فَ يِْ غَ  قَ زْ رِ  س  فْ ن َ  لَ كُ أْ تَ  نْ لَ ف َ  هِ بادِ عِ  نْيَ ب َ  زاقَ رْ الَ  مَ سَ قَ  دْ وقَ  اقُ زَّ الرَّ  وَ عاىل هُ وتَ  كَ بارَ تَ 

 نْ ا إِ ّنَّ إِ فَ  هِ سِ فْ ن َ ا لِ البِ جْ تِ سْ الِ  يهِ خِ أَ  نْ عَ  ةٍ مَ عْ نِ  ةِ زالَ لى إِ عَ  ءُ رْ مَ الْ  لَ مَ عْ ي َ  نْ أَ  لِ هْ الَ  نَ مِ ، فَ رُ ي َّ غَ ت َ ال ي َ  ن  كائِ 
ا بِ  ضَ رْ ٱوَ  كَ بَ لْ ق َ  لْ غَ شْ ال تَ ها فَ يَ فِ وْ ت َ سْ تَ  نْ أَ  دَّ بُ  الَ فَ  كَ لَ  تْ بَ تِ كُ   نْ ها وإِ يْ لَ عَ  لَ صُ تَْ  نْ لَ ف َ  كَ لَ  بْ تَ كْ تُ  لَْ 
 ة.المَ السَّ  اهللَ  لُ أَ سْ ، نَ كَ سَ فْ ن َ  تَ كْ لَ هْ أَ  الَّ وإِ  كَ لَ  اهللُ  مَ سَ قَ 

 
واها  رَ ِت الَّ  ةَ صَّ القِ  هِ ذِ وا هَ عُ سَْ ٱفَ  هِ يْ لَ عَ  دِ احلاسِ  رُ رَ ضَ  ودُ عُ ي َ  انِ ميالِ  ةَ وَ خْ إِ  يانِ حْ الَ  نَ مِ  يٍ ثِ ويف كَ 

 ك  لِ مَ  مْ كُ لَ ب ْ ق َ  كانَ   نْ يف مَ  كانَ   قالَ  اهللِ  دِ بْ عَ  نِ بْ  رِ كْ بَ  نْ عَ  ةِ يَ لْ يف احلِ  هاِن  بَ صْ الَ  مٍ يْ عَ و ن ُ بُ أَ  ظُ احلافِ 
 عِ دَ وَ  نِ سِ حْ مُ ىل الْ إِ  نْ سِ حْ أَ  كُ لِ مَ ا الْ هَ ي   أَ  ولُ قُ ي َ  بُ ذا احلاجِ هَ  وكانَ  يُ َقرِّبُُه ويُْدنِيهِ  ب  حاجِ  هُ لَ  وكانَ 

 نَّ إِ  كُ لِ مَ ها الْ ي  أَ  قالَ فَ  هِ ى بِ عَ سَ فَ  كِ لِ مَ الْ  نَ مِ  هِ بِ رْ لى ق ُ عَ  ل  جُ رَ  هُ دَ سَ حَ فَ  ، قالَ هُ تُ ساءَ إِ  كَ فِ كْ تَ  يءَ سِ مُ الْ 
 كَ لِ ذَ  مَ لَ عْ أَ  نْ أَ يل بِ  فَ يْ كَ َو  قالَ ( هِ مِ فَ  يحُ رِ  دَ سَ فَ  نْ مَ  وَ َأْْبَُر )وهُ  كَ نَّ أَ  اسَ الن   ِبُ ذا يُْ  وَ هُ  بَ ذا احلاجِ هَ 

 ىَل إِ  بَ ا احلاجِ عَ دَ ي فَ اعِ الس   بَ هَ ذَ فَ  قالَ  هِ فِ نْ ى أَ لَ عَ  ضُ بِ قْ ي َ  هُ نَّ إِ فَ  هُ مَ لِّ كَ تُ لِ  يهِ نِ دْ تُ  كَ يْ لَ عَ  لَ خَ ا دَ ذَ إِ  قالَ 



 هُ مَ لِّ كَ يُ لِ  كُ لِ مَ الْ  ناهُ دْ أَ فَ  بُ احلاجِ  لَ خَ دَ  دِ الغَ  نَ مِ  كانَ   نْ ا أَ م  لَ ف َ  ومَ يها الث  فِ  رَ ث َ كْ وأَ  ةً قَ رَ مَ  ذَ ّتََّ ٱوَ  هِ تِ وَ عْ دَ 
 هُ لَ  بَ تَ وكَ  اةِ وَ الدَّ ا بِ عَ دَ فَ  حَّ نَ [ ت َ كُ لِ مَ ]الْ  قالَ ( فَ هِ فمِ  يْ )أَ  يهِ لى فِ ( عَ بُ احلاجِ  يِ )أَ  ضَ بَ قَ ف َ  ءٍ ىْ شَ بِ 

 جَ رَ خَ  نْ ا أَ م  لَ ف َ  فٍ لْ أَ  ةَ ائَ مِ  ةِ يف العادَ  يْ أَ  هُ تُ زَ جائِ  تْ وكانَ  النٍ ىل فُ ذا إِ بَِ  بْ هَ اذْ  وقالَ  هُ مَ تَ ا وخَ تابً كِ 
 تابَ الكِ  ذَ خَ أَ فَ  هُ لَ  هُ بَ هَ وَ ف َ  هُ بَ هَ وْ ت َ سْ ٱفَ  كُ لِ مَ الْ  يَلَّ إِ  هُ عَ ف َ دَ  دْ قَ  ذا قالَ هَ  ءٍ ىْ شَ  ي  أَ  قالَ ي فَ اعِ الس   هُ لَ ب َ قْ ت َ اسْ 
 ط  لَ ذا غَ هَ  نَّ إِ م فَ وْ يا ق َ  وا اهللَ قُ ات َّ  قالَ فَ  نيَ احِ بَّ الذَّ ا بِ وْ عَ دَ  تابَ وا الكِ حُ تَ ف َ  نْ ا أَ م  لَ ف َ  النٍ ىل فُ إِ  هِ بِ  رَّ ومَ 
  لُ حامِ  مْ تاكُ ا أَ ذَ إِ  تابِ يف الكِ  وكانَ  كِ لِ مَ الْ  ةُ دَ عاوَ نا مُ لَ  أُ يَّ هَ ت َ ي َ  وا الَ الُ قَ ف َ  كَ لِ مَ وا الْ دُ اوِ وعَ  يَّ لَ عَ  عَ قَ وَ 
 هِ يْ لَ إِ  هِ وا بِ هُ جَّ ووَ  هُ دَ لْ وا جِ خُ لَ وسَ  وهُ بَُ ذَ فَ  يَلَّ إِ  وهُ هُ جِّ وَ وَ  ْبَ التِّ  وهُ شُ حْ ٱوَ  وهُ خُ لُ سْ ٱوَ  وهُ بَُ ذْ ٱذا فَ تايب هَ كِ 
ماذا لِ  كَ تُ يْ ن َ دْ ا أَ مَّ ، لَ ِن قْ دُ صْ  وٱِن ثْ دِّ وحَ  عالَ تَ  بِ حاجِ لْ لِ  قالَ فَ  بَ جَّ عَ ت َ  كَ لِ ذَ  كُ لِ مَ ى الْ أَ رَ  نْ ا أَ م  لَ ف َ 
 ومَ يها الث  فِ  رَ ث َ كْ وأَ  ةً قَ رَ مَ  ذَ ّتََّ ٱو  هِ تِ وَ عْ ىل دَ عاِن إِ ذا دَ هَ  نَّ إِ  كُ لِ مَ ها الْ ي  أَ  قالَ  كَ فِ نْ لى أَ عَ  تَ ضْ بَ ق َ 
ما   لْ وقُ  كَ كانِ ىل مَ إِ  عْ جِ ارْ  قالَ فَ  ومِ الث   يحِ رِ بِ  كُ لِ مَ ى الْ ذَّ أَ تَ ي َ  تُ لْ ق ُ  كُ لِ مَ  الْ ناِن دْ أَ  نْ ا أَ مَّ لَ  ف َ ِن مَ عَ طْ أَ فَ 

 ة.المَ السَّ  كَ لُ أَ سْ ا نَ ن  إِ  مَّ هُ للَّ اه  اَ  يمٍ ظِ عَ  الٍ بِ  هُ لَ صَ ووَ  هُ ولُ قُ ت َ  تَ نْ كُ 
 اهلل. رُ فِ غْ ت َ سْ ذا وأَ هَ 
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َونَعوُذ بِاهلِل ِمْن ُشروِر أَنْ ُفِسنا َوَسيِّئاِت ِإنَّ احَلْمَد هلِل ََنَْمُدُه َوَنْسَتعيُنُه َوَنْستَ ْهِديِه َوَنْشُكرُُه، 
أَْعمالِنا، َمن يَ ْهِد اهلُل َفال ُمِضلَّ َلُه َوَمن ُيْضِلْل َفال هاِدَي لَُه، َوالصَّالُة َوالسَّالُم على َسيِِّدنا ُممٍد 

هلُل َعْن أُمَّهاِت اْلُمْؤِمننَي َوءاِل الصاِدِق الَوْعِد اَلمنِي وعلى ِإْخوانِِه النَِّبيِّنَي واملْرَسلني. َوَرِضَي ا
َأيب البَ ْيِت الطَّاِهريَن َوَعِن اخلَُلفاِء الرَّاِشديَن َأيب َبْكٍر وُعَمَر َوُعْثماَن َوَعِليٍّ َوَعِن الَِئمَِّة املْهَتديَن 

ُد ِعباَد اهلِل فإِن أُوصيُكْم َونَ ْفِسي اِء والصَّاحِلنَي أَمَّا بَ عْ َحنيَفَة وماِلٍك والشاِفِعيِّ وَأْْحََد َوَعِن اَلْولِيَ 
 بِتَ ْقَوى اهلِل الَعِليِّ الَعظيِم َفٱت َُّقوُه.

 
إ ن  مِي َفقاَل ﴿رِ يٍم، أََمرَُكْم بِالصَّالِة َوالسَّالِم َعلى نِِبيِِّه الكَ َوٱْعَلُموا َأنَّ اهلَل أََمرَُكْم بَِأْمٍر َعظِ 

ل يًما ل  م ال ئ ك ت ه  ي ص ل ون  ع  الل  و    .2﴾(٥٥)ى الن ب ي  ي ا أ يـ ه ا ال ذ ين  ء ام ن وا ص ل وا ع ل ي ه  و س ل م وا ت س 
ى َسيِِّدنا ُممٍد وعلى ءاِل سيِدنا ُممٍد َكَما َصلَّْيَت على سيِدنا إبراهيَم وعلى ءاِل لَ اَللَُّهمَّ َصلِّ عَ 

ِدنا ُممٍد َكَما بارَْكَت على سيِدنا ِإبراهيَم سيِدنا إبراهيَم وبارِْك على سيِدنا ُممٍد وعلى ءاِل سي
يد  َمَِيد ، يَقوُل اهلُل تعاىل ﴿ ي ا أ ي ها الن اس  ٱتـ ق وا ر ب ك م  إ ن  ز ل ز ل ة  وعلى ءاِل سيِدنا إبراهيَم إِنََّك ْحَِ

ء  ع ظ يم   ع ة  ع م ا (١)الس اع ة  ش ى  ه ل  ك ل  م ر ض  نـ ه ا ت ذ  م  تـ ر و  ل   يـ و  أ ر ض ع ت  و ت ض ع  ك ل  ذ ات  ح م 
ل ه ا و تـ ر ى الن اس  س ك ار ى و م ا ه م  ب س ك ار ى و ل ك ن  ع ذ اب  الل  ش د يد   . اَللَُّهمَّ ِإنَّا 3﴾(٢)ح م 

اللَُّهمَّ ٱْغِفْر لِْلُمْؤِمننَي َدَعْوناَك َفٱْسَتِجْب لََنا ُدعاَءنَا َفٱْغِفِر اللَُّهمَّ لَنا ُذنوبَ َنا َوِإْسرافَنا يف أَْمرِنا 
ُهْم َواَلْمواتِ   نْ مَّ عَ  كَ لِ ضْ فَ نا بِ نِ غْ وأَ  كَ رامِ حَ  نْ عَ  كَ اللِ نا ِبَ فِ اكْ  مَّ هُ ، اللَّ َواْلُمْؤِمناِت اَلْحياِء ِمن ْ

ا ن  إِ  مَّ هُ د ، اللَّ الِ  كَ نْ مِ  دِّ ذا الِ  عُ فَ ن ْ وال ي َ  تَ عْ ن َ ما مَ لِ  يَ طِ عْ وال مُ  تَ يْ طَ عْ ما أَ لِ  عَ ال مانِ  مَّ هُ ، اللَّ واكَ سِ 
نا  نَ أْ نا شَ لَ  حْ لِ صْ أَ فَ  يثُ غِ تَ سْ نَ  كَ تِ ْحَْ رَ بِ  ومُ ي  يا ق َ  ي  يا حَ  مَّ هُ اللَّ  دَ سَ ذا حَ إِ  دٍ حاسِ  لِّ كُ   رِّ شَ  نْ مِ  كَ بِ  وذُ عُ ن َ 
 ةَ المَ والسَّ  كَ تِ رَ فِ غْ مَ  مَ زائِ وعَ  كَ تِ ْحَْ رَ  باتِ وجِ مُ  كَ لُ أَ سْ ا نَ ن  إِ  مَّ هُ ، اللَّ نْي عَ  ةَ فَ رْ نا طَ سِ فُ ن ْ ىل أَ نا إِ لْ كِ وال تَ  هُ لَّ كُ 
ْنيا َحَسَنًة َويف  ،ارِ الن   نَ مِ  جاةَ والنَّ  ةِ نَّ الَ بِ  زَ وْ والفَ  رٍّ بِ  لِّ كُ   نْ مِ  ةَ يمَ نِ والغَ  ثٍْ إِ  لِّ كُ   نْ مِ  رَبَّنا ءاتِنا يف الد 
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ُمْهَتديَن َغي َْر ضالِّنَي َوال ُمِضلِّنَي اللَُّهمَّ ٱْستُ ْر اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعذاَب النَّاِر اللَُّهمَّ ٱْجَعْلَنا ُهداًة 
لََررِيَّ َعْوراتِنا َوَءاِمْن َرْوعاتِنا َوٱْكِفنا ما َأََهَّنا َوِقَنا َشرَّ ما نَ َتَخوَُّف اللَُّهمَّ ٱْجِز الشَّْيَخ َعْبَد اهلِل ا

ى َعِن اهلَل يَْأُمُر بِالَعْدِل َواِلْحساِن َوِإيَتاِء ذي الُقْرََب َويَ ن ْهَ  َرَْحاُت اهلِل َعَلْيِه َعنَّا َخي ْرًا. ِعباَد اهلِل ِإنَّ 
يَم يُِثْبُكْم َوٱْشُكُروُه يَزِدُْكْم، ذُْكُروا اهلَل الَعظِ ْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَن. اُ ْنَكِر َوالبَ ْغِي، يَِعُظكُ مُ الَفْحشاِء َوالْ 

 .وُه ََيَْعْل َلُكْم ِمَن أَْمرُِكْم ََمَْرًجا، َوأَِقِم الصَّالةَ َوٱْستَ ْغِفُروُه يَ ْغِفْر َلُكْم َوٱت َّقُ 
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