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الخطبة الولى
أما بعد :فيا أيها الناس ،اتقوا ال تعال حق التقوى.

عباد ال ،إن ال جل جلله ذك.ر عباد+ه الؤمني من&ته عليهم وفضل#ه عليهم ببعث ممد  ،ليعرفوا قدر +هذه النعمة ،فيشكروا ال
عليها ،ويمدوه عليها ،ويلتزموا ما جاء به ممد علما Aوعمل :Aل#ق#د Dم+ن& ٱلل.ه Mع+ل#ى ٱلBمMؤمOنEي +إEذ Bب+ع+ث #فOيهEم Dر+سMول AمKن Dأ#نفCسFهEم Dي+تDلCواB
ع+ل#يDهEم Dءاي+ـTتOه Oو+يMز+كYيهEم Dو+يMع+لYمMهMم MٱلBكOت+ـTب +و+ٱلBحOكBم+ة #و+إEن ك#انMوا BمOن ق#بDل Cل#فOى ض+ل#ـTل RمSبEي] Rآل عمران . [164:أجل ،إنا منــة
كبى ونعمة عظمى لن تدب&ر وتعقل.
ـد +ر
ـون قـ
ـة ،ويعرفـ
ـعرون هـذه النـ
ـذين يستشـ
ل#ق#د Dم+ن& ٱلل.ه Mع+ل#ى ٱلBمMؤمOنEي ، +فالؤمنون الذين آمنوا بال ورسوله هم الـ
ـون
هذه النعمة حق& العرفة ،ل#ق#د Dم+ن& ٱلل.ه Mع+ل#ى ٱلBمMؤمOنEي +إEذ Bب+ع+ث #فOيهEم Dر+سMول AمKن Dأ#نفCسFهEم ، Dيعرفون حسبه ،يعرفون نس ـب+ه ،يعرفـ
ـوظ
صدق#ه ،ما جMرcب عليه كذب ،وما عMرف بيانة ،ول عMثر ]فيه[ على خلق Rسيئ ،بل هو مفوظ بفظ ال من نشأته إل وفاته ،مفـ
بفظ ال من كل سوء ،ما عبد وثنا ،Aوما تعاطى مسكرا ،Aوما اقترف جرية ،Aبل هو معروف عندهم بالصادق المي ،أد&به ربه فأحسن
تأديب+ه ،وعل.مه فأحسن تعليم+ه ،واختاره لذا المر العظيم ،لذه الرسالة الكبى ،وربSك يعلم حيث يعل رسالته.
ـم
ـو عليهـ
ـدهم .يتلـ
ـا بعـ
ي+تDلCوا Bع+ل#يDهEم Dءاي+ـTتOه ، Oيتلو عليهم هذا القرآن ،فيه خب من قبلهم ،وحكم ما بينهـم ،ونبـأ مـ
هذا القرآن الذي هو سبب لخراجهم من ظلمات الهل والضلل إل نور العلم والدى ،كOت+اب{ أ#نز+لBن+ـTه MإEل#يDك +لOتMخDرEج +ٱلن&اس +مOــن+
ٱلظ•لCم+ـTت OإEل#ى ٱلنSور EبEإEذBن Oر+بKهEم DإEل#ى TصOر+اط OٱلBع+زEيز EٱلBح+مOيدO

]إبراهيم.[1:

ـن
ـا مـ
ـثية ،وطهارتـ
ـه وكـ
ـرك قليلـ
ـن الشـ
ـا مـ
و+يMز+كYيهEم ، Dيزكي أخلقهم ،يزكي نفوسهم ،يزكي عقولم بطهارتـ
رذائل الخلق وسفاسف العمال.
و+يMع+لYمMهMم MٱلBكOت+ـTب +و+ٱلBحOكBم+ة ، #عل.مهم القرآن ،وعلمهم السنة ،وإن كانوا من قبل مبعثه لفي ضلل مبي  .أجل ،كانوا قبل
مبعث ممد ف غاية من الضلل ،ل يعرفون معروفا ،Aول ينكرون منكرا ،Aف جاهلية جهلء ،وضللة عمياء ،نظر ال إل أهل الرض
ـاد+
ـا عبـ
فمقتهم عربم وعجم+هم إل بقايا من أهل الكتاب ،يقول جعفر بن أب طالب رضي ال عنه مبا Aالنجاشي لا سأله قال :كنـ
أوثان ،نأكل اليتة ،ونشرب المر ،ونقطع الرحم ،ونأت الفواحش ،حت بعث ال فينا ممدا ، Aفأخرجنا ال به من الظلمات إلــ
النور] . [1فهم قبل مبعثه ف غاية من الضلل ،قد اندرست أعلم Mالدى ،فليس الق معروفا ،Aولكن ال أنقذ هذه المة ببعث ممد
.
إن مبعث#ه رحة™ للعالي ،و+م+ا أ#رDس+لBن+ـTك +إEل .ر+حDم+ة AلYلBع+ـTل#مOي] +النبياء ،[107:وكتابه نذير للعالي ،ت+ب+ار+ك +ٱل.ذOى ن+ــز&ل#
ـون #لOلBع+ـ Tـل#مOي +ن +ـذOيراA
ٱلBفCرDق#ان #ع+ل#ى Tع+بDدOه OلOي+كCـ

ـم،
ـم وعجمهـ
ـم ،عربEهـ
ـق كلهـ
ـالة› للخلـ
ـه ال برسـ
ـان ،[1:بعثـ
]الفرقـ

و+م+ا #أرDس+لBن+ـTك +إEل .ك#اف.ة AلYلن&اس Eب+شOيا Aو+ن+ذOيرا Aو+ل#ـTكOن& أ#كBث#ر +ٱلن&اس Eل #ي+عDل#مMون#

]سبأ ،[28:قCل BيTأ#يSه+ا ٱلن&اس MإEنKى ر+سMول Cٱلل.ه OإEل#يDكCمD

]العراف.[158:

ج+مOيعœا
فنسخ ال به كل .الشرائع ،نسخ ال بشريعته كل .الشرائع ،وألزم اللق +طاعت+ه ،وحكم على من خرج عن شريعته بالســارة ف
الدنيا والخرة :و+م+ن ي+بDت+غ Eغ#يDر +ٱلسDل#ـTم EدOينœا ف#ل#ن يMقBب+ل #مOنDه Mو+هMو +فOى ٱلخOر+ة OمOن +ٱلBخ+ـTسFرEين] +آل عمران ،[85:ويقول )) :ل
يسمع ب يهودي ول نصران ث ل يؤمن ب إل دخل النار((] ،[2لن ال جل وعل ختم برسالته كل .الرسالت ،م&ا ك#ان #مMح+م&ــد{
].أ#ب+ا أ#ح+د› مKن رKج+الOكCم Dو+ل#ـTكOن ر&سMول #ٱلل.ه Oو+خ+ات+م +ٱلن&بEيKي] +الحزاب40:
أيها السلم ،حق Sممد علينا أمور ،فمن أعظم حقه اليان به ،فمن أعظم حقه أن نؤمن به ،ونصدق رسالته ،ونعتقد أنه عبد
ال ورسوله ،أرسله ال إل اللق كلهم .ومن حقه علينا أن نسمع ونطيع له ،فإن طاعته طاعة ل ،م&ن DيMطOع Eٱلر&سMول #ف#ق#د Dأ#ط#اع +ٱلل.ه+
ـا،
]النساء ،[80:وطاعته سبب للهدى ،و+إEن تMطOيعMوه Mت+هDت+دMوا] Bالنور . [54:ومن حقه علينا أن نك¤م سنته ،ونتحاكم إليهـ
ونرضى با ،وتطمئن با نفوسنا ،وتنشرح لذلك صدورنا ،ف#ل #و+ر+بKك +ل #يMؤDمOنMون #ح+ت&ى TيMح+كYمMوك +فOيم+ا ش+ج+ر +ب+يDن+هMم DثCم& ل #ي+جEدMوا BفOى
أ#نفCسFهEم Dح+ر+جا AمKم&ا ق#ض+يDت +و+يMس+لYمMوا Bت+سDلOيماA

]النساء ،[65:وإذا أمر بأمر أو حكم بكم نقبله وليس لنا خية ف ذلك،

و+م+ا ك#ان #لOمMؤDمOن Rو+ل #مMؤDمOن+ة› إEذ#ا ق#ض+ى ٱلل.ه Mو+ر+سMولCه Mأ#مDرا Aأ#ن ي+كCو #ن ل#هMم MٱلBخOي+ر+ة CمOن Dأ#مDرEهOمD
 .[36إن طاعته سبب لدخول النة ،يقول

]الحــزاب:

)) :كل أمت يدخلون النة إل من أب(( ،قالوا :ومن يأب يا رسول ال؟
].قال)) :من أطاعن دخل النة ،ومن عصان فقد أب((]3

البة الصادقة ،بأن تب&ه مبة Aفوق
عنوان Cاليان ،مبة Cرسول ال
أيها السلم ،إن مبة رسول ال
مبة نفسك الت بي جنبيك ،قال عمر :يا رسول ال ،وال إنك لحب الناس إل .إل نفسي ،قال)) :ل وال ،حت أكون أحب إليك
من نفسك(( ،قال :لنت الن أحب إل من نفسي ،قال)) :الن يا عمر((] .[4وأخب
والوالد فقال)) :ل يؤمن أحدكم حت أكون أحب إليه من ولده ووالده((] .[5وأخب
حت يب هذا النب مبة فوق مبة الهل والناس أجعي ،فيقول

أيها السلم ،ثرة تلك البة أول :Aطاعة ال ومبة ال ،قال تعال:

أن مبته مبة فوق مبة الولد
أن العبد ل ينال كمال اليان

)) :ل يؤمن عبد حت أكون أحب إليه مــن أهلــه
].والناس أجعي((]6
قCل BإEن كCنتMم DتMحOبSون #ٱلل.ه +ف#ٱت&بEعMونEى يMحDبEبDكCم Mٱلل .ـهM

ـه أن
]آل عمران ،[31:فل ينال عبد{ مبة ال حت يب& هذا النب الكري مبة Aصادقة من عميق قلبه .ومOن ثرات مبتـ
فقال :يا رسول ال ،مت الساعة؟ قال)) :ما
الب& له يMحش+ر معه يوم القيامة ،ويلتحق به يوم القيامة ،سأل رجل™ النب
ت لا؟(( قال :حب ال ورسوله ،قال)) :الرء مع من أحب(( ،قال أنس :فما فرح السلمون بعد السلم فرح+هم با قال النب
أعدد +
)) :الرء مع من أحب(( ،قال أنس رضي ال عنه :فإن لحب رسول ال وأبا بكر وعمر ،وأرجو ال أن يلحقن بم
].وإن قل .عملي]7

 ،فليست البة له مرد +ادعاء ،ولكنها
أيها السلم ،إن لبة رسول ال علمات› تدل Yعلى كمال مبة السلم لمد
حقائق Mواقعة باتباع سنته وتطبيقها ،والسؤال عنها ومبتها ،وماولة تطبيق السلم سنة #رسول ال ف كل عباداته وأحواله ،فما بلغه من
سنته من شيء إل أخذ با وعمل با وطبقها وفرح بذلك .إن مبت+ه
إن مبت+ه

ل تكون بغلو cالغالي فيه ،ول تكون بفاء الاف .

اتباع Mما جاء به وتكيم Mشريعته ،وأعظم ذلك عبادة Cال وحده ل شريك له ،وصرف كل أنواع العبادة لرب

العالي ،وأن ل يMصرف منها شيء لغي ال ،وقد أمره ال أن يقول:

ـداA
ـرKا Aو+ل #ر+ش+ـ
ـم Dض+ـ
ـك Mل#كCـ
ـى ل #أ#مDلOـ
قCل BإEنKـ
ـه:
ـال لـ
ـ  ،[22وقـ
ـن،21:ـ
]الـ

ـداA
قCل BإEنKى ل#ن يMجEي+نEى مOن +ٱلل.ه Oأ#ح+د{ و+ل#ن Dأ#جEد +مOن دMونEه OمMلBت+ح+ـ

ـوء
ـا م+س&ـنEى +ٱلسSـ
قCل ل أ#مDلOك MلOن+فBسFى ن+فBعœا و+ل #ض+رKا إEل .م+ا ش+اء ٱلل.ه Mو+ل#و DكCنت Mأ#عDل#م MٱلBغ+يDب +لسDت+كBث#رDت MمOن +ٱلBخ+يDر Eو+م+ـ
]العراف ،[188:وحذرنا أن نغلو فيه فقال)) :إياكم والغلو ،فإنا أهلك من كان قبلكم الغلو ((] ،[8وقال لنا:

))ل تطرون كما أطرت النصارى ابن مري ،إنا أنا عبد ،فقولوا :عبد ال ورسوله((] ،[9ولعن ف آخر حياته اليهود والنصارى الذين
].اتذوا قبور أنبيائهم مساجد ،وقال

)) :ول تتخذوا قبي عيدا ،Aوصلوا علي& فإن صلتكم تبلغن أين كنتم((]10

 ،هو مبعوث™ لقامة شرع ال ،للدعوة إل توحيد ال وإخلص الدين له ،والعبادة Cل حق& لــه ول
هكذا أرشدنا
لغيه فيها ،بل هي حق Kخالص لربنا جل وعل ،لا قال له رجل :ما شاء ال وشئت ،قال)) :أجعلتن ل ندا؟! بل ما شاء ال وحده((
11]].
أيها السلم ،إن علمة ¼#مبة النب

تكون ـ كما سبق ـ باتباع سنته ،والعمل بشريعته ،والقتداء به ]ف[ القليل

ل.ق#د Dك#ان #ل#كCم DفOى ر+سMول Eٱلل.ه OأCسDو+ة™ ح+س+ن+ة™ لYم+ن ك#ان #ي+رDجMو ٱلل.ه +و+ٱلBي+وDم +ٱلخOر +و+ذ#ك#ر +ٱلل.ه +ك#ثOيAا
والكثي،
]الحزاب .[21:فالب له هو العظم Mلسنته ،العامل با إذا بلغته ،سواء ف العبادات أو ف العاملت أو ف كل الحوال ،يقتفي سنته،
ويبحث عنها ،ويسأل عنها ،ويهتم Sبا ،ويقيم لا وزنا ،Aهكذا الؤمن الب له
أيها السلم ،إن أصحاب+ه الكرام قد أظهروا من كمال مبتهم له وحرصهم على سنته ما ل يفى ،أظهروا من مبتهم له وشفقتهم
ـي ـ إل
ـع ـ أخـ
عليه وحرصهم على القتداء به ما جعلهم خي +اللق وأفضل #اللق على الطلق بعد النبياء عليهم السلم ،فاسـ
أنواع من مبتهم له تدل• على قوة اليان به ،ومبتهم له ،رضي ال عنهم وأرضاهم.
.

ـأب
ـال :بـ
الهاجرة من مكة إل الدينة أتى الصديق ف الظهية ،فلما قيل للصديق :هذا رسول ال ،قـ
يوم +أراد
وأمي ،ما أتى به إل لمر Rج+ل#ل ،فلما دخل عليه قال)) :أCذOن ل بالجرة(( ،فقال الصديق :الصحبة #يا رسول ال؟ فقال)) :نعTTTTم((،
قالوا :فبكى الصديق رضي ال عنه فرحا ،Aتقول عائشة :وما كنت أظن الفرح يوجب البكاء بعد الذي رأيت من أب رضي ال عنــه
].وأرضاه]12
ومن ذلكم أن الصديق رضي ال عنه لا فطن لطبة خطبها النب

أنا توديع{ لم وإخبار{ بقرب أجله بكى الصديق

ـى
ف آخر حياته قائل)) :Aإن عبدا Aخي&ره ال بي الدنيا وبي ما عنده ،فاختار ما عنده(( ،فبكـ
رضي ال عنه ،فخطب
].الصديق رضي ال عنه ،قالوا :إن الخي&ر هو رسول ال ،وإن الصديق كان أعلمنا بذلك رضي ال عنه وأرضاه]13
ولا خطب بعد موت النب بسنة ،وأراد أن يقول :إن رسول ال خطبنا ف هذا اليوم من العام الول بكى رضي ال عنه ،وغلبــه
].البكاء مرارا ،Aث قال :سعت رسول ال يقول)) :ما أوت عبد بعد السلم خيا Aمن العافية ،فاسألوا ال العافية((]14
ولا حضرت أبا بكر الوفاة ،قال لم :أي يوم هذا؟ قالوا :يوم الثني ،قال :إن مت Sمساء Àفل تنتظروا ب إل الصباح ،فإن أفضل#
] ،[15فرضي ال عنه وأرضاه
.يوم أو ليلة عندي أن ألق بحمد
ـد
ـوار ممـ
ـن بـ
وهذا خليفته عمر رضي ال عنه ،حينما طCعن وعلم أنه قرب أجله قال لبنه :يا بن ،إن أهم& أمر علي أن أدفـ
ـاحبه،
ـد وصـ
وصاحبه أب بكر ،فاذهب إل عائشة فقل لا :يقرئك عمر السلم ،ويستأذنك ف أن يدف#ن بوار ممـ
ـوار ممــد
فذهب عبد ال إليها ،وإذا هي تبكي على عمر حزنا Aعليه ،فقال :يقرئك عمر السلم ،ويقول :أستأذن Cمنك أن أدف#ن بـ
وصاحبه ،قالت :لقد كنت MأعدSه لنفسي ،وإن لوثره على نفسي ،فرجع عبد ال إل عمر ،فقيل :هذا عبد ال ،فقال :أسندون ،مــا
وراءك؟ قال :ما يسرSك يا أمي الؤمني ،لقد أذنت Dأن تMدف#ن بوار ممد وصاحبه ،قال :المد ل ،إنه لمر{ كان يهمKن ،ث قال :يا عبد
ال ،إذا صليتMم علي& ،فمرSوا بنازت إل عائشة ،فلعلها أن تكون قالته حياء Àمن ،فإن أذنت Dل وإل فضعون مع السلمي ،فلما صــل.وا
.عليه مرKوا به فقالت :ما كنت لذن له حيا Aوأمنعه ميتا ،[16]Aرضي ال عنهم وأرضاهم أجعي
وهؤلء أنصار Mالسلم الوس والزرج ،كانت مبتهم لرسول ال مبة Aصادقة حقا ،Aفلما قسم النب غنائم حني ،ول يعطهم ول
الهاجرين شيئا ،Aوخص Kبا الؤلفة #قلوبم ،وجد بعضهم ف نفسه شيئا ،Aفدعا النصار وقال لم)) :يا معشر النصــار ،أل أجــدكم
ضلل Aفهداكم ال ب؟! وعالة فأغناكم ال ب؟! ومتفرقي فألفكم ال ب؟!(( ،فكلما قال شيئا VقTTالوا :ا ورسTTوله أمTن،X
قال)) :يا معشر النصار ،أترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون بالنبي إلى رحالكم؟!(( قTTالوا:
نعم ،قال)) :المحيا محياكم ،والممات مماتكم ،النصار شعار ،والناس دثTTار ،اللهTTم اغفTTر للنصTTار وأبنTTاء
.النصار وأبناء أبناء النصار((] [17رضي ا عنهم وأرضاهم
ربيعة السلمي قد&م للنب وضوء¼ه فقال)) :يا ربيعة ،سلن(( ،فقال :أسألك مرافقت+ك ف النة ،قال)) :أو+غي ذلك؟!(( قال :هو
].ذاك ،قال)) :يا ربيعة ،أعن على نفسك بكثرة السجود((]18

صحاب Âآخر أتى النب

قائل :Aيا رسول ال ،كلما ذكرتMك وأنا ف بيت ،ل تطيب نفسي حت أخرج وأنظر إليك،

ولكن إذا ذكرت Mموت وموت+ك وعلو& منزلتك وأنا دون ذلك حزنت Mحزنا Aشديدا Aعلى ذلك ،فأنزل ال :

و+م+ن يMطOع Eٱلل.ه+

و+ٱلر&سMول #ف#أCوDل#ـئOك +م+ع +ٱل.ذOين +أ#نDع+م +ٱلل.ه Mع+ل#يDهEم مKن +ٱلن&بEيKي +و+ٱلصKدKيقOي +و+ٱلشSه+د+اء و+ٱلص&ـTلOحOي +و+ح+سMن +أCول#ـئOك +ر+فOيقــAا
]].النساء19][69:
ـابعوهم
ـابعون وتـ
ـحابه والتـ
ذلك .هذه حقيقة البة ،حقيقة اليان والتباع ،السي على ما سار عليه ،وعلى ما كان عليه أصـ
السائرون على النهج القوي والطريق الستقيم ،وف الديث)) :من أحدث ف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد((] ،[22وفيه)) :مــن
].عمل عمل Aليس عليه أمرنا فهو رد((]23
ـور
ـو الغفـ
ـه هـ
أقول قول هذا ،وأستغفر ال العظيم الليل ل ولكم ولسائر السلمي من كل ذنب ،فاستغفروه وتوبوا إليه إنـ
الرحيم.

الخطبة الثاني

المد ل حدا Aكثيا Aطيبا Aمباركا Aفيه كما يب ربنا ويرضى ،وأشهد أن ل إله إل ال وحده ل شريك له ،وأشهد أن ممدا Aعبده
ورسوله ،صلى ال عليه وعلى آله وصحبه ،وسلم تسليما Aكثيا Aإل يوم الدين.
أما بعد :فيا أيها الناس ،اتقوا ال تعال حق التقوى.
عباد ال ،الصل Cف عباداتنا أن تكون خالصة Aل ،وأن تكون على وفق ما دل الكتاب والسنة عليه ،فكل عبادة نتعب&دها ل أصل
 .وإن أصحابه الكرام أقرب النــاس
فإنا عبادة باطلة؛ لكونا غي +موافقة لسنة ممد
لا ف سنة ممد
إليه ،عاشوا معه وعرفوا هدي+ه ،وعرفوا عبادت+ه ،فكل عبادة ما تعب&دوها فلنعلم أنا عبادة على غي هدى ،إذ لو كانت عبادة حقا Aلكانوا
أول الناس با،
ع+نDهM

و+ٱلس&ـTبEقCون #ٱلو&لCون #مOن +ٱلBمMه+ـTجEرEين +و+ٱلنDص+ـTر Eو+ٱل.ذOين +ٱت&ب+عMوهMم بEإEحDس+ان› ر&ضOى +ٱلل.ه Mع+نDهMم Dو+ر+ضMــواB
]التوبة ،[100:فهم أسوتنا وقدوتMنا ،ما نقلوا لنا عن ممد فهو الق القبول ،وما ل ينقلوه ف العبادة فالصل أن
 ،وكل بدعة

كل عبادة ل يتعب&دها أصحاب رسول ال نعلم أنا مبتدعة لكونا ل دليل عليها ،وإنا الق ما وافق هديه
تMنشأ وتقام فل بد أن يقابلها تعطيل لسنة من السنن.
ـوات
ـائد ودعـ
إن اليي لليلة الولد قد يكون قصد Mبعضهم خيا Aلكنه ل يوف.ق للصواب ،والغالب Mعليها أنا تMعم+ر بأذكار وقصـ
باطلة ،فيها دعاء للنب ،واستغاثة به ،وغلو فيه ،وإشراكه بال ،فهو

يكره هذا ويأباه ول يرضاه .وأحب الناس إليه من
أ#م Dل#هMم Dش Mـر+ك#اء

أمته من كان متبعا Aلسنته سائرا Aعليها بعيدا Aعن هذه البدع والرافات الت ما أنزل ال با من سلطان،

]الشورى ،[21:قال بعض السلف) :اتبعوا ول تبتدعوا فقد كفيتــم(]،[1
ش+ر+عMوا Bل#هMم DمKن +ٱلدKين Eم+ا ل#م Dي+أBذ#ن بEه Oٱل
فالق ما كان عليه أصحابه الكرام والتابعون لم بإحسان ،وهم الطبقون لسنته العاملون با ،جعلنا ال وإياكم من أتباعهم ،إنه علــى
.كل شيء قدير
واعلموا ـ رحكم ال ـ أن أحسن الديث كتاب ال ،وخي الدي هدي ممد
بدعة ضللة ،وعليكم بماعة السلمي ،فإن يد ال على الماعة ،ومن شذ شذ ف النار.
وصلوا ـ رحكم ال ـ على ممد بن عبد ال ،كما أمركم بذلك ربكم ،قال تعال:
]الحزاب.[56:

 ،وشر المور مدثاتا ،وكل

إEن .ٱلل.ــه +و+م+ل#ـTئOك#ـــت+هM

يMص+ل•ون #ع+ل#ى ٱلن&بEى KيTأ#يSه+ا ٱل.ذOين +ءام+نMوا Bص+ل•وا Bع+ل#يDه Oو+س+لYمMوا Bت+سDلOيمAا
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ممد ،وارض اللهم عن خلفائه الراشدين ،الئمة الهديي...

