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َِن الرَِّحيممِ ِمْسِب   اهلِل الرَّْحم

Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng,  

Đấng Rất Mực Khoan Dung 

 

دَََّّإِن َّ َمح ََِّّاْلح َََِّنحَمُدهَُّوَََّّلِِل  ِفرُهََُّوَنُعوذَُّب َتغح َتِعيُنُهََّونَسح نحُفِسَناَّاللَِّنَسح
َ
ورَِّأ َُُّشُ َماِِلَا،َّمِنح عح

َ
ََّسيَِّئاِتَّأ ََّومِنح

دَِّ ََّيهح ََّلََُّّاللََُّّهََِّمنح َّفَََلََّهاِدَيََّلََُّّ،فَََلَُّمِضل  لِلح َّيُضح َََّلََّّ،َوَمنح نح
َ
َهُدَّأ شح

َ
ـٰهََّوَأ َّاَّإِلَ َدهَََُّلََُّشِيَكََّلَُّإَِل  َّلُلَّوَحح

ًداََّعبحُدهََُّوَرُسوُلَُّ َُُّمَم  ن 
َ
َهُدَّأ شح

َ
َّوَأ
ِيَن ﴿ َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ ۡسلُِموَن َيَٰٓ نُتم مُّ

َ
َ َحقذ ُتَقاتِهِۦ َوََل َتُموُتنذ إَِلذ َوأ  201آل عمران:  ﴾١٠٢َءاَمُنواْ ٱتذُقواْ ٱَّللذ

ِن نذۡفس  ﴿ ِي َخلََقُكم م  َها ٱنلذاُس ٱتذُقواْ َربذُكُم ٱَّلذ يُّ
َ
أ  َزوَۡجَها َوَبثَّذ ِمۡنُهَمثاوََخلََق ِمۡنَها  َوَِٰحَدة   َيَٰٓ
ََ رَِجاَٗل  لَثۡكُكۡم َريِكٗ ثَوٱتذُقواْ ٱ اٗٓء  ا َونِسَ ثِيٗ   ََ َ َاَن  رَۡحثاَ   إِنذ ٱَّللذ

َ
ِي تََسآَءلُوَن بِهِۦ َوٱۡۡل َ ٱَّلذ  ﴾١ا َّللذ

 2النساء: 
َ َوقُولُواْ قَۡوَٗل ﴿ ِيَن َءاَمُنواْ ٱتذُقواْ ٱَّللذ َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ ِديدٗ َيَٰٓ ََ َ َٰلَُكثۡم َوَغۡففِثۡ  يُۡصلِۡح  ٧٠ا   َۡ

َ
لَُكثۡم لَُكثۡم أ

ِظكًما  ََ وََلُۥ َفَقۡد فَاَز فَۡوًزا  َُ َ َوَر  02 - 00األحزاب:  ﴾  ٧١ُذنُوَبُكۡمۗۡ َوَمن يُِطِع ٱَّللذ

ُد  ا َبعم مَّ
َ
َِديِث ِكتَاُب اهللِ أ َدَق اْلم صم

َ
َ وَ  إِنَّ أ د   َخيم ُي ُُمَمَّ ِي َهدم مَهدم ُمورِ ُُممَدثَاُتَها  َوَشَّ  ملسو هيلع هللا ىلص ال

ُ األم
َعٌة َوُكَّ  َوُكَّ  َعة  َضََللٌَة َوُكُّ َضََللَة  ِِف انلَّارِ  ُُممَدثَة  بِدم ُد:بِدم ا َبعم مَّ

َ
 ، ُثمَّ أ

Thiên sứ ملسو هيلع هللا ىلص của Allah nói: “Vào đêm mà Ta được đưa đi dạ hành, có 

một hương thơm ngào ngạt bay đến bên Ta, Ta hỏi: Thưa Jibril! Hương thơm 

gì thế này? Jibril bảo: Đây là hương thơm của Ma-shitah (người nữ hầu chải 

tóc) của con gái Fir’aun và những đứa con của bà. Ta hỏi: Chuyện của bà như 

thế nào? Jibril bảo: Vào một ngày nọ, trong lúc bà đang chải tóc cho con gái 

của Fir’aun thì bà vô ý làm rơi cái lược khỏi tay của mình và nói: Bissmillah 

(Nhân danh Allah). Con gái Fir’aun bảo bà: Đó có phải là cha tôi không? Bà 

nói: Không phải, Allah là Thượng Đế của tôi và cũng là Thượng Đế của cha cô. 

Con gái Fir’aun nói: Tôi sẽ nói lại cha tôi về điều đó. Bà nói: Được thôi. Thế là 

con gái Fir’aun đã nói lại với cha, và Fir’aun, hắn cho gọi bà đến và hỏi: Này, 

người đàn bà kia! Ngươi thực sự có vị Thượng Đế khác ngoài ta ư? Bà nói: 

Đúng vậy, Thượng Đế của tôi và Thượng Đế của ngài là Allah. Vậy là hắn ra 

lệnh mang đến một cái chảo bằng đồng và đốt nóng nó rồi hắn ra lệnh bắt bà 

và các con của bà phải nhảy vào trong đó. Bà nói với hắn: Tôi có một thỉnh 

cầu. Hắn bảo: Thỉnh cầu của bà là gì? Bà nói: Tôi muốn ngài tập hợp xương 

cốt của tôi và các con tôi lại rồi đặt chung vào một miếng vải và chôn. Hắn 
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bảo: Ngươi được toại nguyện. Rồi hắn ra lệnh bắt các con của bà lần lượt nhảy 

vào trong chảo nóng kia từng người từng người một trước mặt của bà, cho đến 

khi tới lượt đứa con bé nhỏ đang còn bú thì dường như bà có sự lưỡng lự bởi 

nó. Nhưng đột nhiên, nó cất tiếng nói: Mẹ ơi! Đừng lùi bước, bởi sự trừng phạt 

trên thế gian nhẹ hơn sự trừng phạt ở Đời sau. Thế là bà nhảy vào.” (Ahmad). 

Quý đồng đạo Muslim thân hữu,  

Người phụ nữ trong câu chuyện chỉ là một nữ hầu hèn mọn, một đầy tớ nhỏ 

nhỏi thấp cổ bé họng chẳng là gì dưới thời của Fir’aun nhưng ở nơi Allah lại là một 

người cao quý được ban cho một nơi ở vô cùng vinh dự nơi Thiên Đàng, hương 

thơm của bà được tỏa ra ngào ngạt, một phần thưởng dành cho tấm lòng luôn tưởng 

nhớ Allah với đức tin kiên định nơi Ngài. 

َُ ُۡكۡم ﴿ ۡذ
َ
ُ وِِنٓ أ َُ  [152ابلقرة:  سورة] ﴾فَٱۡذ

Bởi thế, các ngươi hãy nhớ TA, TA sẽ nhớ các ngươi trở lại. (Chương 2 – Al-

Baqarah, câu 152). 

﴿ ٗ َۡ َ ذِ ُ واْ ٱَّللذ َُ ِيَن َءاَمنُواْ ٱۡذ َها ٱَّلذ يُّ
َ
أ ثِيٗ َيَٰٓ ََ  [14سورة األحزاب : ] ﴾٤١ا ا 

Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy tụng niệm Allah thật nhiều! 
(Chương 33 – Al-Ahzab, câu 41). 

ثِيٗ ﴿ ََ  َ ِ ِغَن ٱَّللذ ََٰ ۡففَِ ةٗ َوٱلذذ ُ لَُهم مذ دذ ٱَّللذ ََ
َ
َِٰت أ َِر ََٰ ِظكمٗ  ا َوٱلذذ ََ ۡجً ا 

َ
 [53سورة  األحزاب: ] ﴾ ٣٥ا َوأ

Và những nam nữ luôn tưởng nhớ Allah thật nhiều, tất cả sẽ được Allah tha 

thứ và ban thưởng phần thưởng vô cùng vĩ đại. (Chương 33 – Al-Ahzab, câu 

35). 

Một người đàn ông đã nói với Thiên sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص: Thưa Thiên sứ của 

Allah, giáo lý Islam có rất nhiều điều cho tôi, xin Người hãy nói cho tôi biết một 

thứ gì đó để tôi có thể nắm chặt và bám sát lấy nó. Thiên sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

ًباَّلَِسانَُكََّّيََزاُلََّّ}َلََّ رََِِّّمنحَََّّرطح  رواه الرتمذي وابن ماجه وأْحد.َّاللِ{َِّذكح

“Hãy luôn để chiếc lưỡi của ngươi vẫn ướt từ việc tụng niệm Allah” (Tirmizdi, 

Ibnu Ma-jah và Ahmad). 

ِىَّ}َمَثُلَّ ُكرََُّّاَّل  ِىََّرب هََُّّيَذح ُكرَََُّّلََََّّواَّل  حَميِِّتََّّالحَحَََِّّّمَثُلََّرب ُهََّّيَذح  متفق عليه.َّ{َوال
“Hình ảnh của người tụng niệm Thượng Đế của y và người không tụng niệm 

Thượng Đế của y giống như hình ảnh của người sống và người đã chết” 

(Albukhari, Muslim). 

Thiên sứ của Allah ملسو هيلع هللا ىلص đưa ra hình ảnh thí dụ rằng người luôn tụng niệm và 

tưởng nhớ Allah thường xuyên thì giống như linh hồn vẫn còn trong thể xác, nó vẫn 

còn sống để có thể cảm nhận sự chỉ đạo, sự hướng dẫn và tiếp nhận nó một cách dễ 

dàng; còn người không tụng niệm Allah cũng như không tưởng nhớ đến Ngài thì 
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giống như một thể xác không hồn, nó đã chết không thể tiếp nhận bất cứ sự hướng 

dẫn và chỉ đạo nào cả.   

Thiên sứ của Allah  ملسو هيلع هللا ىلص nói với các vị Sahabah: 

َلََّ
َ
نَبُِّئُكمحََّّ}أ

ُ
ََِّّأ َمالُِكمحََِِّّبَيح عح

َ
ََكَهاَّأ زح

َ
فَِعَهاََّملِيِكُكمحََِّّعنحدَََّّوَأ رح

َ
رَََّّدرََجاتُِكمحََِّّفََّّوَأ َّإِنحَفاقََِِّّمنحََّّلَُكمحََّّوََخيح

َهِبَّ رَََّّوالحَورِقََِّّاَّل  نحََِّّمنحََّّلَُكمحََّّوََخيح
َ
ُكمحََّّتَلحَقوحاَّأ ُبواََّعُدو  ِ

َناَقُهمحَََّّفَتْضح عح
َ
ُبواَّأ ِ

َناقَُكمحَََّّويَْضح عح
َ
 {؟أ

“Các ngươi có muốn Ta cho các ngươi biết về việc làm tốt nhất trong các việc 

làm của các ngươi, ân phúc nhất ở nơi Thượng Đế của các ngươi, có thứ cấp 

cao nhất và tốt cho các ngươi hơn cả việc các ngươi bố thí vàng, bạc, tốt cho 

các ngươi hơn cả việc các ngươi đối mặt với kẻ thù để chúng đánh vào cổ của 

các ngươi và các ngươi đánh vào cổ của chúng ?” 

Các vị Sahabah đáp: Thưa Thiên sứ chúng tôi rất muốn. Người nói: 

رَُّ  رواه الرتمذي وابن اماجه. َتَعاََل{َّاللََِّّ}ِذكح
“Tụng niệm Allah, Đấng Tối Cao” (Tirmizdi). 

Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên sứ của Allah  ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

نَاََّتَعاََلََّّاللََُّّ}َيُقوُلَّ
َ
نَاَّ،ِبَََّّعبحِديََّظنََِِّّّعنحدَََّّأ

َ
ِسهََِِّّفَََّّذَكَرِنََّّفَإِنحََّّ،َذَكَرِنََّّإَِذاََّمَعهََُّّوَأ تُهَََُّّنفح ِسََِّّفَََّّذَكرح َّ،َنفح

أََِّّفَََّّذَكَرِنَََّّوإِنحَّ تُهَََُّّمل أََِّّفَََّّذَكرح أَََّّمل
{ََّخيح  رواه ابلخاري ومسلم.َِّمنحُهمح

“Allah, Đấng Tối Cao phán: TA ở ngay bên suy nghĩ người bề tôi của TA và 

TA luôn bên cạnh y khi y nhớ đến TA; nếu y nhớ đến TA trong lòng của y TA 

sẽ nhớ đến y trong lòng của TA và nếu y nhớ đến TA bao nhiêu TA sẽ nhớ đến 

ý nhiều hơn thế.” (Albukhari, Muslim). 

Allah phán: “TA ở ngay bên suy nghĩ người bề tôi của TA” có nghĩa là chỉ 

cần người bề tôi nghĩ tốt về Allah tức hy vọng sự thương xót và tha thứ nơi Ngài thì 

Ngài sẽ thương xót và tha thứ cho y.  

Còn lời của Allah: “TA luôn bên cạnh y khi y nhớ đến TA” có nghĩa là chỉ 

cần người bề tôi luôn nhớ đến Allah thì Ngài luôn ở bên cạnh y, phù hộ và che chở 

cho y, đáp lại lời cầu xin của y. 

Subha-nallah, Allahu-akbar .. ai trong chúng ta không muốn được điều này, 

ai trong chúng ta không muốn được Allah luôn bên cạnh phù hộ và che chở, ai 

trong chúng ta không muốn được Allah đáp lại mỗi khi chúng ta cầu xin Ngài?! 

Câu chuyện Ahmad bin Hambal với người thợ làm bánh mì ... 

Trong một Hadith nói về chuyến dạ hành, Thiên sứ của Allah  ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

َِىَِِّبََّفقََّ} ْسح
ُ
َن ـَةََّطيَِّبـُةَّلَِقيُتَّإِبحَراِهيَمَََّلحلََةَّأ

ح
َّان ن 

َ
َّأ ـِهحُهمح خح

َ
ـَلََ َّوَأ َّالس  َتَكَِّمـىِّ م 

ُ
َّأ قحرِئح

َ
ُدَّأ اَلَّيَاَُُّمَم 

َِّغَراَسَهاَُّسبحَحاَنَّاللَِّ ن 
َ
َّوَأ ن َهاَّقِيَعانر

َ
حَماءَِّوَأ بَُةَّال َبِةََّعذح ح ـُدَّلِِلََِّّالُّتر َمح ـَهَََُّّوَّاللَََُّّوَلََّإَِلََّإَِل َّاللَََُّّواْلح كح

َ
 {أ

 أخرجه الرتمذي 
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“Đêm Ta được đưa đi dạ hành, Ta đã gặp Nabi Ibrahim. Người nói: Này 

Muhammad, hãy nhắn lời chào Salam của ta đến cộng đồng của ngươi và 

hãy cho họ biết rằng quả thật Thiên Đàng là nơi tốt lành, nước ở nơi đó 

ngọt và tinh khiết, và nó là vùng đất đồi trọc, và quả thật sự trồng cây cho 

nơi đó là những lời tụng niệm: Subha-nallah, Alhamdulillah, La-ila-ha-

illallah, và Allahu-Akbar.” (Tirmizhi) 

Ông Abu Ayyub Al-Ansari  đã thuật lại: “Đêm mà Thiên sứ của Allah 

 đã đi ngang qua Nabi Ibrahim, Nabi ملسو هيلع هللا ىلص được đi dạ hành, Người ملسو هيلع هللا ىلص

Ibrahim nói: Thưa Jibril! Ai đi cùng ngài? Jibril bảo: Đây là Muhammad. Thế 

là Ibrahim bảo Người ملسو هيلع هللا ىلص: Hãy bảo cộng đồng của con cố gắng trồng cây thật 

nhiều trong Thiên Đàng, bởi quả thật đất của nó rất tốt lành và rộng mênh 

mong. Người ملسو هيلع هللا ىلص hỏi: Trồng cây trong Thiên Đàng như thế nào? Nabi 

Ibrahim nói: tụng niệm lời ( َِة إَِلَّ بِاهلل َل َوََل قُوَّ  La hawla wala qu-wata illa) (ََل َحوم

billah)” (Ahmad). 

Quí anh em Muslim thân hữu, 

Hãy luôn duy trì việc tụng niệm Allah, bởi việc tụng niệm Allah không hề 

khó khăn và vất vả cho chúng ta tí nào, chúng ta có thể tụng niệm Allah mọi lúc 

mọi nơi một cách thật dễ dàng, chúng ta có thể tụng niệm Allah lúc đang đứng, lúc 

đang đi, lúc đang ngồi hay đang nằm hoặc ngay cả lúc chúng đang làm việc, chỉ cần 

những cái nhép môi và cử động  nhẹ chiếc lưỡi là chúng ta đã có thể tụng niệm 

Allah.  

Quí anh em Muslim thân hữu, có rất nhiều những lời tụng niệm Allah, nhưng 

những lời tụng niệm đơn giản và tiêu biểu nhất là Subha-nallah, Alhamdulillah, 

Ollo-hu-akbar, la ila-ha ilollo-h. 

Quí anh em Muslim thân hữu, việc tụng niệm Allah là một việc làm vô cùng 

giản đơn và nhẹ nhàng nhưng ân phước thì lại vô cùng to lớn. Cho nên chúng ta 

đừng bỏ lỡ những ân huệ to lớn mà Allah đã dành cho chúng ta trong khi chúng ta 

thừa khả năng gặt hái nó trong dễ dàng! 

Quí đồng đạo Muslim thân hữu, 

Hãy kính sợ Allah, hãy chuẩn bị cho cuộc sống Đời Sau của chúng ta với 

những hành trang mà Allah cũng như Thiên sứ của Ngài đã hướng dẫn và chỉ đạo 

chúng ta. 

Trong những hành trang đó, có hai thứ mà mỗi người Muslim cần phải cố 

gắng duy trì, giữ gìn và tuyệt đối không để rơi mất khỏi túi hành trang của mình, đó 

chính là lễ nguyện Salah ngày đêm năm lần và sự tụng niệm Allah. 

َٰنِتنَِي َحَٰفِظُ ﴿ ِ َق َطىَٰ َوقُوُمواْ َّلِلذ َۡ لَوَٰةِ ٱلُۡو َِٰت َوٱلصذ لََو َ انٗ  ٢٣٨واْ لََعَ ٱلصذ َۡ ۡو ُر
َ
فَإِذَآ  ا  فَإِۡن ِخۡفتُۡم فَ َِجاًَل أ

مِنتُۡم 
َ
ا لَۡم تَُكونُواْ َتۡعلَُموَن أ لذَمُكم مذ ََ َما  ََ  َ ُ واْ ٱَّللذ َُ  [852، 852سورة ابلقرة: ] ﴾٢٣٩فَٱۡذ

Các ngươi hãy giữ gìn và duy trì các lễ nguyện Salah, nhất là lễ nguyện Salah 

Wusta (lễ nguyện Salah Asr); và các ngươi hãy đứng trước Allah với tinh thần 
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sùng kính hoàn toàn. Nếu các ngươi sợ (địch tấn công) thì hãy dâng lễ nguyện 

Salah trong tư thế đi bộ hoặc trong tư thế cưỡi trên lưng con vật; nhưng khi 

các ngươi được bình yên trở lại thì hãy tưởng nhớ Allah theo cách mà Ngài đã 

dạy các ngươi, điều mà các ngươi không biết trước đó. (Chương 2 – Albaqarah, 

câu 238, 239). 

Và Allah phán trong một câu Kinh khác: 

ثِٗيا لذَعلذ ﴿ ََ  َ ْ ٱَّللذ ُ وا َُ ِ َوٱۡذ ْ مِن فَۡضِل ٱَّللذ ۡرِض َوٱۡبتَُفوا
َ
ْ ِِف ٱۡۡل وا ةُ فَٱنتَِِشُ لَوَٰ ُكۡم فَإَِذا قُِضَكِت ٱلصذ

 [41: سورة اجلمعة] ﴾١٠ُتۡفلُِحوَن 

Rồi khi cuộc lễ nguyện Salah đã kết thúc thì các ngươi hãy tản mác khắp nơi 

trên mặt đất mà tìm kiếm thiên lộc của Allah nhưng các ngươi hay luôn nhớ 

đến Allah cho thật nhiều, mong rằng các ngươi sẽ được thành đạt. (Chương 62 

– Al-Jum’ah, câu 10). 

Quí đồng đạo Muslim thân hữu, 

Có lần Thiên sứ của Allah cùng các vị Sahabah đi viếng mộ tại khu chôn cất 

Baqi’a, Người nói: 

ُتَّ} ن اََّوِددح
َ
َناَّقَدحََّّأ يح

َ
َواَنَناََّرأ  {إِخح

“Ta thật sự rất muốn gặp được những người anh em của Ta”. 

Các vị Sahabah nghe Thiên sứ ملسو هيلع هللا ىلص nói vậy thì họ lên tiếng hỏi: Thưa Thiên 

sứ của Allah, không phải chúng tôi là những người anh em của Người hay sao? 

Người ملسو هيلع هللا ىلص nói: 

ُتمحَّ} نح
َ
َحاِِبََّّأ صح

َ
َواُنَناَّأ ِينََََّّوإِخح تُواَّلَمحََّّاَّل 

ح
دََُّّيَأ  {َبعح

“Các người là các bạn đạo của Ta, còn những người anh em của Ta là những 

người chưa đến thời sau Ta”. 

Các vị Sahabah lại thắc mắc: Thưa Thiên sứ của Allah, làm thế nào Người có 

thể nhận biết những ai chưa đến thời sau Người là những người thuộc cộng đồng tín 

đồ của Người? 

Người ملسو هيلع هللا ىلص nói:  

يحَتَّ}
َ
َرأ

َ
ن ََّّلَوحََّّأ

َ
َََّّلََُّّرَُجَلًََّّأ لَةرََُّّغر َََّّخيحلر َََُُّّمَج  َرىحَََّّبيح لأَََّّظهح

مأَََّّخيح مأََُّّدهح َلَََُّّبهح
َ
رُِفََّّأ  {َخيحلَهَََُّّيعح

“Há nếu như một người có một con bạch mã đang lẫn vào giữa đàn ngựa ô thì 

chẳng lẽ y không thể nhận biết được nó hay sao ?” 

Các vị Sahabah nói: Thiên sứ của Allah, dĩ nhiên là y sẽ nhận biết được nó. 

Người ملسو هيلع هللا ىلص nói: 
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تُونَََّّفَإِن ُهمحَّ}
ح
لِيَََُّّغرًّاَّيَأ حُوُضوءََِِّّمنَََُُّّمَج  نَاَّال

َ
ََّّفََرُطُهمحََّّوَأ َوحِضََََّّعَ َلَََّّاْلح

َ
ََّكَماََّحوحِضَََّّعنحََّّرَِجالرََََّّلَُذاَدن ََّّأ

َِعيََُّّيَُذادَُّ الرََّّاْلح نَاِديِهمحََّّالض 
ُ
َلَََّّأ

َ
لُواََّقدحََّّإِن ُهمحَََّّفُيَقاُلَّ.ََّهلُم ََّّأ َدكَََّّبَد  قُوُلَّ.ََّبعح

َ
ًقاََّفأ ًقاَُّسحح  رواه مسلم.َّ{ُسحح

“Quả thật, họ sẽ đến với những vệt sáng màu trắng từ vết tích của Wudu’ và 

Ta đã đến trước đợi họ tại hồ Al-Hawdh; rồi có những người bị lôi kéo đi khỏi 

cái hồ đó của Ta giống như những con lạc đà lạc hướng bị kéo, lúc đó Ta gọi 

họ: họ là cộng đồng tín đồ của Ta. Thế là có tiếng bảo Người: Quả thật chúng 

đã thay đổi thời sau ngươi. Vậy là Ta nói Suhqan, Suhqan (thật quá xa, thật 

quá xa)” (Muslim). 

Cho dù chúng ta không còn cơ hội gặp được Thiên sứ ملسو هيلع هللا ىلص, không còn nhìn 

thấy được diện mạo của Người, người mà chúng ta yêu thương, và giữa chúng ta và 

Người tuy có một khoảng cách của những chuỗi thời gian nhưng chúng ta hãy cầu 

xin Allah  phù hộ cho chúng ta trở thành những người mà Người ملسو هيلع هللا ىلص đã nói về 

họ: “Ta thật sự rất muốn gặp được những người anh em của Ta”. 

يمِن  َداَء ادلر عم
َ
رم أ ، وََدمر َ ِكْيم ِ مُمِّشم مَك َوال ِذلَّ الِّشر

َ
، َوأ َ ِلِمْيم ََلَم َوالُمسم ِسم ِعزَّ اْلم

َ
 امهلل أ

نََك َوِكتَابَِك  َن فَإِنَُّهمم ََل  امهلل انمُُصم ِديم
يم َداِء ادلر عم

َ
، امهلل َعلَيمَك بِأ َ ِمِنْيم مُمؤم وَُسنمِة نَِبيرَك وَِعبَاِدَك ال

نََك. ِجُزوم َن فَإِنَُّهمم ََل ُيعم
يم َداِء ادلر عم

َ
نََك، امهلل َعلَيمَك بِأ  ُيعمِجُزوم

مُمَعافَاَة ادلَّ  َو َوالمَعاِفيََة َوال لَُك المَعفم
َ
أ ِخَرِة.امهلل إِنَّا نَسم نميَا َواْلم َن َوادلُّ يم  ائَِمَة ِِفم ادلر

نَا ِفيمَما يُرِضيمَك آَمانُلَا، َربَّنَا ا َرنَا، َوَبلرغم ُموم
ُ
م أ َبنَا، َويَِّسر رُتم ُعيُوم َبنَا، َواسم ِفرم ُذنُوم نَا امهلل اغم ِفرم نَلَا َولَِوِادِليم غم

، إِنََّك َسِميمعُ  يَّاَتُهمم يمِهمم وَُذرر ََعء. َوَوادِلَ يرئَات، َوَتَقبَّلم َصََلَتنَا  ادلُّ رم َعنَّا السر اَْلَات، َوَكفر نَا لِلصَّ قم امهلل َوفر
نمَت الَّ 

َ
ِميمُع المَعِليمُم، َوتُبم َعلَيمنَا إِنََّك أ نمَت السَّ

َ
َمانِلَا إِنََّك أ عم

َ
اُب الرُِّحيمُم.وَِصيَاَمنَا وَُدََعَءنَا، وََصاِلَح أ  وَّ

ََلَها.امهلل آِت  نمَت َوِِلَُّها َوَموم
َ
َها، أ ُ َمنم َزَّكَّ نمَت َخيم

َ
َها أ َواَها، َوَزكر  ُنُفومَسنَا َتقم

 امهلل 

ۡنَكا َحَسَنةٗ ﴿ َذاَب ٱنلذارِ  َوِِف ٱٓأۡلِخَ ةِ َحَسَنةٗ  َربذَنآ َءاتَِنا ِِف ٱدلُّ ََ  .[102: ابلقرة] ﴾َوقَِنا 

ةِ ﴿ ِ ٱۡلعِزذ ۡ َحََٰن َرب َِك َرب  ا يَِصُفونَ َُ لنَِي  ١٨٠ َعمذ ََ َلٌَٰم لََعَ ٱلُۡمۡ  ََ ِ ٱۡلَعَٰلَِمنَي  ١٨١َو ِ َرب  ﴾ ١٨٢َوٱۡۡلَۡمُد َّلِلذ
 [081 - 081سورة الصافات: ]
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