
م�ق2ص�د� تلو�ة الق+ر�آن الع�ظيم� لش�ي�خ� ال"س�لم� ال�اج� إ�ب�ر�اهيم ن�ي�اس (ر�ضي� ال	 ع�ن�ه�)
ب�سم� ال� الر�حمن� الر�ح�يم�

 الل:ه�م� أ�عط�ن ب�ر�ك�ة� الق�رآن� الع�ظ�يم� ب�ج�م�يع� م�ق�اص�د�ي و� أ�ر�ن�ي ص�نع� ي�د�ي ق�در�ت�ك� ك�م�ا ط�ل�بت�ه� م�نك� ب�ك�ل�
 آي�ة< ت�ل�وت�ه�ا و� ب�ك�ل� ا�سمB ذ�ك�رت�ه� و� ب�ك�ل� م�ق@ص�د< ط�ل�بت�ه� م�نك� ي�ا أ�رح�م� الر�اح�م�ي� ي�ا ر�ب� الع�ال�م�ي� ي�ا ال يا
 ال يا ال ي�ا أ�ح�د ال:ذ�ي ل�م ي�ل�د و� ل�م ي�ول�د و� ل�م ي�ك�ن ل�ه� ك�ف�ؤKا أ�ح�دJ أ�نت� الو�اح�د� الف�رد� الق�دFوس� الص�م�د�
 الل:ه�م� اف@ت�ح ع�ل�ي� ف�ت�وح� الع�ار�ف�ي� ب�ح�ك@م�ت�ك� و� انش�ر ع�ل�ي� ر�حم�ت�ك� و� ذ�ك�رن�ي م�ا ن�س�يت� ي�ا ذ�ا ال�لل� و�
 ال�ك@ر�ام� الل:ه�م� ن�وZر ب�ك�ت�اب�ك� ب�ص�ر�ي و� ب�ص�ي�ت�ي و� اشر�ح ب�ه� ص�در�ي و� است�عم�ل@ ب�ه� ب�د�ن�ي و� أ�ط@ل�ق ب�VVه�

ل�س�ان�ي و� ق�وZ ب�ه� ج�ن�ان�ي.
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د�ع�اء	 خ�ت�م� الق+ر�آن لش�ي�خ� ال"س�لم� ال�اج� إ�ب�ر�اهيم ن�ي�اس (ر�ضي� ال	 ع�ن�ه�)
ب�سم� ال� الر�حن� الر�ح�يم�

 ص�د�ق� الh الع�ظ�يم� و� ب�ل:غ� م�ولن�ا ر�س�ول�ه� ال�صط�ف�ى الص�اد�ق� الcم�ي� أ�صد�ق� الق�ائ�ل�ي� و� ال�ص�دZق�ي� ن�حVVن�
 ع�ل�ى ذ�ال�ك� م�ن الش�اه�د�ين� و� ب�ه� م�وم�ن�ون� و� م�ص�دZق�ون� و� ل ح�ول� و� ل ق�و�ة� إل ب�ال� الع�ل�VVيZ الع�ظ�يVVم� و�
 ر�ض�ي� الh ع�ن س�اد�ات�ن�ا أب ب�ك@رB و� ع�م�ر و� ع�ث@م�ان و� ع�لي و� ط�ل@ح�ة و� الزFب�ير و� س�عد و� س�VVع�يد و� ع�بVد�
 الر�حن بن� ع�وف< و� أب ع�ب�يد�ة بن� ال�ر�اح و� ح�مز�ة و� الع�ب�اس و� ج�عف�ر و� ع�ق�يل و� ال�س�ن و� ال�س�ين و�
VVhح�اب� ر�س�ول� ال� ص�ل:ى ال ف�اط�م�ة و� خ�د�ي�ة و� ع�ائ�ش�ة و� س�ائ�ر� أ�م�ه�ات� ال�وم�ن�ي� و� ر�ض�ي� الh ع�ن أ�ص
 ع�ل�يه� و� س�ل:م� أ�جم�ع�ي� و� ع�ن� الت�اب�ع�ي� و� ت�اب�ع�ي� الت�اب�ع�ي� ل�ه�م ب�إ�حس�ان< إ�ل ي�وم� الدZين� الل:ه�م� اجع�ل@ن�Vا ي�Vا
 م�ولن�ا م�ن� ال�ح�بZي� الت�اب�ع�ي� ل�ه�م ب�إ�حس�ان< إ�ل ي�وم� الدZين� الل:ه�م� اجع�ل� الق�رآن� الع�ظ�يم� ر�ب�يع� ق�ل�وب�ن�ا الل:ه�م�
 ن�وZر ب�ه� ق�ل�وب�ن�ا و� ق�ب�ور�ن�ا و� اشر�ح ب�ه� ص�د�ور�ن�ا و� ي�سZر ب�ه� أ�م�ور�ن�ا و� و�ف�ق@ن�ا ل�م�ا ف�يه� ر�ض�اك� ع�ن�ا الل:ه�م� اجع�ل�
 الق�رآن� الع�ظ�يم� أ�م�ام�ن�ا و� ق�ائ�د�ن�ا إ�ل ال�ن�ة� و� ل ت�جع�ل@ه� خ�ل@ف�ن�ا س�ائ�ق�ن�ا إ�ل الن�ار� الل:ه�م� اجع�ل� الق�رآن� الع�ظ�يم�
 ش�اف�عKا م�ش�ف:عKا ف�ين�ا و� ل ت�جع�ل@ه� م�اح�لy م�ص�دZقyا ف�ين�ا الل:ه�م� اجع�ل@ه� ل�ن�ا و� ل ت�جع�ل@ه� ع�ل�ين�ا الل:ه�VVم� ارز�ق@ن�VVا
 ت�لو�ت�ه� ع�ل�ى الن�حو� ال:ذ�ي ي�رض�يك� ع�ن�ا و� ل ت�جع�ل@ ل�ن�ا ذ�نبKا إ�ل غ�ف�رت�ه� و� ل ه�مzا إ�ل ف�ر�جت�ه� و� ل د�ينKا إ�ل
 ق�ض�يت�ه� و� ل م�ر�يضKا إ�ل ش�ف�يت�ه� و� ل ع�د�وzا إ�ل ك�ف�يت�ه� و� ل غ�ائ�بKا إ�ل ر�د�دت�ه� و� ل ع�اص�يKا إ�ل ع�ص�مت�ه� و� ل
 ف�اس�دKا إ�ل أ�صل�حت�ه� و� ل م�يZتKا إ�ل ر�ح�مت�ه� و� ل ع�يبKا إ�ل س�ت�رت�ه� و� ل ع�س�يKا إ�ل ي�س�رت�ه� و� ل ح�اج�ةy م�VVن
 ح�و�ائ�ج� الدFني�ا و� الخ�ر�ة� ل�ك� ف�يه�ا ر�ضKى و� ل�ن�ا ف�يه�ا ص�لحJ إ�ل أ�ع�نت�ن�ا ع�ل�ى ق�ض�ائ�ه�ا ف�ي ي�سVVرB م�نVVك� و�
 ع�اف�ي�ةy إ�ن�ك� ع�ل�ى ك�ل� ش�يء� ق�د�يرJ و� ب�ال�ج�اب�ة� ج�د�يرJ ي�ا ذ�ا ال�لل� و� ال�ك@ر�ام� الل:ه�م� ارح�من�VVا ب�VVالق�رآن�



 الع�ظ�يم� و� انف�عن�ا ب�م�ا ف�يه� م�ن الي�ات� و� الذ�ك@ر� ال�ك�يم� الل:ه�م� ع�ل�من�ا م�نه� م�ا ج�ه�ل@ن�ا و� ذ�ك�رن�ا م�نه� م�ا ن�س�ين�ا
 و� ارز�ق@ن�ا ت�لو�ت�ه� و� ح�لو�ت�ه� أ�ن�اءc الل:يل� و� أ�ط@ر�اف� الن�ه�ار� و� ابت�غ�اءc م�رض�ات�ك� الل:ه�م� م�ا ق�ض�يت� ب�ه� ع�ل�ين�ا م�ن
 ق�ض�اء� ف�اجع�ل@ ع�اق�ب�ت�ه� ر�شدKا ر�ب�ن�ا آت�ن�ا م�ن ل�د�نك� ر�حم�ةy و� ه�يZئ@ ل�ن�ا م�ن أ�مر�ن�ا ر�ش�دKا ر�ب�ن�ا آت�ن�ا ف�ي الVVدFني�ا
 ح�س�ن�ةy و� ف�ي الخ�ر�ة� ح�س�ن�ةy و� ق�ن�ا ع�ذ�اب� الن�ار� ر�ب�ن�ا ل ت�ؤ�اخ�ذ@ن�ا إ�ن@ ن�س�ين�ا أ�و أ�خط�أ@ن�ا ر�ب�ن�ا و� ل ت�حم�VVل@
 ع�ل�ين�ا إ�صرKا ك�م�ا ح�م�ل@ت�ه� ع�ل�ى ال:ذ�ين� م�ن ق�بل�ن�ا ر�ب�ن�ا و� ل ت�ح�مZل@ن�ا م�ا ل ط�اق�ة� ل�ن�ا ب�ه� و� اعف� ع�ن�ا و� اغ@ف�ر ل�ن�ا
 و� ارح�من�ا أ�نت� م�ولن�ا ف�انص�رن�ا ع�ل�ى الق�وم� الك�اف�ر�ين� ر�ب�ن�ا ل ت�ز�غ@ ق�ل�وب�ن�ا ب�عد� إ�ذ@ ه�د�يت�ن�ا و� ه�ب ل�ن�ا م�VVن
 ل�د�نك� ر�حم�ةy إ�ن�ك� أ�نت� الو�ه�اب� ر�ب�ن�ا إ�ن�ن�ا س�م�عن�ا م�ن�اد�يKا ي�ن�اد�ي ل�ل�ي�ان� أ�ن@ آم�ن�وا@ ب�ر�بZك�م ف�آم�ن�ا ر�ب�ن�ا ف�اغ@ف�ر
 ل�ن�ا ذ�ن�وب�ن�ا و� ك�ف�ر ع�ن�ا س�يZئ�ات�ن�ا و� ت�و�ف:ن�ا م�ع� الcبر�ار� ر�ب�ن�ا و� آت�ن�ا م�ا و�ع�دت�ن�ا ع�ل�ى ر�س�ل�ك� و� ل ت�خز�ن�ا ي�VVوم�
 الق�ي�ام�ة� إ�ن�ك� ل ت�خل�ف� ال�يع�اد� ر�ب�ن�ا ظ�ل�من�ا أ�نف�س�ن�ا و� إ�ن@ ل�م ت�غف�ر ل�ن�ا و� ت�رح�من�ا ل�ن�ك�ون�ن� م�ن� ال�اس�VVر�ين�
 ر�ب�ن�ا ه�ب ل�ن�ا م�ن أ�زو�اج�ن�ا و� ذ�رZي�ات�ن�ا ق�ر�ة� أ�عي�نB و� اجع�ل@ن�ا ل�ل@م�ت�ق�ي إ�م�امKا ر�ب�ن�ا اغ@ف�ر ل�ن�ا و� ل�خو�ان�ن�ا ال:VVذ�ين�

.Jر�ح�يم Jع�ل@ ف�ي ق�ل�وب�ن�ا غ�ل: ل�ل:ذ�ين� آم�ن�وا@ ر�ب�ن�ا إ�ن�ك� ر�ؤ�وفس�ب�ق�ون�ا ب�ال�ي�ان� و� ل ت�ج
ح�ل@ ب�ين�ن�ا و� ب�ين� ك�ل� ظ�ال�مي�ا ر�ب�ن�ا ي�ا خ�ال�ق� الع�و�ال�م

ف�اق@ص�م ب�ق�هرB م�ن ع�ل�ين�ا ج�س�ر�ىي�ا ر�ب�ن�ا أ�نت� ت�ر�ى م�ا ق�د ج�ر�ى
و� ن�جZن�ا م�ن ض�يع�ة< و� ح�ر�جBي�ا ر�ب�ن�ا ع�جZل@ ل�ن�ا ب�الف�ر�ج�

س�راد�قyا م�ن ح�ل: ف�يه�ا ي�من�عو� امد�د ع�ل�ين�ا م�ن ح�م�اك� الcمن�ع�
 م� و� اجع�ل@ن�ا ف�ي ج�و�ار�ك� ال:VVذ�ي لالل:ه�م� احر�سن�ا ب�ع�ين�ك� ال:ت�ي ل ت�ن�ام� و� اك@ن�ف@ن�ا ف�ي ك�ن�ف�ك� ال:ذ�ي ل ي�ر�ام�

 ي�خف�ر� و� ل ي�ض�ام� الل:ه�م� إ�ن�ا ن�در�ءh ب�ك� ف�ي ن�ح�ور� الcعد�اء� و� ن�ع�وذ� ب�ك� م�ن ش�ر�ور�ه�م الل:ه�م� اك@ف�ن�اه�م ب�م�ا
 و� ك�ف�ى ب�ك� ن�ص�يKا الل:ه�م� اغ@ف�ر ل�ح�يZن�VVا و� م�يZت�ن�VVا و�ش�ئ@ت� الل:ه�م� إ�ن�ك� أ�عل�م� ب�أ�عد�ائ�ن�ا و� ك�ف�ى ب�ك� و�ل�يzا و�

 ك�ب�ي�ن�ا و� ص�غ�ي�ن�ا و� ذ�ك�ر�ن�ا و� أ�نث�ان�ا و� ح�اض�ر�ن�ا و� غ�ائ�ب�ن�ا و� ح�رZن�ا و� ع�بد�ن�ا و� ط�ائ�ع�نا و� ع�اص�ين�ا الل:ه�م� اغ@ف�ر
 ل�م�ي� و� احش�رن�ا ف�ي ز�مر�ة� الن�ب�ئ�ي� و� الصZدZيق�ي� و� الشFه�د�اء� و� الص�ال�ح�ي� و� اك@ف�ن�ال�ن�ا أ�جم�ع�ي� و� ت�و�ف:ن�ا م�سل�

 م�م�ا أ�ه�م�ن�ا و� م�ا ل�م ي�ه�م�ن�ا م�ن أ�م�ور� الدFني�ا و� الدZين� و� ك�ف� ع�ن�ا أ�يد�ي ال�عت�د�ين� و� ل ت�جع�ل@ن�ا ف�تن�ةy ل�ل@ق�VVو
 الظ:ال�م�ي� و� ن�جZن�ا ب�ر�حم�ت�ك� م�ن� الق�وم� الك�اف�ر�ين� و� اجع�ل@ن�ا م�ن ع�ب�اد�ك� ال�خل�ص�ي� ب�ر�حم�ت�ك� ي�VVا أ�رح�VVم�

 ل�م�ا س�ب�ق� ن�اص�VVر�الر�اح�م�ي� ي�ا ر�ب� الع�ال�م�ي� الل:ه�م� ص�ل� ع�ل�ى س�يZد�ن�ا م�ح�م�د< الف�ات�ح� ل�م�ا أ�غ@ل�ق� و� ال�ات�م� 
Zك� ر�بZر�ب � ال�قZ ب�ال�قZ و� ال�اد�ي إ�ل ص�ر�اط�ك� ال�ست�ق�يم� و� ع�ل�ى آل�ه� ح�ق� ق�در�ه� و� م�ق@د�ار�ه� الع�ظ�يم� س�بح�ان

. الع�ز�ة� ع�م�ا ي�ص�ف�ون� و� س�لمJ ع�ل�ى ال�رس�ل�ي� و� ال�مد� �ل �ر�بZ الع�ال�م�ي�


