
يوم العفو و اإلنعام         :شهر رمضان وعيد الفطراملبارك   )١(  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    




 .  وهللا احلمد.. . )تسع مرات(اهللا أكرب 

اهللا الصائمني باملغفرة والرضوانراهللا أكرب ما بش .  
 . اهللا أكرب ما أكرم اهللا به هذه األمة بالعتق من النريان

 .حسانإلدهم فيه الكرمي باجلود واعواهللا أكرب ما 
  ........اهللا أكرب اهللا أكرب وهللا احلمد.... .......

 . وم لصالة القياميقهم القَاهللا أكرب ما وفَّ
والناس نياماهللا أكرب ما أيقظهم احلي .  

رهم بالنور التام يوم الظالماهللا أكرب ما بش. 
   ........اهللا أكرب اهللا أكرب وهللا احلمد........... 

  .ما أكرم اهللا املسلمني فيه بالنصر على الكفاراهللا أكرب 
 . اهللا أكرب ما أكرم اهللا حبيبه بالفتح وهو النيب املختار

  . آناء الليل وأطراف النهارمِلسم سبحانه وتعاىل اهللا أكرب ما تواىل على ذكر اهللا
 .............  اهللا أكرب اهللا أكرب وهللا احلمد......... 

  . املسلمني بليلة القدرهللا أكرب ما خصا
  .اهللا أكرب ما جعل هذه الليلة خبري من ثواب ألف شهر

 .اهللا أكرب من فاز ا فقد سعد أبد الدهر
    ......... اهللا أكرب اهللا أكرب وهللا احلمد........ 

_________________________________________________ 
 .م١٧/٥/١٩٨٨هـ املوافق ١٤٠٨كانت هذه اخلطبة مبسجد سيدي عيسى الشهاوي باجلميزة مركز السنطة غربية غرة شوال  1
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  .اهللا أكرب ما أوجب رسول اهللا علينا زكاة الفطر
ا من الوزرها رسول اهللا لتطهريناهللا ما أكرب ما سن.  

 .اهللا أكرب ما جعلها رفْعاً لألعمال
  .............. اهللا أكرب اهللا أكرب وهللا احلمد........

 . اهللا أكرب ما اجتمع املسلمون لصالة العيد
يداهللا أكرب ما بشرهم بالغفران احلميد ا.  

 .     اهللا أكرب ما وعدهم باجلائزة اللطيف الكبري
  .......... اهللا أكرب وهللا احلمد اهللا أكرب.......

صدق  ،ال إله إال وحده   .  وأصيال  وسبحان اهللا بكرةً   ، واحلمد هللا كثريا   ،اهللا أكرب كبريا  
 ، وال نعبد إال إيـاه     ،ال إله إال اهللا   .  وهزم األحزاب وحده   ، وأعز جنده  ،نصر عبده وعده، و 

 .لصني له الدين ولو كره الكافرونخم
 ...أكرب وهللا احلمداهللا أكرب اهللا ....... 

  أسبغ علينا نعمته   ، العاملني احلمد هللا رب ،   ووفقنا التباع شـريعته    ،ته وأكمل علينا من ، 
 .وجعلنا من األمة اتباة

ة د بـالعز   تفـر  . عمـا سـواه     غين له إ ،وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له         
  . والقوة والعظمة والنعموت،ربوتواجل

كل من سواه من خلقـه يفـىن        .  الذي ال ميوت   هو وحده احلي  ،  بحانه س  ..سبحانه
  . الذي ال ميوت احليسبحانه وهو وحده ،ويفوت وميوت

 ،ره اهللا باملغفرة بش،ه من خلقه وخليله وصفي،وأشهد أن سيدنا حممداً عبد اهللا ورسوله    
  .رمحة للخلق أمجعني صلى اهللا عليه وسلم وجعله

 وعلـى صـحابته   ، وعلى آلـه الطيـبني  ، وبارك على سيدنا حممد     وسلم اللهم صلِّ 
 وعلى كل من سلك هديه واتبع طريقـه   ، وعلى أزواجه الطاهرات أمهات املؤمنني     ،املباركني

  . آمني،إىل يوم الدين
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 وأبشروا يف هذا اليـوم      ، كل عام وأنتم خبري مجيعاً     :فيا أيها األخوة املؤمنون    ..أما بعد 
 ،هو احلنان املنـان  سبحانه وتعـاىل   فإنه، ونعمة من اهللا وإحسان   ،هللا ورضوان الكرمي مبغفرة من ا   

 وعدنا مجيعاً يف هذا اليوم الكرمي مبـا ال عـني   ، وهو العطوف الشفوق،وهو الرءوف الكرمي  
 . من الفضل واإلحسان، وال خطر على قلب بشر، وال أذن مسعت،رأت

 حيتفل فيـه مثلنـا مجيـع        ،فيه اآلن  إن هذا الوقت الذي حنن       :أيها األخوة املؤمنون  
 ، واإلنـس يف مسـاجدهم  ، اجلن يف أماكنـهم   ، قد اجتمعوا يف أماكنهم     الكلُّ ،خملوقات اهللا 

       م بأجنحتهم من األرض إىل السموات العومجيع خملوقات اهللا األخرى من      ،الواملالئكة حيفو 
ـ ،احليتان يف البحار واحليوانات والدواب يف القفار  الكـل  ، وام يف الفضـاء  واحلشرات واهل

 الذي ليس له مثيل يف دنيـا         والكل حيضرون هلذا اللقاء الكرمي     ، والكل يستمعون  ،جيتمعون
 . سبحانه وتعاىل  الناسألنه يقوم به رب، الناس

 -  بالعمل على طاعة اهللا طوال شهر كامل -  وبتوفيق اهللا  - ملا قام الصائمون بأمر اهللا    
 ، حبسوا أنفسهم عن املفطرات ما ظهر منها وما بطن، واحلالل حبسوا فيه أنفسهم عن احلرام    

 وأن جيازيهم وأن    ،ئهمهم أن يكافئهم وأن يهن    أراد رب  - بلوا على اهللا بالطاعات والقربات    وأق
 .  فجعل هذا اليوم وهذه الليلة،حيسن إليهم

  الـيت   تـه  جائز كة تبيت فيها جتهز لكل منكم      ألن املالئ  ،اها ليلة اجلائزة  هذه الليلة مس 
واللوح احملفوظ قد    ،، يبيتون يف هذه الليلة ومعهم الصحف واألقالم       سبحانه وتعاىل  رها له اهللا  قد 

 ده احلـي حـد  ،ولكل منكم قدر معلوم وأجر مقسوم، ظهر فيه مراتب العباد وأجور الزهاد 
عمال يثبتوـا    فيجتمعون على اللوح احملفوظ ومعهم األ      ،القيوم الذي ال تأخذه سنة وال نوم      

 .ألصحاا وحيررون الكشوف
 الذي جنتمع فيه للشكر على ما أوالنـا         ،فإذا كانت صبيحة العيد وهو اليوم السعيد      

 علـى أن وفقنـا      ، هذه الليلة والصالة إال شكراً هللا      تلَِع وبالعمل مبا أكرمنا اهللا، فما ج      ،اهللا
 وعلى أن   ، علينا بالتوبة  ن وعلى أن م   ،ة وعلى أن آتانا باملغفر    ، وعلى أن وفقنا للقيام    ،للصيام

 هذه الصالة شـكراً هللا علـى   تلَِع ج. وعلى أن أعطانا أجر ليلة القدر،أعتق رقابنا من النار  
 . اليت قدرها اهللا على عباد اهللا املؤمنني الصائمني والصائمات،هذه النعم وغريها

فإن هذه الصالة ما    ،  ايد  فإذا اجتمع املسلمون لصالة العيد ليؤدوا الشكر للحميد         
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 وحفل ملكويت لتكرمي عباد     ، رباين لتكرمي الطائعني    وحفلٍ ، إهلي لتكرمي الصائمني   أشبهها حبفلٍ 
 ينادون  ،ى أبواب الطرق   ولذلك يأمر اهللا املالئكة الكرام أن يقفوا عل        .اهللا املؤمنني واملؤمنات  

 كَِرٍمي، يعِطي الْجِزيـلَ، ويغِفـر    كَِرٍمي، يعِطي الْجِزيـلَ، ويغِفـر   جوا ِإىل رب جوا ِإىل رب  اخر  اخر ::يا أُمةَ أَحمد  يا أُمةَ أَحمد  { {  : ويقولون نيعلى املؤمن 
ِظيمالْعِظيمالْع{ { يدعون املؤمنني إىل   ف - اإلنس واجلن  :أى - تسمعهم مجيع الكائنات إال الثقلني    ف ٢

  ...هذه طائفة. سبحانه وتعاىل  ألخذ اجلائزة من الرب العظيم،اخلروج هلذا احلفل الكرمي
 هـي   ، ومعهم سجالت نورانيـة    ،أبواب املساجد وطائفة أخرى منهم جيلسون على      

إمنا هو قصر  -وكل مكان مياثله يف األرض    - وكأن هذا املكان     ،سجالت التشريفات اإلهلية  
    وِت { {  :صلى اهللا عليه وسلم كما قال    ، العاملني مجهوري الستقبال الزائرين لزيارة ربيب اِجدسوِت الْميب اِجدسالْم

 فيجلسون على أبواب     } }لَِّه، وحق علَى الَمزوِر أَنْ يكِْرم زاِئره      لَِّه، وحق علَى الَمزوِر أَنْ يكِْرم زاِئره      اللَِّه، والْمؤِمنونَ زوار ال   اللَِّه، والْمؤِمنونَ زوار ال   
 أمساء املسلمني الـذين  ، وبأقالم الرمحة الربانية، يسجلون يف كتاب األحوال اإلهلية ،بيوت اهللا 

 .سبحانه وتعـاىل    وألخذ اجلائزة من أكرم األكرمني وأجود األجودين       ،جاءوا لزيارة رب العاملني   
 وجلست املالئكة معكم اآلن يسمعون ويسجلون       ،إذا دخل اإلمام املسجد طويت الصحف     ف

 .....ويباركون ويهنئون جلميع املسلمني 
ـ ، وبأمساء إحسانه مجيعها  ،اليوم بأمساء كرمه كلها    سبحانه وتعاىل  ى الكرمي مث يتجلَّ  ى  يتجلَّ

ويتجلـى   ،يتجلى بامسه املعطي  و ،ويتجلى بامسه احملسن   ،ويتجلى بامسه الوهاب   ،بامسه الكرمي 
 وكأنه يف هذا    ،ويفتح خزائن كرمه بغري حساب     ،ويتجلى جبميع صفاته احلسىن    ،بامسه الرزاق 

وإمنـا هـي كنـوز      .. ة  وال تظنوها كنوزاً حسي   !!! اليوم يفتح الكنوز للمؤمنني واملؤمنات      
رصيد كل واحـد    ويف   !!توضع يف صحيفة كل منكم     ،وكنوز روحانية ملكوتية  ..  ،ةمعنوي

 مـا ال يسـتطيع أن       !! ومن العمل الصاحل   !! ومن الثواب  !! ومن األجر  !!منكم من املغفرة  
 ، وال يستطيع أن يعلم كنهه مجيع املخلوقني       ،ه العادون  وال يستطيع أن يعد    ،حيسبه احلاسبون 

عن  لكنهم مجيعاً عاجزين     !!! ومن قدرة الفكر   ، ومن قوة التحمل   ،مهما أوتوا من سعة العلم    
... القائمني ... الصائمني ... يف صحف الكرام     سبحانه وتعـاىل    الذي سجله احلق   ،األمر الكبري 

سبحانه وتعاىل يف هذا الشهر الكرمي توفية هلم من الرب. 
_________________________________________________ 

 . رضى اهللا عنهماعن ابن عباسالبيهقى ىف شعب اإلميان  2
 .لطرباين يف الكبري عن ابن مسعودرواه ا 3
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لسجدمت  - ولو ذقتموه    ، لو مسعتموه  - ه يف صحفكم   وما يصب  ،إن ما يعطيه اهللا لكم    
ومحداً له على    ،شكراً هللا على ما أوالكم    !! سادكم إىل أن خترج أرواحكم من أج      يف مكانكم 
 ال  ، وعقولنا قاصرة  ، وهو يعلم أن قلوبنا ضعيفة     ، من شدة رمحته بنا    سبحانهولكنه   .ما أعطاكم 

حـىت إذا   ، وال هذا القدر من األجر الذي أخفاه لنا يف هذه احلياة الدنيا       ،تتحمل هذا الثواب  
وبصراً  ،ونوراً من نور اهللا    ، وقدرة من قدرة اهللا    ،اهللا وأعطيت قوة من قوة      ،جاء اليوم املعلوم  

 ، من الفرح يوم لقاء اهللا     ترفِط ،لعت على ما أعطاك اهللا    أطَّ ،ومسعاً من مسع اهللا    ،من بصر اهللا  
 : وصرت يف وسط أهل املوقف لل وتقول،ومحلت كتابك بأكفك

]]  ããPP äätt !!$$ yydd  ((##rr ââää ttçç øø%% $$##  ÷÷mm uuãã ÎÎ66»» ttFF ÏÏ..    íí ÎÎ ooTT ÎÎ))  ààMMYY uuZZ ssßß  íí ÎÎ ooTT rr&&  @@,,»» nn== ããBB  ÷÷mm uuãã ÎÎ//$$ ||¡¡ ÏÏmm    [[فتقول املالئكة مهنئة : ]]  uuqq ßßgg ssùù  íí ÎÎûû  
77pp tt±±ää ÏÏãã  77pp uuãã ÅÅÊÊ## §§ëë    íí ÎÎûû  >>pp ¨¨YY yy__  77pp uuää ÏÏ99%% ttææ    $$ yygg èèùùqq ääÜÜ èè%%  ××pp uuãã ÏÏRR## yyää  [  مث ينادي اجلليـل : ]]  ((##qq èè== ää..  ((##qq çç// uuéé õõ°° $$## uurr  $$ OO«« ÿÿãã ÏÏYY yydd  !!$$ yyJJ ÎÎ//  

óóOO ççFF øøÿÿ nn== óóôô rr&&  ÜÜ ÎÎûû  ÏÏQQ$$ ÉÉ FF{{ $$##  ÏÏpp uuãã ÏÏ99$$ ssÉÉ øø::   . . ))احلاقةاحلاقة  --  ٢٤٢٤::١٩١٩((  ]]  ##$$

 ألن  !! تأخذه يف يدك   يا حس يئاً ال تظن اجلائزة ش    ، هذا اليوم يوم اجلائزة    إذا مسعتم أن  ف
 ة إمنا نعطيها لصبياننا مجاعة املسلمني     اجلائزة احلسي،      أما رجال املؤمنني الذين أعـد    هلـم رب  

   من األجـر والثـواب     ، وال خطر على قلب بشر     ، مسعت  وال أذنٌ  ، رأت العاملني ما ال عني ، 
منقوشـة يف    ،ائزم حمفورة بالنور الرباين   جهؤالء  ف ، واهلناء السرمدي  ،م املقيم  والنعي والنور

 وصورة منها يف اللـوح      ، وموضوع صورة منها عند رب العاملني      ةمصور ،الكتاب الصمداين 
 وصـورة يف    ، وصورة منها يف سجالت كنوز األعمال حتت عـرش رب العـاملني            ،احملفوظ

 والنعيم املقيم الـذي  ، صور شىت من األجر والثواب.بونالسجالت اليت يكتبها الكرام الكات    
سبحانه وتعاىل ه لك وجيهزه لك الوهابيعد. 

  اليت خيلعهـا رب    ،نستعرض بعض األومسة والنياشني    -مجاعة الصائمني    -وتعالوا بنا   
ف اليت  فإنه ينعم وهو املنعم على هذه األصنا. يف هذا اليوم الكرمي ،العاملني على عباده املقربني   

̀`  [[ :قـــال فيهـــا ttBB uurr  ÆÆìì ÏÏÜÜ ããÉÉ  ©©!! $$##  ttAAqq ßßôô §§çç99 $$## uurr  yy77 ÍÍ´́ ¯¯»» ss99 ''rr éé'' ssùù  yyìì ttBB  ttûûïï ÏÏ%% ©©!! $$##  zzNN yyèè ÷÷RR rr&&  ªª!! $$##  NN ÍÍkk ööéé nn== ttãã  zz`̀ ÏÏ iiBB  zz`̀¿¿ ÍÍ hhää ÎÎ;; ¨¨YY99 $$##  
ttûûüü ÉÉ))ÉÉ ÏÏ ddââ ÅÅ __ÁÁ99 $$## uurr  ÏÏää !!## yyââ ppkk íí¶¶99 $$## uurr  ttûûüü ÅÅss ÎÎ==»» ¢¢ÁÁ99 $$## uurr  44  zz`̀ ÝÝ¡¡ yymm uurr  yy77 ÍÍ´́ ¯¯»» ss99 ''rr éé&&  $$ ZZ))ää ÏÏùù uuëë  [[) ) النساءالنساء--٦٩٦٩((. 

ا مـن    فمن .وعلى صدور بعضهم باألومسة الربانية     ،ينعم على بعضهم بالنياشني اإلهلية    
ـ       !!ينعم اهللا عليه يف هذا اليوم بوسام السعادة األبدية         ه سـعد    وهنيئاً ملن نال هذا الوسام فإن

احسبوا إن كنـتم  !! ؟ عليهم ذا الوسام   ِمع تعرفون كم عدد املُن    .سعادة ال يشقى بعدها أبداً    
 ، يكتب كشف مبائة ألف من هـذه األمـة  ،شهر الكرمي يف كل ليلة من ليايل ال،من احلاسبني 
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فإذا كانت ليلة اجلمعة أنعم فيها على مثل ما أنعم          . ينعم عليهم الكرمي بوسام السعادة األبدية     
 !!  فإذا كانت ليلة العيد أنعم فيها على مثل ما أنعم يف سائر الشهر!!يف سائر األسبوع

 والـذين يقـول   ،ادة األبدية من رب العاملنيفهنيئاً للصائمني الذين فازوا بوسام السع     
bb¨¨  [[ : ومكتـوب يف وسـامهم     ،فيهم وهلم  ÎÎ))  ööúúïï ÏÏ%% ©©!! $$##  ôôMM ss)) tt77 yyôô  NN ßßgg ss99  $$ ¨¨YY ÏÏ iiBB  ##ÓÓ oo__ óó¡¡ ßßss øø99 $$##  yy77 ÍÍ´́ ¯¯»» ss99 ''rr éé&&  $$ ppkk ÷÷]] ttãã  

ttbbrr ßßââ yyèè öö66 ããBB  ÇÇÊÊ ÉÉ ÊÊÈÈ  üüww  ööccqq ããèè yyJJ óó¡¡ ooÑÑ  $$ yygg ||¡¡ää ÅÅ¡¡ yymm  ((  ööNN èèdd uurr  íí ÎÎûû  $$ ttBB  ôôMM yygg ttGG ôô©© $$##  óóOO ßßgg ÝÝ¡¡ ààÿÿRR rr&&  ttbbrr àà$$ ÎÎ##»» yyzz  ÇÇÊÊ ÉÉ ËËÈÈ  üüww  ããNN ßßgg ççRR ââìì øøtt ssÜÜ  
ääíí ttìì xxÿÿ øø99 $$##  ççéé yy99 òò22 FF{{ $$##  ÞÞOO ßßgg99 ¤¤)) nn== ttGG ss?? uurr  èèpp xx66 ÍÍ´́ ¯¯»» nn== yyJJ øø99 $$##  ## xxãã»» yydd  ããNN ää33 ããBB ööqq ttÉÉ  ìì ÏÏ%% ©©!! $$##  óóOO ççGGYY àà22  ööccrr ßßââ ttããqq èè??  ÇÇÊÊ ÉÉ ÌÌÈÈ  [[  

ـ  وسام السعادة األبدية من رب    ،فبشرى ألهل هذا الوسام    .))األنبياءاألنبياء--١٠١:١٠٣١٠١:١٠٣(( سـبحانه   ة الربي
 . وتعاىل

إن صاحب   !!؟اك ما وسام االستقامة   وما أدر ،  ومنا من ينعم عليه اهللا بوسام االستقامة      
bb¨¨  [[ :هذا الوسام يأخذ هذا الوسام من الكرمي ومكتـوب فيـه           ÎÎ))  ööúúïï ÏÏ%% ©©!! $$##  ((##qq ää99$$ ss%%  $$ ooYY öö// uuëë  ªª!! $$##  §§NN èèOO  

((##qq ßßJJ»» ss)) ttFF óóôô $$##  ããAA ¨¨îî tt\\ ttGG ss??  ÞÞOO ÎÎgg øøää nn== ttææ  èèpp xx66 ÍÍ´́ ¯¯»» nn== yyJJ øø99 $$##  ûûww rr&&  ((##qq èèùù$$ ssÉÉ rrBB  üüww uurr  ((##qq ççRR ttìì øøtt rrBB  ((##rr ããçç ÏÏ±± ÷÷00 rr&& uurr  ÏÏpp ¨¨YY ppgg øø:: $$$$ ÎÎ//  ÓÓ ÉÉLL ©©99 $$##  óóOO ççFFZZ ää..  ööccrr ßßââ ttããqq èè??  
ÇÇÌÌÉÉÈÈ  ßß`̀ øøtt wwUU  ööNN ää.. äätt !!$$ uuää ÏÏ99 ÷÷rr rr&&  íí ÎÎûû  ÍÍoo 44qq uuää yyss øø99 $$##  $$ uuãã ÷÷RR ëëââ99 $$##  íí ÎÎûû uurr  ÍÍoo ttçç ÅÅzz FFyy $$##  ((  ööNN ää33 ss99 uurr  $$ yyggää ÏÏùù  $$ ttBB  þþëë ÏÏSS ttGG ôô±± nn@@  ööNN ää33 ÝÝ¡¡ ààÿÿRR rr&&  ööNN ää33 ss99 uurr  $$ yyggää ÏÏùù  $$ ttBB  

ttbbqq ãããã ££ââ ss??  ÇÇÌÌÊÊÈÈ  ZZww ââìì ççRR  ôô`̀ ÏÏ iiBB  99ëëqq ààÿÿ xxîî  88LLìì ÏÏmm §§ëë  ÇÇÌÌËËÈÈ  [[) ) أهل وسام االسـتقامة ال خـوف        ..))فصلتفصلت--٣٠:٣٢٣٠:٣٢
وال ،  ال خوف عليهم من غضـب اهللا      .  وال حزن عليهم يوم لقاء اهللا      ،الدنياعليهم يف احلياة    

 تلـك   فـإم آمنـون ىف     ،وال خوف عليهم من خروج الروح      ،خوف عليهم من مقت اهللا    
ûûww  [[ : ألم منحوا وسام   ، وخترج أرواحهم كما يريدون وكما يطلبون      ،الساعة rr&&  ìì$$ ööqq yyzz  ööNN ÍÍkk ööéé nn== ttææ  

üüww uurr  ööNN èèdd  ööccqq ççRR ttìì óóss ttÉÉ  [[. 
%%AA××  [[ : ومكتـوب فيـه    ،املؤمنني من ينعم عليه يف هذا اليوم بوسام الصدق        ومن   yy`̀ ÍÍëë  

((##qq èè%% yyââ ||¹¹  $$ ttBB  ((##rr ßßââ yygg»» ttãã  ©©!! $$##  ÏÏmm øøãã nn== ttãã  ((  NN ßßgg ÷÷YY ÏÏJJ ssùù  `̀ ¨¨BB  44ÓÓ ||ÓÓ ss%%  ¼¼ ççmm tt66 øøtt wwUU  NN ååkk ÷÷]] ÏÏBB uurr  `̀ ¨¨BB  ããçç ÏÏàà ttFF ^̂ ttÉÉ  ((  $$ ttBB uurr  ((##qq ää99 ££ââ tt//  WWxxÉÉ ÏÏââ öö77 ss??  [[  
 وعملوا الطاعات   ،صاموا هللا  و ، فصلوا هللا  ، هؤالء الرجال الذين صدقوا مع اهللا      ..))األحزاباألحزاب--٢٣٢٣((

 العاملني هللا رب : ]]  ¨¨bb ÎÎ))  ttûûüü ÉÉ)) FF ççRR ùùQQ $$##  íí ÎÎûû  ;;MM»» ¨¨ZZ yy__  99çç ppkk ttXX uurr  ÇÇÎÎÍÍÈÈ  íí ÎÎûû  ÏÏââ yyèè øø)) ttBB  AA-- ôôââ ÏÏ¹¹  yyââYY ÏÏãã  7777ãã ÎÎ== ttBB  ¤¤ëë ÏÏââ ttGG øø)) ïïBB  ÇÇÎÎÎÎÈÈ  [[  
 .))القمرالقمر--٥٤،٥٥٥٤،٥٥((

 ينعم عليه يف هذا اليـوم الكـرمي بوسـام       ن م - ومنا مجاعة املؤمنني   -ومن املؤمنني   
 ، وكلنا بكـرم اهللا ، وكلنا بتوفيق اهللا  ، فكلنا بفضل اهللا   ، أو كبري  منه صغري  وال يحرم    ،املغفرة

 وكل مسلم قام هـذا      ،كل مسلم منا صام هذا الشهر     . حنصل على األقل على وسام املغفرة     
من صام رمضانَ إميانـاً  من صام رمضانَ إميانـاً  { {  :الشهر حيصل على وسام املغفرة الذي يقول فيه رسولكم الكرمي      

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


يوم العفو و اإلنعام         :شهر رمضان وعيد الفطراملبارك   )٧(  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

ـ      ،فيبدل اهللا له الذنب   . ٤ } }ر لَه ما تقَدم ِمن ذَنِبهِ     ر لَه ما تقَدم ِمن ذَنِبهِ     واحِتساباً، غُفِ واحِتساباً، غُفِ  ا فيخرج من هذا الشهر تقي 
ا طاهراً هللانقي. 

 وامسعوا إليه وهو خياطبكم     -  لكم مجيعاً  ، وأكرم األكرمني  ،ولذلك يقول رب العاملني   
يـوم شـيئاً ِفـي جمِعكُـم     يـوم شـيئاً ِفـي جمِعكُـم     يا ِعباِدي سلُوين، فَوِعزيت وجالَِلي الَ تسأَلُوِني الْ   يا ِعباِدي سلُوين، فَوِعزيت وجالَِلي الَ تسأَلُوِني الْ   { {  :قوليف

الِخرِتكُم ِإالَّ أَعطَيتكُم، والَ ِلدنياكُم ِإالَّ نظَرت لَكُم، وِعزيت َألسترنَّ علَيكُم عثَراِتكُم ما             الِخرِتكُم ِإالَّ أَعطَيتكُم، والَ ِلدنياكُم ِإالَّ نظَرت لَكُم، وِعزيت َألسترنَّ علَيكُم عثَراِتكُم ما             
          ـداِب الْححأَص يدي نيب كُمحالَ أَفْضو ِزيكُميت الَ أُخِعزوِني، ومتاقَبر          ـداِب الْححأَص يدي نيب كُمحالَ أَفْضو ِزيكُميت الَ أُخِعزوِني، ومتاقَبـِرفُوا   رصـِرفُوا   وِد، انصوِد، ان

كُمنع تيضروين ومتيضأَر قَد ،فُوراً لَكُمغمكُمنع تيضروين ومتيضأَر قَد ،فُوراً لَكُمغ٥ } }م. 
 .أو كما قال ادعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة


 . وهللا احلمد) سبع مرات(اهللا أكرب 

  . اهللا أكرب على ما منحنا وآوانا، اهللا أكرب على ما أعطانا،اهللا أكرب على ما أوالنا
  ......اهللا أكرب اهللا أكرب وهللا احلمد..... 

 اهللا أكرب على جـزاءه      ، اهللا أكرب على إحسانه باملوقنني     ،اهللا أكرب على رمحته باملؤمنني    
 .الكبري للصائمني
  ..........اهللا أكرب اهللا أكرب وهللا احلمد...... 

ما بعدأ (. العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلنياحلمد هللا رب(..  
 فغفـر لنـا   ،يف شهر الصوم سبحانه وتعاىل  أكرمنا الكرمي مجيعاً:فيا أيها األخوة املؤمنون  

 -واحلمد هللا  - فأصبحنا   ، ومجلنا بكل خري ومليح    ، ونقّانا من كل قبيح    ، وستر عيوبنا  ،ذنوبنا
ûûww  ttbbqq  [[ : أتقياء أصفياء أوفياء   ،كمالئكة اهللا  ÝÝÁÁ ÷÷èè ttÉÉ  ©©!! $$##  !!$$ ttBB  ööNN èèdd ttçç ttBB rr&&  ttbbqq èè== yyèè øøÿÿ ttÉÉ uurr  $$ ttBB  ttbbrr ââêê ssDD ÷÷ss ããÉÉ  [[) ) ٦٦--

 .))التحرميالتحرمي
 - وحكمه ال تعد وال حتصـى      -  إن من حكمة الصوم العظمى     :أيها األخوة املؤمنون  

_________________________________________________ 
 .رواه البخاري يف صحيحه والبيهقي يف سننه وأبو داود يف سننه عن أيب هريرة 4
 .رواه ابن حبان يف الثواب والبيهقي عن ابن عباس 5
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  . يأخذ نفسه ويضعها بني يدي مواله،أن كل واحد منا إذا دخل هذا الشهر الكرمي
ن فيها  ز خي ،والنفس هي املخزن الذي خيزن اإلنسان فيه طوال العام ما يسيئ وما يضر            

حقده على فالن، وخيزن فيها طمعه يف فالن، وخيزن فيها ظلمه ن فيها حسده على فالن، وخيز
ع فيها اإلنسان أقـبح شـئ        أو بسلة املهمالت اليت يض     ، ما أشبهها بصندوق القمامة    .لفالن
 . عنده

 . يضع اإلنسان فيها أمثن شئ عنـده       ، وخزينة حمكمة  ،أما القلب فهو صندوق نوراين    
 ويضع فيها   ، ويضع فيها الصالة على رسول اهللا      ، ويضع فيها التسبيح هللا    ،يضع فيها ذكر اهللا   
 . ويضع فيها الرمحة جبميع خلق اهللا،النصح لعباد اهللا

 . والقلب مصدر كل خري ومليح،فالنفس مصدر كل شر وقبيح
 الشرور   فيفرغها من  .هللا يأيت على هذه السلّة ويفرغها     ومن حكم الصوم العظمى أن ا     

 ،ويفرغها من الشحناء   ، ويفرغها من الكراهية والبغضاء    ،واحلسد  ويفرغها من احلقد   ،واآلثام
ـ    .  ويفرغها من مجيع الصفات اخلبيثة     ،ويفرغها من الغلِّ   ر الصـندوق  ويف نفس الوقت يعم 

يع  ويشفق ويرحم مج   ،ويفرح يف السرور لعباد اهللا     ،ج صاحبه بذكر اهللا   لفيه ،بنور اهللا النوراىن  
  .خلق اهللا

سـكم  فجتـدون أن  ، يف هذا اليـوم الكـرمي   - واحلمد هللا  -ولذلك جتدون مجيعكم    
يريد أن يعتنقه ويريـد أن       ، كل واحد منكم يقابل أخاه بوجه هاش باش        ،منشرحني الصدور 

 ألنه يصدر من !! ويريد أن يعرب له عن فرحته بكل ما يستطيع ملاذا؟   ،ويريد أن يصافحه   ،يقبله
 . ومأله اهللا بطاعته، ومأله اهللا بإحسانه،ره اهللا بأنواره عم،قلب نوراين

 وشكركم ىف هـذا     فإذا كان هذا اليوم العظيم فاعلموا أن طاعتكم يف هذا اليوم هللا،           
حيب }} من خلقه من كان على خلقه       من خلقه من كان على خلقه      إن اهللا حيب  إن اهللا حيب  {{: ورد ىف األثر   أن تكونوا كما     ،اليوم هللا 

 عمن  اً ويريد أن تكون أنت اليوم عفو      ، هو عفو  ،خالقهأن نكون اليوم ولو اليوم فقط على أ       
. ا عمن ارتكب يف ناحيتـك شـر       اً وعفو ، عمن ارتكب يف حقك معصية     اً وعفو ،أساء إليك 

 ماذا يصنعون يف هذه األرض؟ ولكن العفو ال يعاملـهم           !!وانظر إىل اهللا كيف يعامل الكفار     
ööqq  [[ببعض ذنوم وال ببعض شـرورهم        ss99 uurr  ääãã ÅÅzz## xxss ããÉÉ  ªª!! $$##  }}¨̈$$ ¨¨YY99 $$##  $$ yyJJ ÎÎ//  ((##qq çç77 ||¡¡ üü22  $$ ttBB  ööÇÇ ttçç ss??  44íí nn?? ttãã  

$$ yydd ÌÌçç ôôgg ssßß  `̀ ÏÏBB  77pp // !!## yyää  [[) ) فاطرفاطر--٤٥٤٥((.  
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 البحار كل صباح وتقول مِه ولكنه عندما ت،لو يؤاخذهم ببعض ذنوم ألهلكهم مجيعاً  
 وتقول السماء دعـين أهـوى علـيهم         ! وتقول األرض دعين انشق فأبتلعهم     !دعنا نغرقهم 
 أنتم  ، ال : يقولون ؟ أنتم خلقتموهم  : وهو الشفوق الرحيم العطوف    -هلم  اهللا فيقول   !فأحرقهم
ال شأن لكـم     ، وأنا أوىل م منكم    ، وأنا رازقهم  ، أنا خالقهم  : فيقول ، ال :يقولون؟  ترزقوم

 . م
 مع أنه يأكـل     ، يعفو عمن ارتكب القبائح على أرضه      !!هذا هو العفو عمن أساء إليه     

 ويريد أن تتحلى كل يوم بصفة       ، ولكنه ذو عفوٍ   ،يتحرك بفضله  و ،ه ويعيش من بر   ،من خريه 
ÉÉãã  [[  : وتكون كما قال اهللا لرسـوله      ،العفو èè{{  uuqq øøÿÿ yyèè øø99 $$##  óóêê ßßDD ùù&& uurr  ÅÅ$$ óóèè ããèè øø99 $$$$ ÎÎ//  óóÚÚ ÌÌçç ôôãã rr&& uurr  ÇÇ`̀ ttãã  ööúúüü ÎÎ== ÎÎgg»» ppgg øø:: $$##  [[  

 فنعفو عمن أسـاء  ،ويظهر على جوارحنا ، نريد أن نأخذ العفو اليوم بقلوبنا     ..))األعـراف األعـراف --١٩٩١٩٩((
سـبحانه    فنكون يف رضاء ربنا    ، ونعفو عمن ظلمنا   ، ونعطي من حرمنا   ، من قطعنا   ونصل ،إلينا
 .وتعاىل

 صغرون ولعلكم تست  ،عباد اهللا املؤمنني  إن عبادة هذا اليوم هي املصافحة وهي املعانقة ل        
إنَّ املُسِلم إذَا صافَح إنَّ املُسِلم إذَا صافَح { { : ن لكم قدرها فيقـول كم يبي ولكن امسعوا إىل نبي!!أجر هذه العبادة 

 كما يرتل   :أي } }كَما يتحات ورق الشجرِ   كَما يتحات ورق الشجرِ   يعين نزلت ذنوما  يعين نزلت ذنوما  أَخاه تحاتت خطَاياهما  أَخاه تحاتت خطَاياهما  
 :رمبا تقـول يل  !! أي كلما سلمت على مسلم نزلت مجيع ذنوبك ومجيع ذنوبه     ،ورق الشجر 

  فماذا حيدث مع الباقني؟،إن ذنويب ترتل مع أول مسلم أسلم عليه
 قدر الذنوب اليت نزلت عنك يف أول مرة سلمت فيها علـى أول  يكتب لك حسنات 

 إذا نظرت يف وجه أخيك املـؤمن        !؟ فما بالك بالنظرة    .. هذا للمصافحة  !!فرد من املسلمني  
نظرة يف وجـه أخ  نظرة يف وجـه أخ  { {  : ماذا حيدث؟ امسع إىل رسولك وهو يقول     ،ببشاشة وابتسامة وبسرور  

 االعتكـاف يف    أفضل من . ٧ } }عاماًعاماًيف اهللا على شوق خري من اعتكاف يف مسجدي هذا           يف اهللا على شوق خري من اعتكاف يف مسجدي هذا           
صلى اهللا عليـه    وما أجر االعتكاف؟ إن االعتكاف يقول فيه رسول اهللا   !!مسجد رسول اهللا سنة   

كـان  كـان   وهو وقت يسـري    ،والفواق هو الوقت بني حلبتني للناقة     فواقفواقمن اعتكف قدر    من اعتكف قدر    { {  :وسلم
 _________________________________________________عف عشـرة آالف    واألجر يف مسجد رسول اهللا يضا     }} من ولد إمساعيل      من ولد إمساعيل     كمن أعتق رقبة  كمن أعتق رقبة  

 .رواه ابن ماجة يف سننه وأمحد يف مسنده وأبو داود والترمذي عن الرباء بن عازب 6
 . كبري عن ابن عمررواه السيوطي يف الفتح ال 7
 .روح البيان وتفسري نور األذهان إلمساعيل الربوسوى 8
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  .مرة عن هذه البقاع اليت حنن فيها
 فإذا عبفله مـن األجـر ومـن    ، واعتكف يف مسجد رسول اهللا عاماً     ، اهللا  اإلنسانُ د 

 ،أخذه بنظرة يف وجـه أخيـك  تهذا األجر كله    !! الثواب ما يعجز عنه حىت الكرام الكاتبني      
.  ونظـرة بقبـول واقبـال      ،ف ونظرة بعط  ، ونظرة بشفقة  ، ونظرة حبنو  ،ولكنها نظرة مبحبة  

 .  وليست نظرة بكراهية وبغضاء،حسدال وليست نظرة حبقد و
ماذا يتعب اإلنسـان    !!؟د يف هذا اليوم من األجر والثواب      فانظر كم حيرم نفسه احلاق    

يف النظرة اليت حيصل منها وا على هذا األجر الكبري؟ ال يتعب كل ما يف األمر أن ميأل قلبه                   
 . لكي تكون نظرته نظرة حمبة وعطف وشفقة جلميع عباد اهللا،هللا يف هذا اليومباحملبة لعباد ا

فإكراماً لرسول   ،ولو أن مسلماً كان مسيئاً إليك فساحمه اليوم إن مل يكن إكراماً لذاته            
 وجاء يوم العيد ماذا تريـد منـهم؟        ، فإنك إذا كان لك أبناء وختاصم بعضهم مع بعض         ،اهللا

 لكنـك تريـد منـهم أن    ، أن يظال متخاصمني ذلك اليوم؟ أبداًوماذا حتب منهم؟ هل حتب  
 .يكونوا يف هذا اليوم على بساط املودة والصفاء

 حنن مجيعاً أبنائه بـنص  صلى اهللا عليه وسلم رسولكم الكرمي ،وكذا يا أيها األخوة املؤمنون    
êêÓÓ  [[ :قول اهللا  ÉÉ<< ¨¨ZZ99 $$##  44íí nn<< ÷÷rr rr&&  ööúúüü ÏÏZZ ÏÏBB ÷÷ss ßßJJ øø99 $$$$ ÎÎ//  ôô`̀ ÏÏBB  ööNN ÍÍkk ÅÅ¦¦ ààÿÿRR rr&&  ((  ÿÿ¼¼ ççmm ãã__ ºº uurr øøóó rr&& uurr  ööNN ååkk ççJJ»» yygg ¨¨BB éé&&  33  [[) ) ويف  ))األحـزاب األحـزاب --٦٦ ،

 فأبوكم  ).النيب أوىل باملؤمنني من أنفسهم وهو أب هلم وأزواجه أمهام         ( :رواية فوق السبعة  
$$  [[ بنص كالم اهللا     ،أيها األخوة  -يريد منكم    صلى اهللا عليه وسلم   املصطفى   yyJJ ¯¯RR ÎÎ))  ttbbqq ããZZ ÏÏBB ÷÷ss ßßJJ øø99 $$##  ××oo uuqq ÷÷zz ÎÎ))  
 ، وأن تكونوا يف هذا اليوم إخـوة متـآلفني         ،فحوا الصفح اجلميل   أن تص  --  ))احلجراتاحلجرات--١٠١٠ ( (]]

  [[ :نيبيف كالمه امل   قال   نِم ، وإكراماً لرب العاملني   ، إكراماً لسيد املرسلني   ،متحابني متعاونني 
üüww uurr  ìì ÈÈqq ttGG óó¡¡ nn@@  èèpp ooYY ||¡¡ pptt øø:: $$##  üüww uurr  èèpp yy¥¥ ÍÍ hhää ¡¡¡¡99 $$##  44  ôôìì ssùù ÷÷ää $$##  ÓÓ ÉÉLL ©©99 $$$$ ÎÎ//  }}ëë ÏÏdd  ßß`̀ ||¡¡ ôômm rr&&  ## ssåå ÎÎ** ssùù  ìì ÏÏ%% ©©!! $$##  yy77 uuZZ ÷÷èè tt//  ¼¼ ççmm uuZZ ÷÷èè tt// uurr  ××oo uurrºº yyââ ttãã  ¼¼ ççmm ¯¯RR rr(( xx..  
;;íí ÍÍ<< uurr  ÒÒOOää ÏÏJJ yymm  [[) ) فصلتفصلت--٣٤٣٤((.. 

 وما أدراك ما صـلة      . وصلة األرحام  ، واملعانقة ، املصافحة :هذه عبادتنا يف ذلك اليوم    
 الوالدين   ويوم بر  ،يوم صلة األقارب  . ، إن هذا اليوم الكرمي هو يوم صلة األرحام        !!؟األرحام

 وبالذات بر  صدي  الوالدين وبر  قهما، وبر    فقد كـان    .ون إال عن طريقهما    الناس الذين ال يرب 
 -  أصدقاء السيدة خدجيـة بعـد وفاـا    يف هذا اليوم الكرمي يربصلى اهللا عليه وسلم    رسول اهللا 
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ِإنها ِإنها { {  يا رسول اهللا مل ترسل إىل فالنة؟ فيقول :ن لهولو ويق. اهلدايان ويرسل إليه- إكراماً هلا
 فأحـب أن  ، كانت تصلها:أي. ٩ } } وِإنَّ حسن الْعهِد ِمن اإلمياِن وِإنَّ حسن الْعهِد ِمن اإلمياِن،،ينا زمن خِدجيةَ ينا زمن خِدجيةَ كَانت تأْتِ كَانت تأْتِ 

 وأن ، صديقهما الذي كان يصادقهما يف حياما الوالدين أن تربفمن متام بر .أصلها بعد موا  
أهل ودمهاترب ،الشريفكل ذلك كما كما جاء باحلديث ، ذوي رمحهما وأن ترب . 

 والتصـدق علـى ذوي      ، اإلنفاق على الفقراء واملساكني    :ومن عمل هذا اليوم أيضاً    
  .اً كثرية والعمل فيه يضاعف أضعاف، ألن هذا اليوم يوم الكرم اإلهلي،احلاجات

صـلى اهللا    فقد قال    ،قوم بإدخال البهجة والسرور على أوالدنا     نومن متام هذا اليوم أن      
 خاصباب  . ١٠}} الفرح، ال يدخل منه إالَّ مفرح الصبيان        الفرح، ال يدخل منه إالَّ مفرح الصبيان       ::للجنة باب يقال له   للجنة باب يقال له   {{: عليه وسلم 
وملن يفرحهم  !!  يدخل الفرح على قلوب األطفال من البنني والبنات        ن ليدخل منه م   جعله اهللا 

 . أو يفرحهم حبلوى، أو يفرحهم بفاكهة، أو يفرحهم بنقود،بلعبة
نين إذا أعطيت إىل  وهو أ،ولكن علينا يف هذا األمر أن ننظر إىل ما جيب أن نكون عليه

 كم  :أذهب إىل أوالدي وأقول هلم    ال   و !! شيئاً ال أنتظر الرد    ، أو إىل أوالد أقارىب    ،أوالد أخي 
 واذهـب إىل  ، فالن وفالن، وأقول لزوجيت أكتيب ورقة بالذي يعطيهم     ؟كم فالن أعطاكم عم 

 إمنـا  !!اهلية ولكنه من عمل اجل، فإن هذا ليس من عمل اإلسالم !!البيت وأرد هلم ما أعطوه    
##  [[  : فإذا أعطيت أخي فإنه من باب قـول اهللا . آلخذ األجر من اهللا،أنا أعطيهم هللا   ssåå ÎÎ)) uurr  LL ääêêää ÍÍ hhãã ããmm  

77pp ¨¨ää ÅÅss ttFF ÎÎ//  ((##qq ññää yyss ssùù  zz`̀ ||¡¡ ôômm rr'' ÎÎ//  !!$$ ppkk ÷÷]] ÏÏBB  ÷÷rr rr&&  !!$$ yyddrr ññää ââëë  33  [[) ) فهو أيضاً يرجو العمل ويرجو الثواب من ، ))النساءالنساء--٨٦٨٦
 .سبحانه وتعاىل اهللا

فإذا ذهبت إىل أخيك لزيارته     . ر يف زيارة منازل وبيوت إخواننا     وأيضاً يكون هذا األم   
: صلى اهللا عليـه وسـلم       فقد قال رسول اهللا    ،يف بيته فال تنتظر الرد حىت يكون أجرك تاماً من اهللا          

ـ    - فالذي يذهب لزيارة أخيه ال ينتظر الرد      . ١١}}لَيس الْواِصلُ باملُكَاِفىءِ  لَيس الْواِصلُ باملُكَاِفىءِ  {{ ه و إذا ذهب أخ
 ، ألنه عمـل العمـل هللا      - بهل وال يتغري ق   ، وإذا مل يذهب مل تتغري نفسه      ،لزيارته فبها ونعمت  

 _________________________________________________ويريد بثوابه اهللا   ! وما دام يرجو بعمله وجه اهللا        ، ويريد األجر من اهللا    ،ويريد الثواب من اهللا   
 .أخرجه احلاكم يف املستدرك والدارمي عن عائشة 9

10  
 .رواه البخاري وأبو داود والترمذي وأمحد عن عبد اهللا بن عمر 11
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  يتغري من عباد اهللا؟ال حيزن من خلق اهللا؟ وال
أن ننظر يف وجـوه بعضـنا      و ، أن نصافح بعضنا   :فعلينا يف هذا اليوم أن نفعل ما يأيت       

وتبسمك يف وجـه    ( ،)فالكلمة الطيبة صدقة  ( ، ونطلق األلسنة بالكلمة الطيبة    ،باحملبة والرضا 
ـ   ، ونعطف على فقرائنـا  ،نصل ذوي رمحنا   مث   ).أخيك صدقة  غارنا  ونشـيع البهجـة يف ص

 .وأوالدنا
ألن هلـم   - باجللوس يف املنـازل   ،أما ما يفعله بعضنا من إشاعة احلزن يف ذلك اليوم         

 !!ما للميت وما للعيد؟!!  عليه  وهذا أول عيد مير،قريب توىف من شهرين أو أكثر أو أقل
هل األموات يف املقابر هلم ليل وار مثلنا؟ أو هلم صيام وفطر مثلنا؟             !! العيد لألحياء   

. نوإما يف نار أعدت للعصاة واملذنبني والكـافري        ،إنه إما يف جنة عرضها السموات واألرض      
 إم مقبـورون بأعمـاهلم   !! وال شهر وال يوم وال سنة،ا ليل أو ارمواجلنة والنار ليس فيه  

وإذا مل نذهب فلـيس   -  فبها ونعمت-املقابر لقراءة الفاحتة هلم فيها فإذا ذهبنا إىل    .وبثوام
 . علينا شئ

يـوم جـة    فهذا اليوم   . أما اجللوس يف البيوت لتجديد احلزن يف هذا اليوم فال جيوز          
 وتغري ما عنـدهم مـن       ،فإذا ذهبنا ألهل امليت فألجل أن تشيع بينهم البهجة        ،  ويوم سرور 

  . وتقلب حاهلم إىل حال الفرح،احلزن
 ، هذه العـادة اجلاهليـة  بطلأن ن نإذفنريد ،  يا مجاعة املسلمنيهذه هي سنة اإلسالم  

 وخاطر  ، نأخذ خاطر فالن   : ومير الناس على البيوت فيقولون     ،وهي عادة اجللوس يف البيوت    
 . فالعزاء يف اإلسالم بعد الثالثة أيام ال جيب على مسلم!!فالن

 ومع القيام ذه األعمال جيب أن ال تفوتنا        ،هذه هي أعمالنا اليت نقوم ا يف يوم العيد        
 فقد عهدنا يف السنوات األخرية أن الناس يف يوم العيد يسهون عن صالة              ،الفرائض يف مجاعة  

 والشكر هللا يقتضي أن حنـافظ علـى   ، إن هذا اليوم يوم شكر هللا !! ويؤدوا بعدها  ،عةاجلما
 . رع بعدها لنؤدي ما كلفنا به اهللا مث نس،فرائضه يف وقتها

 وأن  ، وأن يصفي قلوبنا   ، يف هذا اليوم الكرمي أن حيببنا يف بعضنا        سبحانه وتعاىل نسأل اهللا    
 كـل عمـل    وحب،ه من أحب وحب ،هوأن يرزقنا حب   ، واحلقد واحلسد من قلوبنا    يرتع الغلَّ 
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 . يقربنا إليه
 .  أقوات املسلمنيص بربكة هذا اليوم الكرمي رخم الله
 . وضروعنا وأجسامنا يا رب العاملني، بارك لنا يف زروعنا ومثارنامالله
 ، وإصالح علينا على حكامنـا ، وبركة وصالح، اجعل هذا العيد عيد خري ومين مالله

 .وعلى إخواننا املسلمني أمجعني
 . واغفر لنا إنك أنت العزيز احلكيم،ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم

 ، للذين آمنـوا   ، وال جتعل يف قلوبنا غال     ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإلميان      
 . ربنا إنك رءوف رحيم

 .واحلمد هللا رب العاملني ، وسالم على املرسلني،سبحان ربك رب العزة عما يصفون
  حممد وعلى آله وصحبه وسلموصلى اهللا على سيدنا

****************** 
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