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وI هللا أكرب ..  ،هللا أكرب هللا أكرب هللا أكرب .. ،هللا أكرب هللا أكرب هللا أكرب .. ،هللا أكرب هللا أكرب هللا أكرب
ونصر  ،صدق وعده ،ال هللا وحدهله إال إ..  ،وسبحان هللا بكرًة وأصيال ،واحلمد I كثريا ،كبرياكرب  هللا أ .احلمد
  .ولو كره الكافرون لصني له الدينَ وال نعبد إال إ`ه، خم ،ال إله إال هللا..  .وحده وهزم األحزاب وأعزَّ جندهُ  ،عبده

 I على نعمة اإلميان.. ن هدا� هللا، ا كنا لنهتدي لوال أالذي هدا� هلذا وماحلمد I وعلى كمال  ،احلمد
س، وهدا� بال خري أمة أخرجت للنا وجعلنا من ،د األ�ماحلمد I الذي اختار� من أمة سيِّ ..  .النعمة 8إلسالم

  :يف قرآنه الكرمي وجلَّ  وفضٌل من هللا، قال عزَّ  ةٌ مه نعٍئ أسديناه، وإمنا اإلميان كلُّ مناه، وال شعمٍل قدَّ 
  )احلجرات٧( )ميَاَن َوزَيـََّنُه ِيف قـُُلوِبُكْم وََكرََّه ِإلَْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق َواْلِعْصَيانَ َحبََّب ِإلَْيُكُم اإل(

 ،ويضل من يشاء ءادي إال من هداه، يهدي من يشافال هوحده ال شريك له،  ،وأشهد أن ال إله إال هللا
  .، ال ميلكه أحٌد سواهوجلَّ  واهلدى بيده وحده عزَّ 

ً̀ إ وجلَّ  جعله هللا عزَّ  ه،من خلقه وخليلُ  هصفيُّ ه، و ولُ ورس هللاِ  دُ بْ وأشهد أن سيد� دمحمًا عَ  لق �ذنه، ىل اخلهاد
  :فكان كما قال يف شأنه عز شأنه ،نورل�خراج الناس من الظلمات إىل ا وجلَّ  ذنه هللا عزَّ آو 

  )األحزاب٤٦( ) َوَداِعًيا ِإَىل هللا �ِِْذنِِه َوِسَراًجا ُمِنريًا( 

اهيم وعلى ى سيد� إبر يت و8ركت علكما صلَّ   ،م و8رك على سيد� دمحم وعلى آل سيد� دمحماللهم صلِّ وسلِّ 
  .يف العاملني إنك محيٌد جميد ،براهيمآل سيد� إ

  :أيها األخوة مجاعة املؤمنني
جيعل هذا العام عام خٍري علينا وعلى بلد� 8دئ ذي بدء أن  وجلَّ  كل عاٍم وأنتم خبٍري أمجعني، نسأل هللا عزَّ 

، وينصر لفجار والفسقة والكفاروأن ميحو فيه الشر واألشرار، ويقضي على ا ،وعلى بلدان املسلمني أمجعني
  .8إلجابة جديرو  ،ٍئ قديرواألبرار، إنه على كل شالصاحلني والصادقني 

عليه وعلى نبينا أفضل ه �يب األنبياء إبراهيم، نا هذا اليوم من كل عام حنتفي فيل وجلَّ  جعل هللا عزَّ  مَ ـلِ 
  الصالة وامت السالم؟
واكتفى بذكرهم يف كتابه أن نطالع سريهم ولو مرًة واحدًة يف  ،ني يف القرآنباملقرَّ األنبياء  وجلَّ  ذكر هللا عزَّ 

ته، ،وأن نتدبر أحداث حياته ،كل عاماألنبياء   ر علينا أن نطالع أيبقرَّ  وجلَّ  ولكنه عزَّ ، العمر  وأن نعيش يف ذك̀ر
  بذلك؟ وجلَّ  عزَّ  مر� هللاملاذا أ ...

  :اليت أجابه إليه هللاوكان من مجلة دعائه  دعا،اء يبو األنبألن أمر� هللا عز وجل بذلك أ
  )الشعراء٨٤( ) ِخرِينَ َواْجَعْل ِيل ِلَساَن ِصْدٍق ِيف اآل( 

صلى هللا عليه مة سيد األنبياء واملرسلني أ ؛ن له لسان صدٍق يف األمة اآلخرةيكو أن  وجلَّ  طلب من هللا عزَّ 

ونذكر حياته وسريته كلها يف  ،صلى هللا عليه وسلَّمسيد� رسول هللا  فنحن نذكره يف كل صالة عندما نصلي على ، وسلَّم
  هذا اليوم الكرمي، ملاذا؟ 
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ارتضاه هللا عز وجل لنا دينا، وأمر� ُأسوٌة أمجعني، فإن اإلميان الذي فيه ول املسلمني وأول املؤمنني ولنا ألنه أ
  :)العنكبوت٣: ١( نهيف شأ عز وجلقال هللا به يف كل حركاتنا وسكناتنا، 

رَُكوا َأْن يـَُقوُلوا َآَمنَّا َوُهْم ال يـُْفتَـُنونَ  .امل( َليَـْعَلَمنَّ هللاُ  .َأَحِسَب النَّاُس َأْن يـُتـْ ْبِلِهْم فـَ  َوَلَقْد فـَتَـنَّا الَِّذيَن ِمْن قـَ
  ) الَِّذيَن َصَدُقوا َولَيَـْعَلَمنَّ اْلَكاِذِبنيَ 

ل على صدق وإىل دالئل تدُ  ى،على صدق هذه الدعو إىل برهاٍن وُحجَّة حتتاج  ىآمنا I8 وهذه دعو كلنا 
  .وجلَّ  وعلى تقواه ملن آمن به وهو مواله عزَّ  ،املؤمن �ا

يف حياة أهل اإلميان إبتالءات يتعرضون هلا يف كل وقٍت  وجلَّ  ن جيعل هللا عزَّ فاقتضت مقتضيات اإلميان أ
ره على كل من فوقاه مواله ونص على شرع هللا،وحافظ  دي هللا،متسَّك �وآن، فإذا كان سائرًا على درب اإلميان 

  .ورزقه من حيث ال حيتسب ،رجاً ومن همٍّ ف وجعل له من كل ضيٍق خمرجاً، ،عاداه
وكان  ،وكذَّبه قومه ،آمن I8 - جة لنا وجلميع األ�موهو احلُ  -إبراهيم عليه السالم نبياء أبو األفهذا 

 براهيم ألنه قال لهصمه وجادله، ومل تثبت حجته أمام إفحاججه وخا ،بد من دون هللايُع إلهٌ  ملكهم يدَّعي أنه
  :)البقرة٢٥٨(

ُبِهَت الَِّذي َكَفرَ ( َِْ̈يت 8ِلشَّْمِس ِمَن اْلَمْشِرِق فَْأِت ِ�َا ِمَن اْلَمْغِرِب فـَ   )فَِإنَّ هللا 

من اإلميان أو يلقيه ن يرجع عما هو فيه إما أوهدَّده  ،وقد له �رًا عظيمةال أن أمن شدة غيظه إفما كان منه 
ة جَّ ومتسَّك 8حلُ  ،وآثر اإلميان ،فصدق إبراهيم يف عهده مع مواله، ومل يبايل مبا جهزَّه له عدو هللا .يف هذه النريان

ان أن ¨تيه له ولكل من متسك يف حياته 8إلمييف النريان لتمسكه 8حلنان املنان، كانت النتيجة  يَ والربهان، فلما أُلقِ 
  :وجلَّ  قول الرمحن عزَّ 

َراِهيمَ (  َ̀ َ�ُر ُكوِين بـَْرًدا َوَسالًما َعَلى ِإبـْ   )األنبياء٦٩( ) قـُْلَنا 

برداً كوين (: قاللكانت النار من شدة برود®ا وثلجها ُمتيت إبراهيم، لكن هللا  ،لو قال هللا ` �ر كوين برداً 
  لتستمر إىل فرتة طويلة، فماذا يصنع إبراهيم وهو يف النار؟ لنار وقد ُجهزِّتبرداً ال يؤذي، وكانت ا :يأ )وسالماً 

فقال هللا تعاىل  ،!!خليلك يُلقى به يف النار ،` إهلنا :زاد يف إصراره على إميانه I8، ضجَّت مالئكة هللا وقالوا
، فأرسل فأرسلوا كبريهم: لك، قالمن ذ البد لنا: قالواإن كان قد استغاث بكم فأغيثوه،  ،!هل استغاث بكم؟ :هلم

`  :وقالوإبراهيم قد اُلقي به يف الفضاء وعلى وشك أن ينزل يف النار،  ،، فذهب جربيلاألمني جربيل وجلَّ  هللا عزَّ 
  .علمه حبايل يغين عن سؤايل: قال ،؟وجلَّ  فلله عزَّ : ، قالأما إليك فال: قال ،ألك حاجة؟ ،إبراهيم

ط النارأمر جربيل أن  وجلَّ  زَّ فكانت النتيجة أن هللا ع صنع ، وي¨يت إلبراهيم بشجرة من اجلنة ويضعها يف وس
ط من الشجرة وهو يف و  ،عينًا تفور 8ملاء جبوارها، فيشرب من املاء ط ويتوضأ من املاء، و¨كل من الثمار تسق س

ينما النار مل حترق إال حباله اليت ب ،ن النار قد أتت عليهألعداء يظنون أبقربه ورضاه، وا يذكر مواله آنساً  ؛النار
  .قيدوه وكتفوه �ا

 معجزة هللا عزَّ ، وهذه وجلَّ  حىت ُأطفئت النار فوجدوا معجزة هللا عزَّ مني هذا احلال مدة شهرين ¶وظل على 
  .على مدى الزمانهل اإلميان، مع أ وجلَّ 
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، وال يتعدَّى حدود هللا، فإن هللا وأصَّر على أن ¨كل مبا يطابق شرع هللا ،فكل من متسك يف عمله 8حلالل
بل إن هللا عز وجل جيعل له كل من حوله يسعى  .ما حفظ إبراهيم خليل هللاكحيفظه يف ظلمات هذه احلياة   وجلَّ  عزَّ 

يها زرٌع وال يبارك له يف زوجه وجيعلها حتت طاعته على الدوام، حىت ولو ألقاها يف صحراء جرداء ال فيف رضاه، 
 النداء ثالثررت فلم جيبها، فك ،!!ملن ترتكنا ههنا؟ ،براهيم` إ: عندما وضعها هناك ومشى، قالتفيها ماء، و 

  .!!!عناإذن ال يضيِّ : نعم، قالت: قال ،ذا؟ أمرك �هللاأ: فلم جيبها، فقالت مرات
يف  ان I8 جلَّ موجبات اإلمي وعلى ،تُعني زوجها على طاعة هللازوجته إىل زوجٍة مباركة،  وجلَّ  حوَّل هللا عزَّ 

ه وقصَّها عليه وهو ولٌد صغري ن الصيب الصغري الذي مل يبلغ الثالثة عشر عاماً، عندما إبل  .عاله رأى إبراهيم ر̀ؤ
  :)الصافات١٠٢(وقال

  ) َ̀ بـَُينَّ ِإّينِ َأَرى ِيف اْلَمَناِم َأّينِ َأْذَحبَُك فَاْنظُْر َماَذا تـََرى( 

ه فيما دعاه إليه الرمحن خياالت، أو أن هذا حلٌم من الشيطان، بل أيدَّ  ومل يقل له أن هذه ،مل يكذبه
  :)الصافات١٠٢(وقال

َعْل َما تـُْؤَمُر َسَتِجُدِين ِإْن َشاَء هللا (    ) ِمَن الصَّاِبرِينَ َ̀ أََبِت افـْ

همث كان هذا الغالم هو الذي وضع اخلُطة أل رج إىل مىن على وخن ،` أبت ال خترب أمي: قال، !!!بيه لتنفيذ ر̀ؤ
   :واحلبل وخبأمها، فلما وصال إىل مىن قال -أى السكني  -خذ املدية وجنمع احلطب، وأ خارجني لنرعى الغنم أننا

، واخلع قميصي من على جسمي حىت ال وجلَّ  ال ترتدد يف تنفيذ أمر هللا عزَّ دية جيداً حىت ، اشحذ امل` أبت
 ، والرمحة يف تنفيذ ىل وجهي فتأخذك الشفقة إين على وجهي حىت ال تنظر وُكبَّ يقع عليه الدم فرتاه أمي فتحزن عليَّ

من للجبني جاءت اإلغاثة  أسلما وتلهفلما  .بيك ` إمساعيلأل نعم الولد أنت عو�ً : فقال إبراهيم .وجلَّ  أمر هللا عزَّ 
  .بذبٍح عظيم وجلَّ  ن، ففداه هللا عزَّ ألهل اإلميا وجلَّ  هللا عزَّ 

 هللا عزَّ  اأمرمههابيل ملا تصارع هو وقابيل على الزواج �خته، العظيم هو اخلروف الذي قدَّمه ن الذبح إو 
وكان هابيل صاحب  .ن يقدما قر�8ً، فقدَّم قابيل قر8نه من الزرع ألنه صاحب زرع، واختار أخسَّه وأردأه Iأ وجلَّ 
ن تنزل سحابة من عند هللا فتأخذ القر8ن القبول أوكان عالمة  .دَّمه ملوالهنمه وق، فاختار أنضج كبش يف غرعي

إلبراهيم  وجلَّ  وأخذت القر8ن وتُرك يرعى يف اجلنان حىت أنزله هللا عزَّ يف عاله، فنزلت السحابة  الذي تقبله هللا جلَّ 
  :ى هللا عليه وسلَّمصلَّ ألن هللا عز وجل جعله ُحجَّة ألهل اإلميان قال  ،ليفدي به إمساعيل

ولكن ما وقر يف القلب وصدقه العمل، وإن قومًا خدعتهم األماين وغرَّهم  ،ميان 8لتمينليس اإل(
  .١)وكذبوا، لو أحسنوا الظن ألحسنوا العمل ،حنسن الظن: وقالوا ،I8 الغرور

  .وأنتم موقنون 8إلجابةوادعوا هللا ، فتوبوا إىل هللا مجيعاً لعلكم تفلحون
  :اخلطبة الثانية

                                                           

لَْیَس اِإلیَماُن بِالتََّمّنِي َوال بِالتََّحّلِي ، َوَلِكْن َما َوقََر ِفي اْلقَْلِب َوَصدََّقھُ  : (ن النجار عن الحسن البصري عن أنس بلفظروى اب ١

ا ِعْلُم اْلقَْلِب َفاْلِعْلُم النَّاِفعُ  ِ َعلَى بَِني آدَمَ  اْلَعَمُل ، اْلِعْلُم ِعْلٌم بِالّلَِساِن ، َوِعْلٌم ِفي اْلقَْلِب ، فَأَمَّ ةُ ا3َّ  )  ، َوِعْلُم الّلَِساِن ُحجَّ
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هللا أكرب ..  .وI احلمدهللا أكرب ..، هللا أكرب  ..، هللا أكرب هللا أكرب هللا أكرب ..، أكرب هللا أكرب هللاهللا أكرب 
 ونسأله عزَّ  ،عطا�والشكر على ما أ ،وال�واحلمد I على ما أوسبحان هللا بكرًة وأصيال،  كبريا، واحلمد I كثريا،

  .والنعم واخلريات املعيشية املباركة على الدوام ،نيااملزيد لنا من النعم اإلميانية يف الد وجلَّ 
ن سيد� دمحماً وأشهد أ .ويُبطل الباطل ولو كره اÆرمون احلقَّ  حيقُّ  ،له إال هللا وحده ال شريك لهن ال إوأشهد أ

  .الصادق الوعد األمني ،ههللا ورسولُ  دُ بْ عَ 
وعلى  ،كما صليت على إبراهيم  ،وصحابته املباركني ،على سيد� دمحم وآله الطيبني و8ركْ  اللهم صلِّ وسلِّمْ 

  .يف العاملني إنك محيد جميد ،آل إبراهيم
  :نيف حمكم القرآ وجلَّ  عزَّ قال فيه هللا  لإلميان امتحا�ً  وجلَّ  جعل هللا عزَّ   :أيها األخوة مجاعة املؤمنني

ُلَونَُّكْم ِبَشْيٍء ِمَن اْخلَْوِف َواْجلُوِع َونـَْقصٍ (  ِر الصَّاِبرِينَ  َولَنَـبـْ  .ِمَن االْمَواِل َواالنـُْفِس َوالثََّمَراِت َوَبشِّ
ُهْم ُمِصيَبٌة قَاُلوا ِإ�َّ I َوِإ�َّ ِإلَْيِه رَاِجُعونَ    )البقرة١٥٦، ١٥٥( ) الَِّذيَن ِإَذا َأَصابـَتـْ

إذا حدث  وجلَّ   عزَّ سمعهم يشكون هللافكثٌري منهم نواقعه، غري هذا األمر على كثٌري من املؤمنني وقد فهم  
  :ن اإلبتالء للمؤمن له عدة فوائدأمع هلم ابتالء، بل إÊم جيزعون عند حدوث أى بالء، 

أن  ،ةوإرادته الر8ني ،هليةاقتضت حكمته اإل -  حملبته للمؤمنني - وجلَّ  ن هللا عزَّ فإ: أما الفائدة األوىل
حىت خيرجوا من الدنيا وليس عليهم شٌئ حياسبهم العيوب، ذنوب واملعاصي و لرهم يف هذه الدار الدنية من كل ايطهِّ 

  :صلى هللا عليه وسلَّمعليه حضرة عالم الغيوب، قال 
من  وجلَّ  ٍئ ُيصاب به العبد املسلم، إال وكفَّر هللا عزَّ ، وال شوال هٍم وال غمٍ  ،ما من أملٍ (
  .٢)خطا`ه

  :ى هللا عليه وسلَّمصلَّ كما قال  - حىت ميشي يف األرض من اخلطا` وال يزال يكفِّر هللا عنه 
  .٣)اليزال البالء 8ملؤمن حىت ميشي وليس عليه خطيئة(

 ألن هللاوال أمٌر يُعاتب عليه،  ،كاملالئكة الكرام ليس عليه ذنٌب حياسب عليه، وال سيئة ُيالم عليهاميشي  
  .حياسبه أوًال �ول

ز منني قبل أن يُنزل البالء جيهِّ رفقًا بعباده املؤ  وجلَّ   عزَّ ن هللاأال إ ،يُنزل البالء لذلك وجلَّ  ن هللا عزَّ أومع 
حىت ال  ،مر هللاأويُهيئه لقبول  ،جند اللطف على قلب العبدطف النازل من هللا ومن السماء، فيُنزل لالعبد 8ل

  .د هللالُعلى يف اجلنة عنبذلك مستحقاً للدرجات فيصري  ،هللا إىل خلق هللا ووال يشك ،يعرتض على مواله
صلى هللا فإن هللا يرفع درجاته يف اجلنة مبا يبتليه وال يصل إليه بعمله، قال  وإذا كان املؤمن ليس عليه ذنوب،

  :عليه وسلَّم
  ٤)عمله ٍئ منء الدرجة يف اجلنة ال يناهلا بشإن هللا لريفع العبد املؤمن 8لبال(

                                                           

٢
ُ ِ�َا َعْنُه َحىتَّ الشَّوَْكِة ُيَشاُكَها : (ى البخاري عن عائشة Ï بلفظرو   َّÑَما ِمْن ُمِصيَبٍة ُتِصيُب اْلُمْسِلَم ِإال َكفََّر ا.(  
 ). ليه خطيئةال يزال البالء 8ملؤمن حىت يلقى هللا وليس ع: (بلفظوابن أيب شيبة عن أيب هريرة Ò رواه أمحد  ٣
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ىل جنة دنيا إحيوِّل حياته كلها يف ال وجلَّ  هللا عزَّ ، فإن وُيسلِّم مراده ملراد هللا ،هللااء قضبيرضى فهنيئًا ملن 
  :هللاطيبة يقول فيها 

َلُنْحِييَـنَُّه َحَياًة طَيَِّبًة َولََنْجزِيـَنـَُّهْم َأْجَرهُ (  ْم �َِْحَسِن َما َكانُوا َمْن َعِمَل َصاِحلًا ِمْن ذََكٍر َأْو أُنـَْثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فـَ
  .)النحل٩٧( ) يـَْعَمُلونَ 

  :رضي هللايف هذا اليوم �عمال تُ بون لإننا مطا :أيها األخوة مجاعة املؤمنني
  :صلى هللا عليه وسلَّمحية وقد حتدثنا عنها 8ألمس، وقد قال الضَّ : أوالً 

حلٌم قدمه ، فمن ذحبها قبل الصالة فإمنا هو مث نذبح ُأضحيتنا أن نصلي I،أول ما نبدأ يف يومنا هذا (
  .٥)الُنسك يف شئليس من  هلهأل

وقد ك معهم �ذا العيد، ونتحرَّ  ،ونصلي معهم ،مÊنئ إخواننا الذين نعيش معهأن مث علينا بعد ذلك : ◌ً Óنيا
يبة صدقة، وإذا والكلمة الط ،خيك صدقةأ، فالبسمة يف وجه وال حيدّ  ا8ً ال يعدُّ و ثهلذه التهنئة  وجلَّ  جعل هللا عزَّ 

  :صلى هللا عليه وسلَّمقال  ك،و ك أنت وأخيغسل ذنوب وجلَّ  ن هللا عزَّ إخاك فصافحت أ
  .٦)يعين نزلت ـ ذنو�ما كما يتحاتُّ ورق الشجر ـإذا التقى املسلمان فتصافحا حتاتت (

 ،وجلَّ  عزَّ  هللاإىل وجتأر  مةايوم القيقاطعها  فإن الرحم تشكوذوي األرحام،  لَ صِ مث علينا بعد ذلك أن نَ 
  :وجلَّ  فيقول هللا عزَّ 
  .٧)وأقطع من قطعكِ  ،ألصل من وصلكِ وعزيت وجاليل  ،الرحم وأنتِ أ� الرمحن (
مت ى عليه أفضل الصالة وأمن مجلتها ما قال فيها املصطف ،رحام فيها منافع ال تعدّ ن صلة األعن أفضًال 

  :السالم
  ٨)صلة الرحم تزيد يف العمر وُتكسب الرب(

حملذورات،  جتعل عمر اإلنسان مباركًا يستغله يف الصاحلات صلة والطاعات، وال يستنزفه يف املعاصي وا
  .األرحام أكَّد عليها نبينا الكرمي ألÊا من أخالق املؤمن يف هذا اليوم العظيم

  :صلى هللا عليه وسلَّمفقد قال  ،مث ال ننسى الفقراء واملساكني
  ٩)أغنوهم عن السؤال يف هذا اليوم(

                                                                                                                                                                                                 

  ). . إن الرجل ليكون له املنزلة عند هللا، فما يبلغها بعمل، فال يزال هللا يبتليه مبا يكره حىت يبلغه إ`ها: (روى بن حبان واحلاكم عن أيب هريرة Ò بلفظ ٤
ما نبدأ به يف يومنا هذا أن نصلي مث نرجع فننحر من فعله فقد أصاب سنتنا ومن ذبح إن أول  : (البخاري عن الرباء بن عازب رضي هللا عنهما بلفظ ٥

  ).قبل فإمنا هو حلم قدمه ألهله ليس من النسك يف شيء
  Òحذيفة بن اليمان يف األوسط �سناد جيد عن الطرباين أخرج  ٦

 الرمحن، وهي الرحم، جعلت هلا شجنة مين من وصلها وصلته، ومن قطعها أ�: يقول هللا تعاىل( كنز العمال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  ٧
 ).بتته، هلا يوم القيامة لسان ذلق

  ).متفق عليه( )من سره أن يبسط له يف رزقه وأن ينسأ له يف أثره فليصل رمحه» :ملسو هيلع هللا ىلص قال النيب أن ومسلم عن أنس Ò البخاريأخرج  ٨
  . عن ابن عمر، رضي هللا عنهمارواه البيهقي والدارقطين ٩
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  :ليستزيد من نعم هللا، ويدخل يف قول هللالى عطا`ه واملؤمن دائماً يشكر مواله ع
  )الرعد٧( ) لَِئْن َشَكْرُمتْ الزِيَدنَُّكمْ ( 

مجعني على أن وفقنا هللا لقيام هذه األ`م الفائتة 8لصيام والطاعات، والتوفيق ألدا صالة شكٍر لنا أوخري 
  :ليه وسلَّمصلى هللا عجه هللا، قال و طلباً لواملساكني اء للفقر  صدقةالعيد أن ُخنرج 

  .١٠)الصدقة ُتطفئ اخلطيئة كما ُيطفئ املاء النار(
ن ال يدع لنا ذنبًا إال غفره، اللهم اغفر لنا ويف هذا اجلمع املبارك، أ ،اركيف هذا اليوم املبنسأل هللا عز وجل 

وتفضَّل ، منها وما مل نعلم علنا، ما أظهر� وما أبطنا، ما علمناأ ر�، ما أسرر� منها وماما قدمنا منها وما أخَّ  ؛ذنوبنا
حملققني مبا ذكرته  ،علينا فأبدهلا حبسنات   :يف حمكم اآل`تواجعلنا من عبادك ا

  )الفرقان٧٠( ) فَُأولَِئَك يـَُبدُِّل هللا َسيَِّئاِ®ِْم َحَسَناتٍ ( 

ر أعضاء� وأجسامنا وطُهرة النفوس  ،القلوباليوم صفاء اللهم ارزقنا يف هذا  واحفظها من  يف طاعتك،وسخِّ
ك والعمل مبا حتب وترضى، واجعلنا من عبادك املقبولني ووفقنا يف هذا اليوم التباع نبيَّ  مرك،فة ألعصيتك وخمام

  .الصاحلني عندك ` أكرم األكرمني
حوال اللهم اصلح أ .تنظر لنا وإلخواننا يف بلد� وللمسلمني أمجعنين أ ؛اللهم إ� نسألك وأنت خري مسئول

وبسنة  ،، واجعلهم بشرعك عاملنيرجاالً نساًء و  ،شبا8ً وشيوخاً  ،سنيؤ رؤساء ومر  ،وحمكومني كاماً ح ؛املسلمني
 ،هذا الدين أمجعني يفلق ذوالتح شدقو8لوسطية يف اإلسالم مستمسكني، و8عد بينهم وبني الت ،حبيبك آخذين

  .العاملني ` ربَّ  ،آمني.. آمني 
والد�، و8رك لنا يف بناتنا، و8رك لنا يف أقواتنا، اعنا، و8رك لنا يف أيف أمس و8رك لنا ك لنا يف أبصار�،اللهم 8ر 

كرم أ` .. على الدوام  ،واجعلنا مباركني أينما كنا وحيثما سر� ا يف كل شٍئ هو لنا،و8رك لنو8رك لنا يف بلد�، 
  .األكرمني
لدينا األحياء منهم واألموات، واغفر اللهم لوا ،واملؤمنني واملؤمنات ،هم اغفر لعبادك املسلمني واملسلماتلال
  .من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلنيواجعلهم مع الذين أنعمت عليهم رحامنا أمجعني، وذوي أ

اللهم  وارضَ  ،مهات املؤمننيهرات أاللهم عن نسائه الطا الكرام، وارضَ ب النيب الربرة االلهم ارَض عن أصح
  .مجعنياللهم عنا أ ارضَ و والصاحلني، ألولياء عن العلماء العاملني وا

 ) َواْحلَْمُد I َربِّ اْلَعاَلِمنيَ . َوَسالٌم َعَلى اْلُمْرَسِلنيَ  .ُسْبَحاَن رَبَِّك َربِّ اْلِعزَِّة َعمَّا َيِصُفونَ ( 
  ).الصافات١٨٢: ١٨٠(

  وصلى هللا على سيد� دمحم وعلى آله وصحبه وسلَّم
************** 

                                                           

١٠ Ò النسائي والطرباين ومسند الشهاب عن معاذ.  


