
 8من  1الصفحة  لبيك اللهم لبيك :يد األضحىع خطبةعنوان 
 

 

 139الرقم: 
 الشيخ: محمد أبو النصر

 ه1438/ ذو الحجة /10التاريخ: 
 م2017/ يلولأ /1 الموافق:

 

 دقيقة 23مدة الخطبة:  حلب المحررةريف أحد مساجد  الجامع

 

  

 األفكار األساسية الواردة في الخطبة األولى
 مشهد الحج مشهد األمَّة الواحدة 1
 دروس الحج    2
 من معاني )لبيك اللهم لبيك( 3
 من دروس عيد األضحى )التلبية والتكبير والتضحية( 4
 ال تلبية وال تكبير بغير تضحية 5
 درس إبراهيم في التضحية وتخليد هللا لذكراه  6

 األفكار األساسية الواردة في الخطبة الثانية
 من آداب العيد عند المسلمين 7
 توجيهات للنساء في العيد 8



 8من  2الصفحة  لبيك اللهم لبيك :يد األضحىع خطبةعنوان 
 

 

   الدليل. كر  مالحظة: ما بين معكوفتين ] [ فهو شرح ُمدرج في سياق ذ 

 الخطبة األولى
 (مرات 9 )هللا أكبر

يجُ  هللا أكبر .1  .مالبَس اإلحرام ما لبس الَحج 
 .السالمبها عبة فبَدؤُ هللا أكبر ما رأوا الك .2
 .المقام وا بالبيت، وصلُّوا عند، وطافُ األسود رجَ هللا أكبر ما استَلُموا الحَ  .3
 عند المشعر الحرام. ا دعواهللا أكبر عدد م .4
 .نور القرآن، وفرحوا بهدي اإلسالمهللا أكبر ما اهتدوا ب .5
يد عرفات هللا أكبر .6  .ما وَقف الحجيج في َصع 
 .في الصفا والمروة بخالص الدعوات هللا أكبر ما تضرَّعوا .7
 .هم ربهم، وتحمَّل عنهم التَّبعاتهللا أكبر ما غَفر ل .8
ة اإلسالموحَلُقوا وتحلَّلوا ونَحُروا، فتمَّت بذلك حَ  أكبر ما رمواهللا  .9  .جَّ

  
 .ُبكرًة وأصيالً وبحمده هللا أكبر كبيًرا، والحمد هلل كثيًرا، وُسبحان هللا 

 وهددو منيددرًا، وقمددراً  سددراجاً  فيهددا وجعددل بروجدداً  السددماء   فددي جعددل الددذي وتبددار ، بصدديراً  خبيددراً  بعبدداده كددان هلل الحمددد
لفةً  والنَّهار الليل جعلَ  الذي  ...ُشكوراً  أراد أو يذَّكر أن أراد لمن خ 

ددطَ ليُ  هلل الددذي فددرى علددى المسددلمين الحددجَّ  الحمددد ة نَّددهم الجَّ لَ دخ  ُيددلو  ،ذنددوبهم رَ غف دديَ لو  ،همح نفوَسددصددل  يُ ل، و ر قلددوبهمه  
يجتمع فيده المممندون، لو  ،فيه المسلمون  ليلتقي، إلى البيت الحرام الحج  ع ، وأشهد أن ال إله إال هللا شرَ معرفها له

، للطدددددداافين والعدددددداكفينوطهددددددره  ،ص البيددددددت مددددددن الشددددددر  والمشددددددركين، خلَّددددددعبددددددده ورسددددددوله وأشددددددهد أن محمددددددًدا
أجمعدين ومدن سدار علدى دربهدم واتدبعهم صدحبه صدلَّى هللا وسدلَّم عليده وعلدى آلده و ين، والدد مناسدك الحدج    مهموعلَّ 

 بإحساٍن إلى يوم الدين.
 

دد بعددد إخددوة اإل،مددان، عيددد أضددحى جديدددأمددا   علينددا، وقددد أفدداى الحجدديج مددن عرفددات وبدداتوا بم دلفددة وانطلقددوا لُّ ُيه 
، عيدد جديدد ُيهدلُّ عليندا وقدد حدجَّ مدن أعانده هللا علدى ذلدك واسدتطاع إلدى الحدج   سدبيال، عيدد  الجمراتيرمون  اليوم

اسددتجابًة إبددراهيُم يددل، إذ أذَّن أب األنبيدداء إبددراهيم الخلإلددى هنددا  نددداء  جديددد وقددد لبَّددى فيدده مددن اسددتطاع الوصددو َ 
ن  )، ألمر هللا  .[27]الحج: (َعمِّيق   َفج    ُكل ِّ  مِّن   َيأ تِّينَ  َضامِّر   ُكل ِّ  َوَعَلى رَِّجاًل  َيأ ُتوكَ  بِّال َحج ِّ  النَّاسِّ  فِّي َوَأذ ِّ
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كدددان حدددج بيدددت هللا العتيددد ، الدددركن فأتدددى المممندددون مدددن مشدددارق األرى ومغاربهدددا مرضددداًة هلل واسدددتجابًة لندااددده، 
ىىج   النَّىىاسِّ  َعَلىىى )َولِلَِِّّّ ه هللا علددى مددن اسددتطاع إليدده سددبيال ، الددذي أوجبَّددالخددامس مددن أركددان اإلسددالم ىى ِّ  حِّ َبي   َمىىنِّ  ال 

ىىَتَطا َ  ىى ِّ  اس  يَن( َعىىنِّ  َغنِّىىي   ّللاََّ  َفىىنِّنَّ  َكَفىىرَ  َوَمىىن   َسىىبِّيً   إَِّلي  َعىىاَلمِّ  بيددت هللا، حيددو مهددوة أف دددةُ  حددجُّ [. 97]آ  عمددران: ال 
ه حيدو ،جتمدع المسدلمون مدن أصدقاع د الشوق إليه عند مدممن، إن دوال يبرُ  ،لُّ منه زاارالمممنين، ذا  الذي ال ،مَ 

علددى اخددتالس ألسددنتهم وألددوانهم، علددى اخددتالس قوميدداتهم وبلدددانهم، ،جتمعددون ،جتمددع المسددلمون األرى جميًعددا، 
العقيدددة و هددا وحدددة الهدددس ه ويخددافون عذابدده، إن  ًة لددربٍ  واحددد، يرجددون رحمتَددفددي ذا  المكددان، لهدددٍس واحددد، طاعدد

الدذي تتجلدى فيده معداني قدو  هللا ذا  الدركن ها األمَّة الواحددة التدي اجتمعدت علدى ركدن الحدج العظديم، والدين، إنَّ 
هِّ  )إِّنَّ  :تعالى ُتُكم   َهذِّ ىَدةً  ُأمَّىةً  ُأمَّ ( َرب ُكىم   َوَأَنىا َواحِّ ُبىُدونِّ ا هللا باإلسدالم، جعدل هدذه األمدة التدي أع هد ،[92]األنبيداء: َفاع 

هددا التيكيددد علددى وحدددة المصددير ، أهمُّهددا التيكيددد علددى  لترسدديم معدداٍن خطيددرٍة عديدددة، أهمُّ هللا لهددا هددذا الددركن سددبياًل 
ددة اإلسددالم، مددن خددال  ركددن الحددج    هددذا الددرُ وحدددة   تصددحيح علددىكن الددذي تدددور مقاصددده الهدددس والمرجعيَّددة ألمَّ

 والت كيددة والمجتمددع، للفددرد التربيددة وعلددى كلمددتهم، حدددةوو  المسددلمين شددمل   النتظددام الدددَّعوة وعلددى والتعبُّددد، االعتقدداد
ددلوكية ىىَدُدوا﴿ : تعددالى قددا  واألبدددان  واألرواح والقلددوب للنُّفددوس السُّ ُكُروا َلُدىىم   َمَنىىافِّعَ  لَِّيش  ىىمَ  َوَيىىذ   َأيَّىىام   فِّىىي ّللاَِّّ  اس 
ُلوَمات   يَمةِّ  مِّن   َرَزَقُدم   َما َعَلى َمع  َعامِّ َبدِّ َن   الددنيا مندافع: - عنهمدا هللا رضدي - عبداس ابن قا   [ 28: الحج] ﴾ األ 
 والدذَّبااح البددن مندافع من ،صيبون  فما الدنيا منافع وأمَّا - وعال جل - هللا ضوانفر   اآلخرة، منافع فيمَّا واآلخرة،

 .والتجارات

أكثدددر مدددن أن ُتعددددَّ وأكبدددر مدددن أن ُتحصدددى فدددي  مدددن دروس الحدددج العظيمدددة دروس   جليلدددةدروس  عظيمدددة وفواادددد 
، ولعلنا إن أردنا أن نتفكَّر في أخص دروس الحج   وأعظمها، فالبدَّ من أن نتفكَّدر فدي درس التلبيدة  خطبٍة واحدة

دي تشدهده الددنيا وقدد أتدى حُ ذالالعظيم هذا الدرس )لبَّيك اللدم لبيك(  العظيم، درس   اج المسدلمين مدن كدل بقداع جَّ
يددًة عل  الطريدد  ليُ  دوا مشدداقَّ األرى ومددن شددتَّى أصددقاع الدددنيا، أتددوا إلددى بيددت هللا الحددرام وتكبَّدد )لبيىىك اللدىىم نوهددا مدو  

إلددى مكدداٍن واحددد ى الحجدديج أتدد لبيىىكل لبيىىك ل  ىىريك لىىك لبيىىكل إنَّ الحمىىد والن ِّعمىىَة لىىك والملىىك ل  ىىريك لىىك(
ٍة واحدددة، أبيضددهم مددع أسددودهم، أحمددرهم مددع أصددفر هم، غندديُّهم مددع فقيددرهم، بترتيددٍ  واحددد، وبُخطَّدديروا جميًعددا ليسدد

ي ، هدا أمَّدة اإلسدالمبينَّ ل  ده للكدون كُ  دينمك  دم ،فدي طريد  واحددرهم ... ،سديرون جميعدا لهددس واحدد، كبيرهم مع صدغ 
دددة اإلسدددالم دددة اإلسدددالم الواحددددة، التدددي نَّ  أ، إالتدددي ال تتجددد أمَّ أن ،فر  قوهدددا  وأذنابهدددا مدددم الكفدددر وعمالؤهددداأرادت أُ هدددا أمَّ

رُ  دًة واحددة، تتوجده لقبلدٍة واحددة، وتهدوي مشداع  موها شعوبا ودويدالت، ويديبى هللا إال أن تبقدى أمَّ أبنااهدا إلدى  ويشرذ 
،خافون أنَّ في هذه األمَّة شعاار تحداف  علدى وحددة األمَّدة  ،خيف أعداءها، ن أشد مام وهللا شعاار واحدة، وهذا
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ددة بقددى عدداماًل ُيددذك  ر أبندداءمهمددا حدداو  األعددداء تم يقهددا ، هددذه الشددعاار التددي ت بمفتدداح عدد   هم ونصددرهم  هددذه األمَّ
 اتحادهم وتوافقهم وتعاونهم وتطاوعهم... ، أال وهو وسمددهم وكرامتهم، أال وهو اجتماعهم

دون ؟! يتَّ  لكن على ماذا  على ماذا ،جتمعون؟!ح 

،ديتي درس الحدج   العظديم ليدوجههم إلدى مدا ،جد  أن ،جتمعدوا عليده ،  ،يتي درس الحدج   العظديم ليجيد  عدن ذلدك،
دون، ) ا جميعايجتمعو ،يتي درس الحج ل )لبيك اللدىم لبيىكل لبيىك ل  ىريك على شعاٍر عظيٍم يهتفون به وله يدرد  

  ((لك والملك ل  ريك لك عمةَ لك لبيكل إنَّ الحمد والن ِّ 
،جتمعددون علددى توحيددد هللا، ،جتمعددون علددى تعظدديم هللا، ،جتمعددون علددى إعددالء كلمددة هللا، ،جتمعددون علددى إعددالء 

ال تكددون إال ميَّددة والحاك  الخضددوع والددذُّ َّ والتبعيددة والطاعددة المطلقددة  بددينَّ  للعددالم أجمددع علنددينأمددر هللا، ،جتمعددون مُ 
 اللهدددم لبيدددك ..... لدددك شدددريك ال والملدددك لدددك والن  عمدددةَ  الحمدددد إنَّ  لبيدددك، لدددك شدددريك ال لبيدددك لبيدددك، اللهدددم لبيدددك هلل،

 تباركددت إليدك، إال مندك منجدى وال ملجدي ال واليدك، بدكنحدن  إليدك، لديس والشدرُّ  يدد،ك، فدي هكلُّد والخيدرُ  وسدعد،ك،
 .إليك توبون ستغفر ن وتعاليت،

د نداء خالد يردده كلُّ من زار بيتَ  يىك اللدىم لبَّ مقدراا بوحدانيتده مستسدلًما لعظمتده،  دا هللهللا العتيد ، منقداًدا هلل موح  
  ، تنقدداد عقولنددا ألمددر   يىىكيىىك اللدىىم لبَّ لبَّ  ونقدديم شددريعتك وحددد ،د  وحددد  ، ، نستسددلم لددك وحددد ، ونعُبدد يىىكلبَّ 

 حرَّمتهدا ولدوال أندك  متهدا وأندك عظَّ ، نطدوس حدو  حجدارٍة ال قيمدَة لهدا لدوال يك اللدم لبيكلبَّ خاضعًة مستسلمة ، 
يىك اللدىم لبَّ ندوقن أن الخيدر فدي أوامدر  ولدو خالفدت هواندا وعقولندا ، ل  يىكيىك اللدىم لبَّ لبَّ أعليت شدينها، لوال أنك 

، نحددن فددي الشددام ونن بعدددنا عددن يىىكيىىك اللدىىم لبَّ لبَّ ، طاعددًة وعبود،ددًة واستسددالًما ورضددى بمددا قسددمت لنددا،  يىىكلبَّ 
 ..منقادين لشريعتك.المشعر الحرام ، فقد لبينا أمر  مجاهدين ألعدااك ناصرين لدينك 

هدي قدوُ  باللسدان واعتقداد  ،  يىكيىك اللدىم لبَّ لبَّ  ... ليست قدوال باللسدان وال اعتقداًدا فقدل بالَجندان،،يكيك اللدم لبَّ لبَّ 
م... خضوع   ،يكيك اللدم لبَّ لبَّ  ..واألركان.بالَجناَن وعمل  بالجوارح   وانقياد  واستسالم ألمر الواحد العالَّ

مدرسدددة عيددددد  فيهدددا دروس  عظيمددددة لغيدددر الحددداج   أ،ًضددددا، ،نَّهدددا مدرسدددة الحددددج   العظمدددى، مدرسدددة عيددددد األضدددحىإ
، هللا أكبددر أكبددر محبَّددًة وصدددقاا حًقددا، هللا حقددهللا أكبددر  كبيددر ، هللا أكبددر،، مدرسددة التَّ لبيددة مدرسددُة التَّ األضددحى ، 

حدذر... وأجلُّ وأعظم من كدل   مدا نخداُس ونأكبر  تعالى ذك  ر المسلم بينَّ هللامدرسة التكبير التي تُ  عبود،ًَّة ورًقا...
 ...الجبابرة والمتكبرينهللا أكبر من كل   

كراهددا لكددي نعلددم مدرسددة التضددح مدرسددُة التَّلبيددة ، مدرسددة التَّكبيددر، مدرسددة عيددد  األضددحى،إنهددا  ية التددي خلَّددد هللا ذ 
ا كُبدر رجٍل ُحر َم الذُّريَّة فدي شدبابه، فلمَّد ، تضحيةُ نبي هللا إبراهيمدق فيها، تضحيُة حقيقة التلبية وكيف ،كون الص   
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دنُّه ورقَّ عظمدده وَضد فغدددا شداباا ،سددعى مدع والددده وُيعيندده،  ، رزقده هللا بولددده اسدماعيل،ف جسددده، رزقده هللا ولددًداعُ س 
ًنددا مختب ددًرا للولدددد والو متَ ،ددديتي مُ  تعددالى فددإذا بدديمر هللا ددة علددى مدددن ، إنَّ الددد، وهللا بحال همددا علددديم  خبيددرح  مددا هدددي الُحجَّ

َمَنامِّ فِّي َأَرى  إِّن ِّي ُبَنيَّ  ))َيابعدهم، ،يتي األمر الرباني فيقو  األب لولده:  َبُحىكَ  َأن ِّي ال  ُُر   َأذ  ... (( َتىَرى  َمىاَذا َفىان 
مددن لبَّددى التلبيددة الحقيقيددة هلل؟ ،كددون جدواب  ذامددا ؟،كددون جدواب الولددد ذامددافمدا قولددك؟  هللا ،دديمرني بددذبحك :،دا بنددي

 !؟الُمضح  ي في سبيل هللا ماذا ،كون جواب الولد الُملب  ي
َعىل   َأَبى ِّ  َيا َقالَ  )) َمرُ  َمىا اف   ْ ُدنِّي ُتى ىنَ  ّللاَُّ  َ ىا َ  إِّن   َسىَتجِّ ىابِّرِّيَن(( مِّ دافات: الصَّ مدن  تلبيدة  حقيقيَّدة  صدادقة   ،[102]الصَّ
 .هلل رب   العالمين لدد والو ل  االو 

 ؟!فما كانت مكافية هللا لهماهكذا تكون التلبية الحقيقية الصادقة، تلبيُة خضوٍع والت اٍم وتطبيٍ  ومجاهدة، 
َلَما ))َفَلمَّا َناهُ ( 103) لِّل َجبِّينِّ  َوَتلَّ ُ  َأس  يمُ  َيا َأن   َوَناَدي  َراهِّ ق  َ  َقد  ( 104) إِّب  َيا َصدَّ ؤ  زِّي  َكَذلِّكَ  إِّنَّا الر  ىنِّينَ  َنج  سِّ  ال ُمح 

ىَبَ  ُ  َلُدىوَ  َهَذا إِّنَّ ( 105) ُمبِّىينُ  ال  َناهُ ( 106) ال  ب     َوَفىَدي  ىيم   بِّىذِّ ُِّ َنىا( 107) َع ى ِّ  َوَتَرك  ىرِّينَ  فِّىي َعَلي  خِّ ( 108) اْل 
يمَ  َعَلى َسَ م   َراهِّ زِّي  َكَذلِّكَ ( 109) إِّب  نِّينَ  َنج  سِّ افات[. (((110) ال ُمح   ]الصَّ

ين ُمنقادين هلل ،   عندي اكفدف و أضدطرب ال حتدى وثداقي اشددد أبت ،المَّا انقاد الوال د والولد بحقيقة التلبية ُمضح  
 علدي أهدون  ليكدون  حلقدي على السكين من وأسرع شفرتك وأشحذ أمي فتراه  ءشي دمي من ينتضح ال حتى ثيابك

 .... شديد الموت فإن
فلمَّا أضجعه ووضع وجهده إلدى األرى ومدرر السدكين علدى حلقده، فدإذا بالسدكين ال تقطدع، فكدرر مدرًَّة وأخدرة ، 

 ونذا باهلل تعالى ُيرسل جبريل بكبٍش عظيٍم ،فدي به إسماعيل الذبيح...
فدداه هللا، هكدذا ،كدون الثدواب لمدن لبَّدى حد  التلبيدة هلل،  هكذا ،كون ثواب هللا لمن ضحَّى ح  التضحية في سبيل

م النددداس كيدددف تكدددون التلبيدددة الحقيقيدددة ألمدددر هللا، وكيدددف التكدددون لددديعلَ  ربُّددده ، وجعدددل مدددن بعدددده شدددعيرة األضدددحية
  ... التضحية من الُمخل صين الصادقين مع هللا

 إنها دروس عيد األضحى.
 جمع لنا أصل الدين ومبدأه ومنتهاه وسبيل ع    حامله في الدنيا واآلخر. عيد  

أكبددددر وأجددددلُّ وأعظددددم ممددددا نخدددداس  تعددددالى مددددوقنين أنَّ هللا ،ذك  رنا بتوحيددددد هللا وبتلبيددددة أمددددر هللا، وبتكبيددددر هللاعيددددد  ُيدددد
 ونحذر.

فددي سددبيله، ُ،َعدد ُّ هللا بهددا مددن مددن ضددحَّى بهددا  هللا عيددد  يددذك  رنا أنَّ اإلخددالت هلل ،حتدداج تضددحيًة فددي سددبيله، ُ،َعدد ُّ 
فددي الدددنيا قبددل  بتضددحيته -فددي سددبيل هللا  -هللا الُمضددح  ي  ، ُ،عدد ُّ عافيتدده هلل بنفسدده أو مالدده أو ولددده أوضددحَّى 

 ، ولكن يناله التقوة منكم.تضحيتنا وهللا غني عن العاَلمين عن، وهللا غنيٌّ اآلخرة
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،دددا لعظددديم أجدددرهم ويدددا  رون الملبُّدددون هلل حددد َّ التلبيدددة المكب  دددرون هلل حددد َّ التكبيدددر؟!ضدددح ون المكب  دددقدددون المُ تَّ فددديين المُ 
وال تفتنَّدا، أندت موالندا فانصدرنا  ،حتدى نلقدا  نهدايتهم، اللهدم اجعلندا مدنهم واحشدرنا معهدم وثب  تندا علدى الحد  لُحسن  

 فيا فوز المستغفرين. على القوم الكافرين ... أقو  ما تسمعون وأستغفر هللا لي ولكم فاستغفروه
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  الخطبة الثانية:
 (مرات 7)هللا أكبر  

 .األمطار طر  هللا أكبر عدد قَ  .1
 .هللا أكبر عدد أوراق األشجار .2
 .فارالق   هللا أكبر عدد دواب    .3
 .البحار أسما هللا أكبر عدد  .4
 هللا أكبر عدد ما غرَّد طير  وطار. .5
 . أكبر عدد ما أظلم عليه الليلهللا .6
 .أضاء عليه النهارهللا أكبر عدد ما  .7

 
 :اإل،مان إخوة بعد أمَّا وأصيال، بكرةً  وبحمده هللا وسبحان كثيرا هلل والحمد كبيًرا أكبر هللا

بمدا أحدلَّ  ونلهدو مدافيه نفدرح مدرَّتين عدام كدل فدي عليندا ،عود عيًدا لنا جعل أن ه اإلسالم أَمة على هللا ن عم من فإن  
نا. هللُا وأباح  أعيدادهم فدي ُنعي دد فدال والعصديان الكفدر أهدل   عدن بيعيادندا لنتميد  اإلسدالم، أهدل نحدن مدابه هللا خص 

ا  الفسقة ،فعلُ  كما أعيادنا في بهم نتشبَّه وال  .والجهَّ
كدٍر هلل -أيها السدادة  -فيعيادنا  ٍم بمدا أحدلَّ هللا، وفيمدا رواه اإلمدام مسدلم ،  ، وتكبيدٍر هلل ، أ،دام ذ  رسدو  قدا  وتدنعُّ

رِّ هللا»:  - صلى هللا عليه وسلم -هللا  ك  أ،ام العيد، أ،ام  ندخل فيهدا م يدًدا . «أياُم التشريق أيَّام أكل وُ رب ل وذِّ
ُل  فيهدا  ،جدود معسدورنا، علدى ميسدورنافيهدا  ،جودمنا ون ور إخواننا، أ،ام  ارحأمن الفرح على األهل والعيا ، نص 

أ،ددام  نفددرح فيهددا  أذة، أ،ددام  نفددرح فيهددا دون أن نتجدداوز الحددد المحدددود شددرًعا، غنينددا علددى فقيرنددا مددن غيددر  مددنٍ  وال
فال سفور وال اختالط محرم  فدي زياراتندا، ونسداؤنا ،فدرحن فدي العيدد ولكدن ال يبددين زيندتهنَّ دون أن نعصي هللا ، 

، فددداهلل مدددنهنَّ  هللا أن يدددرة ذلدددك وَتَبدددرُّجهن إال لمدددن أحدددلَّ  هدددنَّ أمدددرهنَّ تعدددالى ، وال ُ،طل قدددن أبصدددارهنَّ فدددي غيدددر أزواج 
َنىاتِّ  )َوُقىل  بغض البصر كما أمدر الرجدا  إذ قدا  تعدالى:  مِّ  ْ ُم ىنَ  لِّل  ىن   َيغ ُضض  َصىارِّهِّنَّ  مِّ ُ ىنَ  َأب  َف  َوَل  ُفىُروَجُدنَّ  َوَيح 

ينَ  دِّ يَنَتُدنَّ  ُيب  َدا َظَدرَ  َما إِّلَّ  زِّ ن   .[31:]النور (مِّ
ىىلِّ  )ُقىىل   فدرح  بتعظدديم ديدن  هللا وشددعاار هللا،، بطاعددة هللا ، فدرح  فدرح  بمرضدداة هللا   هددي أعيداد المسددلمينهكدذا   بَِّفض 
 ِّ َمتِّ ِّ  ّللاَّ َرُحوا َفبَِّذلِّكَ  َوبَِّرح  َيف  ر   ُهوَ  َفل  َمُعوَن( مِّمَّا َخي   [58]يونس: َيج 
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رة، اللهم اكتبنا فيمنعم هللا في ،فرحون بن   نممَّ  وأهلينا وذرارينا اجعلنا اللهم  بغيدر النعديم جنَّدة يددخلون  الدنيا واآلخ 
م أنددتم منَّددا بدده أعلددم أنددت ومددا أعلنَّددا ومددا أسددررنا مددا لنددا اغفددر اللهددم عددذاب، قة  سدداب   وال حسددابٍ  ر وأنددت المقددد    المددمخ  

 .قدير كل   شيءٍ  على وأنت

 راىٍ  وأنددت نلقددا  يددوم أ،َّامنددا وخيددر خواتيمهددا، أعمالنددا خيددر واجعددل ماضدديها، مددن خيددًرا أ،امنددا قددادم اجعددل اللهددم
 …عنَّا

 اللهم شاس جرحانا وعاس مبتالنا وفكَّ قيد أسرانا ، .....
 

 ))دعاء((
 
 هن   دددوا قومدددوا.. .العدددالمين رب    هلل والحمدددد المرسدددلين علدددى وسدددالم ،صدددفون  عمدددا العددد ة رب    ربدددك سدددبحان بفضدددل 

... هللا أكبدر هللا أكبدر هللا أكبدر  بخيدر وأندتم عدامٍ  وكدلُّ  ومدنكم، منَّدا هللا تقبَّدل إخوانكم، على وسل  موابالعيد  بعضكم
 وهلل الحمد.


