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

 الخطبة األولى
 هللا أكبر )تسعة مرَّات(

 هللا أكبر عدد ما صام الصائمون. .1
 هللا أكبر عدد ما أفطر صبيحَة العيد الُمسلمون. .2
 صين.هللا أكبر عدد ما صاموا ُمخلِّ  .3
 عدد ما رابطوا صابرين محتسبين. هللا أكبر .4
 هللا أكبر عدد ما قاموا قانتين. .5
 وا القرآن ُمَتدب ِّرين.ؤ هللا أكبر عدد ما قرَ  .6
 هللا أكبر عدد ما دفعوا صدقة الفِّطر ُمحسنين. .7
 هللا أكبر عدد ما دَعوا ربهم موقنين. .8
 هللا أكبر عدد ما اجتمعوا في ُمصلى العيد مكب ِّرين مهل ِّلين. .9

ددد الحمددد ر رب ِّ العددالمينل والصددالال والسددالم علددى أشددرف األنبيدداء والُمرسددلينل  صددلَّى هللا عليدده وعلددى سددي ِّدنا محمَّ
ا بعدد  خدوال اميمدانل أمَّد آله وأصحابه الطي ِّبين الطداهرينل ومدن سدار علدى دربهدم واهتدده بهدداهم  لدى ندوم الددننل

ُ لللون  ُقلللِب      )) يقدددول هللا تعدددالى وهدددو أحكدددم القدددائلين: لللا   ِجم  ِيلللر  م مو ُحلللوا ُملللو  ج  ِلي ِ ر  ِ  ف ب لللل ل ف  ف  ت للل ِحم  َ ر  (( ِضلللب   و  و 
 .[58:نونس]

ا ُندددخل علدى الددنفس فيهدا بمددا نبداح مم د نلهددوا لبدوروالحُ تنفَّسددا ُنظهدر فيدده الفدرح الحمدد ر الد ج جعددل لندا األعيداد مُ 
 لنددا اننددا هللا عليدده مددن الطاعدداتل نفددرح بمددا ُ فِّددرنفددرح بمددا أعالبهجددة والسددرورل نفددرح بصدديامنا وقيامنددا واجتهادنددال 

 .الكافرينو   تشبَّه بأفراح وأعياد الفاسقينوال فال ُطغيان وال معاصيَ  ؛من ال نوبل نفرح فرح المؤمنين

نفرح ر م الشدائد واآلالمل نفرح ألننا نعلم أجر الصبر على شدائد األيدامل نفدرح فكلندا يقدينن بدأنَّ  نعم نفرحلنفرحل 
مددن حددال   لددى  هللا يغيددر والتفاتتهدداعددين  مددا بددين طرفددة ه وقددد أيقنددا بأنَّددمددا العسددر ُيسددرال نفددرح  مددا العسددر ُيسددر ا  ن  

د الحيويددة فددي نفوسددنا و فددرح لنجدددد فددار تعددالى شددرم لنددا مواسددم ال حددالل نفددرح هدد ا ل لدديس ل فددي قلوبنددامددااآللنجددد ِّ
 :لندا قال -صلى هللا عليه وسلم-هللا رسول كيف الل و  شارات أنن ما حللنا وارتحلنالبل ننشر الفرح والبِّ  لحسبف
للُروا))  للُروا و ل     س   للُروا -سللِّ  نوا - ،ُت  س   َ ش    حدداتالُمفرِّ شددارات وتوزيددا األخبددار البِّ  فنشددرُ  َعَلْيددهِّ[. ]متفدد ن (( ُتن    للُروا و ل   و 
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ين   ))إ نو  بينلقرَّ الحين ومالئكته المُ صأوليائه ال هللا تعالى ما المؤمنين وشأنُ  شأنُ  َُّن ا ق اُلوا الول  اُموا ُثلمو   وُ  ر   اِسلت َ 
لُ  مُ  ت ت ن زو ل ِيه  ئ ك ةُ  ع  اُفوا أ لو  اِلم َل  ُروا ت ِحز ُنوا و ل   ت خ  نوة   و أ ِ ش  (( ُكِنُتمِ  الوت ي   اِلج  لت:  ُتوع ُدون   [.30]ُفص ِّ

 وجددان فدي السدكينة وبث الصحب طمأنةفمن هللا الكريم الرحيمل ومن مالئكته المطهَّرينل التبشير وإن كان ه ا 
 ....والصالحين األنبياء دأب لالدرب ورفاق واألصدقاء األولياء

 مدتهلال ل النواجد ل بدادجَ  الوجدهل باسدم الثغدرل فترَّ مُ   ال هعند من يخرج فال رهبوادِّ  ترجف الرجل هئُ يجي عارف   لُربَّ 
فددي قلبدده وعقلدده ذال الصددال  العددارف  بمددا زرعدده وسددكنت نفسددهل ل قددد اطمددأنَّ قلبدده وذهددب َروعددهلاألسددارير منددبل 

 .المتفائل الواثِّ  بار

صددلى هللا -هد ا رسدول هللا  -أنُّهدا األحبَّدة  – عدن ذلد  ُثالت  َمدد والسدابقين صد  األنبيداءولكدم قد َّ لندا هللا مدن قَ 
ن  -عليه وسلم لِين   ))ث لان ي  :  -رضي هللا عنده- ما الصد ِّ لا إ ذِ  اِثن  لولُ  إ ذِ  اِلغ لار   ف لي ُمم  َُ      ِ ب  لاح  نِ  ل   ل ص   إ نو  ت ِحلز 

للا((  و   للاوهدد ا الرجددل الصددال  والددد البنتددين مددا موسددى عليدده السددالمل [ل 40]التوبددة: م   ن  للاه  ُ  ))ف ل مو ق لل و  ج  ِ   و  ل ِيلل  ع 
لل    ص  لل ِ  ل   ق للال   اِلَ  للِو    ت خ  للن   ن ج  للِوم  م  (( اِلَ   حبيبددة رسددول هللاالمددؤمنين خديجددة  وهدد ه أمُّ ل [25]الَقصدد : الظوللال م ين 

ل مدا ندعل عليده الدوحيل يقدولا رأه مَّدخائفا نرتعد ل النبيُّ ل أتاها وأرضاها رضي هللا عنها دا: جبريدل أوَّ  النبديُّ خائف 
لللوني" لللوني زم   ْوم عندده ذهددب حتددى لددوهفعمَّ ...  "زم    .ن سللي" علللى جشللي ُ  "لَللد :قددالبددر و فددأخبر خديجددَة الخ. الددرَّ

،: خديجة له فقالت لبُ  إنلف أبلدا، هللا ُ خزيف ل فوهللا أ شر، " كَل  لوت   الحلدي،، وت ِصلُد  اللرحم، لت ص   الك لب ، بُ حم 
بُ كِ وتُ  ر ي  ،الم دوم   س  رُه وتطمئن قلبه. الحق". نوائب على وُت ين الضي ، وت َِ  تبش ِّ

 هكددد ا حدددال الدددواثقين بدددار العدددارفين بددده لوالمؤمنددداتهكددد ا شدددأن المدددؤمنين  لوالصدددالحات هكددد ا شدددأن الصدددالحين
ل ُيسددعدون واألمدان باالطمئنددانُيشددعرون الندا  والسدعادالل ننشدرون البهجددة الطمأنيندة والفددرحل ل ننشددرون والواثِّقدات

 الصغير والكبير.

وهددددو رسددددول هللا سدددداب  عائشددددة وسددددابقتهل كددددان الحبشددددة نلعبددددون بددددالحراب  -صددددلى هللا عليدددده وسددددلم- هللا رسددددول
 فددي مسددجده وهددو يقددف علددى بدداب حجددرال عائشددة يسددترها بثوبدده وتتددا رأسددها علددى عاتقدده لتتفددرَّجنتراقصددون بهددا 

ن لهدم رسدول هللا عليهم  -صدلى هللا عليده وسدلم-ل وكانت الجوارج تترب بالددف فدي حجرتهدا فعجدرهم أبوهدا وأذِّ
رينالُمصلحين  ه ا شأنالفرح على قلبهال دخل السعادال و لكي نُ    .ه ا شأن الُمفرِّحين الُمبش ِّ

 لوامرعداب عدببالرُّ  بتلدىنُ  ذال الد ج لالغوايدة فدي ه التمدادجمدن شدأنُ  تدره المؤمنين المطمئندين  أولئ  مقابل وفي
 نفددو  فدي السدلبية والحالدةالكآبدة  وبدثوالخددوف والتدوتُّر  لوالتخد نل والخد الن لوالتحدعين والحدعن  لوامفدعام مِّ والفدعَ 
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دده شددأنه فددي ذلدد  شددأن شددياطينه التددي تددأزُّه أز ال تريددد نشددرَ و  ورفاقدده أوليائدده سِّ ل والقنددو ِّ  واليددأ ِّ  ن والكآبددةِّ الُحددعِّ  ُجالَّ
 تبدددددددددددددددارل وتعدددددددددددددددالى: بموعدددددددددددددددود الدددددددددددددددرب ِّ المعبدددددددددددددددودِّ سدددددددددددددددبحانهل وفدددددددددددددددي هددددددددددددددد ا يقدددددددددددددددول الحددددددددددددددد ُّ  والتشدددددددددددددددكي ِّ 
ا لِيط انُ  ذ ل ُكمُ  ))إ نوم  لو   ُ  الشو لاُفوُممِ  ف لَل   أ ِول ي لاه  ُ  ُ خ  لاُفون   ت خ  ج  (( ُكِنلُتمِ  إ نِ  و  ن ين  م  ِْ مدران: ُمل  ويقدول سدبحانه: [.75]آل عِّ

ِيط انُ  ُدُكمُ  ))الشو ر        َِ ي ِأُمُرُكمِ  اِل   اه   و  ِحش  ُدُكمِ  و  وُ    اِل   ِغ  ر ة        ُِ  م  ِن ف ِضَل   م  ع   و  وُ  و  ل يم   و اس  وعلدى  [.268]البقدرال:(( ع 
ون بتخويد  الندا  ون بامثم والعدوان ومعصية الرسدولل نتنداجَ نتناجَ  لمثل حالة الشياطين تجد الكفار والمنافقين

لا: لسان حدال أسدالفِّهم ندوم قدالوا وزعععة  يمانهم وإضعاف ثقتهم بربهمل لسان حالهم ن ا ))م  لد  ُِ   وُ  و ع  ُسلوُل ر   إ لو  و 
ام   ل   ي ِثر ب   أ ِمب     ا ... ُغُرور ا لاُنوا ))ل لوِ  سدورال األحدعاب[ 13-12]من اآليات  ل ُكِم(( ُمَ  ن ا ك  ِنلد  لا ع  لاُتوا م  لا م  م  ]آل  ُقت ُللوا(( و 
مران:  .[156عِّ

لدم والرشدد األنداال عن والبعد وسيئها حسنها األخبار  ذاعة  لى والسرعة النفس باضطرابأولئ   بتلىنُ   ))و إ ذ ا والحِّ
ُممِ  للاه  للن   أ ِمللر   ج  للِو    أ و   اأِل ِمللن   م  (( أ ذ اُعللوا اِلخ   ِ ددن قليلددي اميمددان تددره  كددمول ل[83]النسدداء:   لل  ميقدددُ  - هللا عافانددا - مِّ
 علدى ون يقع لمتاعفة أضعافا   فععه ون ويتاعف لحعنه  لى عنا  حُ  ونهفيعيد خائفا   أو فععا   أو حعينا   الرجل معليه

لدد مهكددأنَّ  لهاونشددفينبِّ  االهَلدد ومواضددا لهدداونثير فيُ  درالَكدد بواعددث  مومددا ذال  ال لقلددة دنددنه ...البددؤ  بأسددباب ون موكَّ
 .مضعف  يمانهو 

ان شددت   لالمتفددائلين وبددين عبدداد هللا المددؤمنين الُمخَلصددينهددا السددادال بددين أولئدد  القددانطين المكتئبددينل أن  شددتان شددتان 
ا وبدين مدن  ال يعدرف  الَّ السدلبيات وتتبدا العثدراتل شدتان بدين مدن شتان بين من نتبنى اميجابية في الحياال منهج 

-بخددارج ومسددلم عددن رسددول هللا ل وفددي البددائا الطيددبُصددحبةِّ صددحبته كصددحبة نددافر الكيددر وبددين مددن صددحبته ك
للا)) أندده قددال -صدلى هللا عليدده وسدلم ثللبُ  إ نوم  ل للي    م  للال     الج  ل للي    الصو ج  ، و  للوه  للب   السُّ ام  ح  ، ك  ِسللف  للاف خ   الم  ن  ، و   اِلك يللر 

ام بُ  ، أنِ  إموا: اِلم ِسف   ف ح  ُِ، ت ِبت اع   أنِ  و إموا ُ ِحل   ف  ِن د   أنِ  و إموا م  ُِ  ت ج  ِن ن اف خُ  ط ي  ب ة ، ريحا   م  لا: الك ير   و   ُ ِحلر     أنِ  إمو
، د   أنِ  و إموا ث ي ا  ف  ُِ  ت ج  ِن  .((ُمِنت ن ة   ر يحا   م 

-ن دا حقدا فلدتعلم أن رسدول هللا ندت مؤمِّ وإن كُ مدن تصداحبل ختدر لنفسد  فاختر لنفس  أخا امسدالم مدن تكدونل و 
د -صلى هللا عليه وسلم ال والتبشديرَ  لفة  اختار ل  اميجابيدة صِّ دا وسدلوك  لُروا)) : -روحدي فدداه –فقدال  منهج   و ل     س  

للُروا للُروا ،ُت  س   َ ش   حنددةل اختددار لدد  أن تكددون المِّ  بنحددة فددي قلددل اختددار لدد  أن تكددون ممددن نددرون المِّ ((ُتن    للُروا و ل   و 
ورسددوله أن تسددير بالتبشددير بددن النددا  فددي هللا  اختددار لدد  القويَّددةل فتنددةِّ الشدددندالالعطيَّددة مددن بعددد النتفدداءلون بممددن 

ُقوُلوا ل لنواس  ُحِسن ا)): أحل  الظروف ومدا سداعة ال يقولهدا  ال الحكديم البصديرل  ُحْسدن ا لِّلنَّدا ِّ  ُقوُلوا .[83]البقدرال: ((و 
 والنبددي األحددعابل نددوم لنددوم حفددر الخندددق -صددلى هللا عليدده وسددلم-علددى ذلدد ل قصددة رسددول هللا  أروعدده مددن مثددال  

 أهيددلل كثيب ددا فغدددت ضددربات ثددال  النبددي فتددربها عليهددال يقدددروا فلددم صددخرالن  لهددم عرضددت وقددد أصددحابهل مددا يحفددر
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 مفدداتي  أعطيددت هدد ال مكدداني مددن مددرالحُ  قصددورها ألبصددر  نددي وهللا الشددام مفدداتي  أعطيددت ويقددول النبددي يتددربها
 ألبصدر  ندي وهللا الديمن مفداتي  أعطيت له ا مكاني من األبيض قصرها وأبصر المدائن ألبصر  ني وهللا فار 
 ...ه ا مكاني من صنعاء أبواب
 يخدرج أن يدأمن ال وأحددهم مددننتهمل نريددون  وهدم األحدعاب تكالدب من وخوفن  وجومن  وبرد دالشِّ  الحالل تل  على وهم

 ... -وسلم عليه هللا صلى- موته بعد سيفتحونه مما هللا أراه  بما نبشرهم وهو حاجتهل لقتاء
د نه  ه نَّ  درل لده قدال  ال سدائلن  سدأله مدا نبدي    نهد ُ  والصدالحينل األنبيداء نهد  لرينالمبش ِّ  اميجابيدة علمندا مدن نهد  أبشِّ

 "؟ اسلمف ملا" : النبلي للِ فَلال -وسللم عليلِ هللا صللى- النبلي عللى رجلب دجلب  ليدهل سدعىون فيدهل ننظر منظار ا
 صللى- النبي لِ فَال آجر ودجب والنوسلائي   داود   أبو ]روا  ".  شير أن  بب" :-وسلم عليِ هللا صلى- فَال .ز حم :قال
؟ مللا" :-وسلللم عليللِ هللا م، : قللال "اسللُمف  للةُ  أنلل    بللب " : قللال أصللر   تهبصددحا أسددماء مددا نتفاعددل داود[. أبددو ]رواه  ".ُزِرع 

شدارات رون البِّ مدن ننُشد دندنُ  الحسدنل بالددنن جئدت يدامن الحسدنل جدد يدا سديدج يدا علي  هللا صلَّى للحسنل وُيغيُرها
لون الفدددرح والبهجدددة علدددى قلدددوب اآلخدددرينل دندددنن تدددرددت كلمدددة البشدددارال كثيدددرا فيددده فيمدددا جددداء عدددن هللا تعدددالى دخِّ وُيددد

َ ليم  )) ورسولهل  ليم  ُم لا ن    نولاٍ  ل ُهلِم ف يه  ج  ر ِضو اٍن و  ُِ و  ِن ِحم ٍة م  َُُّهِم ب ر  ُرُمِم ر  ممدن ... اللهدم اجعلندا  [21:التوبدة] ((ُيب ش  
ُلوا الَّ ِّج َأْسَوأَ  َعْنُهمْ  ُتكف ِّرُ ممن  لرون بتل  البشارالبشَّ نُ   .َيْعَمُلونَ  َكاُنوا الَّ ِّج بَِّأْحَسنِّ  َأْجَرُهمْ  هموتجعيِّ َعمِّ

 المستغفرين. فوز فيا فاستغفروه ولكم لي هللا وأستغفر تسمعون  ما أقول
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 الخطبة الثانية:

 تفاءل المؤمنون.هللا أكبر عدد ما  .1
 هللا أكبر عدد ما استبشر الصالحون. .2
 هللا أكبر عدد ما استيقن بوعد هللا الواثقون. .3
ر.هللا أكبر عدد ما فرَّج ربُّنا ويَ  .4  سَّ
 هللا أكبر عدد ما  يَّر حاال  وبدَّل. .5
 هللا أكبر عدد ما ذكره ال اكرون. .6
 ل عن ذكره الغافلون.فِّ ما  َ  هللا أكبر عددَ  .7

 وسددددددددددددددددددددددددددبحان هللا وبحمددددددددددددددددددددددددددده بكددددددددددددددددددددددددددرال وأصددددددددددددددددددددددددددياللهللا أكبددددددددددددددددددددددددددر كبيددددددددددددددددددددددددددرا والحمددددددددددددددددددددددددددد ر كثيددددددددددددددددددددددددددرال 
ى ندا محمدد صدل  نبي ِّ  أرسلهلنبي الحمد ر لم نعل بالجود موصوفا وبالمعروف معروفا والصالال والسالم على خير 

 :أما بعد  خوال اميمان ...تسليم ا كثير ا له عليه وعلى آله وصحبه وسلَّما

أيدام  لالفرح التي يفدرح فيهدا المؤمندون  ن أخ  أوقاتمِّ البدَّ أن نعلم بأن رور الفرح والسونحن نتحد  عن نشر 
صددلى هللا -أنَّ رسددول هللا  وفددي الحدددنث المتفدد  عليدده هللا وبتمددام العبددادال والنُّسدد ل فيهددا بطاعددة يفرحددون األعيددادل 
َ ي   و إذ ا    طر ، ف ر ح   أِفط ر   إذا :للصائم فرحتان   رحهما "قال:  -عليه وسلم ُِ  ل  َو " ف ر ح   ر   ِ ِوم   .  ص 

ل الفددرح علددى قلددوب أن و  لفددي أعيادنددا بتمددام صددومنا ويددوم عيدددنال أن نفددَرحَ فاألصددل أن نفددرح  اآلخددرينل أن ندددخِّ
 ك ِّروا قل ِّبدوا المواجدا وال تُدال تُ  .الفَرح بطاعة هللا وبما ُنرضي هللا :عبادال العيدفننشر الفرح والبهجة بين المسلمينل 

زوجتدد   ؛ل أهددل بيتدد األهددل :الفرحددة علدديهم وإدخددالِّ صددى بعسددعادهم وُ مددن أخدد  مددن ن ولتعلمددوا أن  بمددا ُيحددعِّنل 
 ال أقددلَّ  وأوالدل الدد نن تحملددوا سددوء أخالقدد ل لأمدد  وأبددول ... زوجتدد  التددي تعبددت وهددي تخدددم  صددائمةل وبنددول

 :وقددال لالترمدد ج هل وفددي الحدددنث الدد ج أخرَجددوأن تسددعى فددي  دخددال البهجددة علدديهم مددن أن ُتسددعدهم فددي العيددد
ِ ، جيُرُكم جيُرُكم»د الخل  روحي فداه: يقول سي   "حسن صحي "  .«ألِمل ي جيُرُكم وأنا ألِمل 

أدخلدددوا السدددرور علددديهم وال تجعلدددوا مدددا فدددرح األطفدددالل ال يكدددون  ال  بفدددي العيدددد  الفدددرح أن   ولتعلمدددوا  خدددوال امسدددالمل
أو بمدددنعهم عدددن  لالثيددداب الجدنددددالنظافدددة  اللدددوم ألجدددل المحافظدددة علدددى أنفقتمدددوه علددديهم سدددببا فدددي نكددددهمل بكثدددرال 

... دعدددوهم نددد وقونها قبدددل  كمضددديوفحرجدددوا أنفسدددكم بطلدددبهم مدددنكم أمدددام فت لفو الحلويدددات حتدددى يأكدددل منهدددا التدددي
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مددا يفرحددون وأسددعدوا قلددوبهم باليسددير المتدداح م لمجدديء التدديف لكددي ال ُتحرجددوا أمامددهل عدداملوهم بلطددف وحنددان
 فقط. بهم همل ال ما يعجبكم أنتمعليه ويعج

وإن كدان  لوعلدى قلدب فقيدر خيدر وصددقة ل دخدال البهجدة علدى قلدب صددن   ندي خيدرولتعلموا أنها األحبَّة بأن  
دخيرن وصدقةن و قريب ا ف "إنوملا ُترزقلون وتنصلرون : -صدلى هللا عليده وسدلم-تد كروا قدول النبدي ولتل رحدم لةبدرن وصِّ

[]حدددنث صددحي  رواه أبددو داود   ضلل  ائكم" ب عنهددا ... وأنَّ شددرَّ الموائددد تلدد  التددي ُندددعى  ليهددا األ نيدداء وُيحَجدد والتَّرمدد ج 
م ا وقرابة!! مالفقراءل فما باُلك   ن كانوا فقراء ورحِّ

مدن تُبدرُّهم وتددخل الفدرح علدى قلدوبهم فدي أيدام العيدد وفدي  يدر   من بعدهم أولى بيت  وأرحامُ  أهلُ أخا امسالمل 
 ل للِي   )) ه قددال:أن دد -صددلى هللا عليدده وسددلم-أذكددرل بمددا أخرجدده البخددارج مددن كددالم رسددول هللا  ولعل ِّددي أيددام العيدددل
بُ  لك نو   المِّافئ، الو اص  ب   و  ُِ  ق ط   لِ   إ ذ ا الولل ي الو اص  ُمل ح  ا ر  لل ه  ص  دلف .(( و    ن زرتهدمل زاروندي  ن: يقدول ال الواصِّ
ال أصدلهم وإن قطعدونيل وأعطديهم وإن منعدونيل بهم اتصلت بي اتصلوا دا لوجده هللا ل ال أبد  فأندا أفعدل ذلد  خالص 
 الكريم.

دد لروا آبدداءكموُبدد لزوروا  خددوانكم  ندده العيدددل عيددد الفطددر المبددارلل إيدداكم و لوا أرحددامكم بمددا نرضددي هللا تعددالىل وصِّ
ِك ُ  م ا))  :يقول -صلى هللا عليه وسلم-فرسول هللا  لم الم مومحرَّ واالختال  المُ  لي   ف ِتن لة     ِ لد ي ت ر  لرُّ  م  ل لى أض   ع 

ال    ولدو باألجنبي دة الخلدوال ولنتجن دب بالنسداءل الرجال اختال  زياراتنا في فلنتجن ب ]البخارج ومسلم[. ))هالن  سا م ن   الر  ج 
: األنصلار   من رجب فَال النساه، على والدجول   ))إ    اُكم: فقد أوصانا رسول هللا قائال العوجل قرابة من ذل  كان
؟ أ فرأي    ِمو  ِملوُ : قال الح   هيعلُمد ال مدا والرزايدا الباليدا مدن األسدر علدى الُمحدرَّم االخدتال  جدر   فكدم الملوُ ((.: الح 
 .هللا  ال  

ن ين   ُقللبِ )) :تعددالى فقددال بددأنَّ هللا أمددرهنَّ بغددض البصددر كمددا أمددر الرجددال بدد ل  المؤمنددات ل أخواتندداولددتعلم  م  ِْ  ل ِلُملل
وا مِ  م نِ    ُغضُّ ار م  ُظوا أ ِ ص  ي ِح   ُهمِ  و  ب يلر    و   إ نو  ل ُهلمِ  أ ِزك ى ذ ل ف   ُفُروج  لا ج  ُقلبِ  *   ِصلن ُ ون     م  ن لا    و  م  ِْ    ِغُضِضلن   ل ِلُم
ار م نو  م نِ  ِظن   أ ِ ص  ي ِح   ُهنو  و  ين   و ل   ُفُروج  ر   م ا إ لو  ز ين ت ُهنو  ُيِبد  ا ظ ه  ِنه   [.31-30:النور] ((م 

 الحجدداب لدبسبو  التبددر ج عددمولنددأمرهنَّ ب عنددد زيدارال المحددارِّم و يدر المحدارِّمل والحشدمة األدب بلددعوم نسداءنا لندأمرف
 قددوم أو المنعل من الخروج عند الجسم شكل فيصِّ  وال َيُشفُّ  وال الجسد سائر يعم   ال ج الساتر السابغ الشرعي
 ...المحارم  ير
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ددَلتِّهِّ  َعَلددى أَعددانَ أو أخ  أو صدددن    لَِّقرِّيددب   َهنِّيئ ددالنسددام  مددن خاصددمنال ولنقبددل ُعدد ر مددن اعتدد ر لنددال ف  َهددَ ا فددي صِّ
ل بَِّقُبولِّ  الَيْومِّ  دْف ِّ  الُعْ رِّ ل والصَّ ي والَعْفوِّ . الَهَفواتِّ  َعنِّ  َوالتََّغاضِّ  والعَّالَّتِّ

 اللهم تقبل منا يا موالنا يا كريم  ني دام  فأم ِّنوا...

 

يددددِّ  َشدددْمُس ل هددد ه هللاِّ  عبدددادَ  دددَفاُهُكمْ  َمَعَهدددا َفلُتْشدددرِّقْ  َأْشدددَرَقْتل َقددددْ  العِّ ددددقِّ  شِّ  ولُتشدددرق  وجيدددرانكمل مخدددوانكم الَبْسدددَمةِّ  بِّصِّ
الِّ  ُنُفوُسددُكمْ  ل قومددوا فسددل ِّموا علددى مددن تعرفددون وال تعرفددون مددن  خددوانكمل تقبددل هللا طاعتنددا وطدداعتكمل َوالَمَحبَّددةِّ  بِّددالَمَودَّ

ا بأحسن حال  ُيح  بُّه ويرضاه... هللا أكبر هللا أكبر هللا أكبر ور الحمد.وأعاده علينا جميع 


