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ِحيْمِ   ِبْسِم ِهللا الرَّْحَمِن الرَّ
ُخْطبَُة ِعيِْد ا��َْضَحى الَمبَارَِك ِلَعاِم {
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بَاتَِهــا، نِْعَمــًة ِمــَن ِهللا َوَفْضــ��ً. ِوْفــَق َمــْنَهٍج  َماتَِهــا، َواْســتِْخَداِم َطيِّ ُمَقّوِ
َرْتُه َمِشـيَْئُة ِهللا َوِحكَْمُتـه، ِلِبَنـاِء ا�ـ�َرِْض َوِعَماَرتَِهـا، َوَتْنِميَـِة الَحيَـاِة  َقرَّ

ُموُّ الَدائُِم، َوالرُِّقيُّ الَِّذي ��َ يَِقُف. ي البَ�َ�ِ َوَتْطِويْرَِها، َليَتِمَّ ِلبَن  النُّ
ــتِْهَدا ــوَن ا��ْس ــى أَْن يَُك ــتِْخ��َِف  – ءُ َعَل ــِر ا��ْس ــَنِن  –ِفــي أَْم ِبالسُّ

ِبيِْعيَِّة َوا��ْجتَِماِعيَِّة، �ـ�َ َتْعـُزُب َعـِن الُمبِْ�ـِ�،  َواِميِْس الطَّ الكَْونِيَِّة، َوالنَّ
ــأثِيْرِ، اْســتَِناَداً ِلَقــْوِل  َو�ــ�َ َتْ�ــَ�حُ  ِر َوالتَّ ــأَثُّ الُعُقــْوُل بَِعيْــَداً َعــن َميْــَداِن التَّ

الَحـّقِ َجــلَّ َج��َُلــُه :{َقــْد َخَلــْت ِمــْن َقــبِْلُكم ُســَنٌن َفِســيُْروا ِفــي ا�ــ�َرِْض 
 َفاْنُظُرْوا}.

ْنيَِويـِة َوا��ُخْ  ُه ِمْن أَْجِل َمَصاِلِح النَّاِس الدُّ َرِويـِة، ِبالَعَمـِل َذِلَك ُكلُّ
ُنُه َذِلـَك ِمـَن ا��ْنتَِفـاِع ِبَمـا  َعَلى َجْلِبَها، َوِصيَاَنتَِها َوِحْفِظَها، ِبَما يََتَضمَّ

 أَْوَدَعُه ُهللا ِفي ا��َرِْض ِمن َثَرَواٍت َطِبيِْعيٍَّة، َوَطاَقاٍت كَْونِيٍَّة.
ــاَر  ــْدرٌَة َعَلــى الِعَم ــي ا�ــ�َرِْض ُق ــتِْخ��ََف ِف ِة َوا�ِ�ْصــ��َِح، إِنَّ ا��ْس

َمأنِيَْنــِة َوالَعــْدِل، َوِمْعــرَاٌج ِبالّنَِظــاِم البَ�َــ�ِّيِ إَِلــى َمــَداِرِج  َوَتْحِقيْــُق الطُّ
ِة َوالكََماِل.  الُقوَّ

ر  ــا ُمَســخَّ ــا ِفيَْه ــ�َرُْض ِبَم ــِت ا� ــئِْن كَاَن ــ�ِّيِ،  ةً َوَل ــائِِن البَ�َ ــَذا الكَ ِلَه
ــ ــاِع ِبَه ــاِم َوَقــاِدٌر ُهــَو َعَلــى ا��ْنتَِف ــِق إِنَســانِيَّتِِه، َوالِقيَ ا، ِمــن أْجــِل َتْحِقيْ

َمَن  –ِفي َسِبيِْل َذِلَك –ِبَواِجِب ا��ْستَِخ��َِف، َفإِنَّه ��َ يَُجوُز  أَْن يَُكوَن الثَّ
ــن  ٍم ِم ــّوِ ــُص ُمَق ــانِيَِّة، أَو َنْق ــِه ا�ِ�ْنَس ــن ِقيَِم ــٍة ِم ــْلُب ِقيَْم َع َس المــْدُفْو

تِِه وَ  َماِت ِعزَّ كَرَاَمتِِه، َوُهَو َما َنْفَهُمُه ِمن َقْوِل ِهللا ُسبَْحاَنه: {َوَلَقْد ُمَقّوِ
بَـاِت،  يِّ كَرَّْمَنا بَنِي آَدَم َوَحَمْلَناُهم ِفي البَّرِ َوالبَْحرِ، َوَرزَْقَنـاُهم ِمـَن الطَّ

ْن َخَلْقَنا َتْفِضيْ��ً}.  َوَفضَّْلَناُهم َعَلى كَثِيٍْر ِممَّ
 أَكْبَُر.. ُهللا أَكْبَرُ  ُهللا أَكْبَُر.. ُهللا 

 ��َ إَِلَه إِ��َّ ُهللا َوُهللا أَكْبَرُ 
 أَيَُّها المْسِلُمْوَن:
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ْوِحيَـــَة،  َتهـــا الرُّ ـــُة ُقوَّ ُيَشـــكُِّل المـــْوُرْوُث الَحَضـــارِيُّ ِلَهـــِذِه ا��ُمَّ
ُن َعَنا ِ�ـَ� َواستِْق��ََل َشْخِصيَّتَِها، َوُهـَو َمـْوُرْوٌث زَاِخـٌر َوَطِويْـٌل، يََتَضـمَّ

بَـِوّيِ، َواْجتَِهـاَداِت الُعَلَمـاِء َوُمَتبَاِيَنـةً  ةً كَثِيَْر  ؛ ِمـَن النَّصَّـيِْن ا�ـ�َلِهّيِ َوالنَّ
ِفيِْهَمــا ِبُمْقَتَ�ــ� الَعْقــِل أِو المْصــَلَحِة، كََمــا أنَّ ِفيــِه أيَْضــاً أْعــرَاف 

َقاَفاتِ ا��َْديَاِن َو◌َ  الشُُّعوِب َوَعاَداتَِها، َوَتأثِيْرَاِت◌َ   ا��َُمِم.و الثَّ
َداِن  َفُهَو َزَخٌم َمْعرِِفٌي َلُه أََصاَلُته، َوُبْعٌد َتأِريِْخٌي َلُه ُجُذْورُه، ُيَحـّدِ
ــِة َوَوِظيَفَتَهــا، َوُيَقــّرِرَاِن َمَواِزيَْنَهــا َوِقيََمَهــا، َوَعــْن  َحِقيَْقــَة َهــِذِه ا��مَّ

َتَحكَُّم ِفي َحَركَِة الَحيَاِة َماِديَِّها َطِريِْقِهَما َتبُْرُز َم��َِمُح الِفكِْر َوالرُّْوح، َوتَ 
َواِء.  َوَمْعَنِويَِّها َعَلى السَّ

ْجِديْـِد َوا�ِ�ْصـ��َِح َتْعَمـُل َعَملَهـا ِفـي َذِلُكـم  اُت التَّ َو��َ َتزَاُل َعَمِليـَّ
ــُده  ــ�َ ُيَؤيِّ ــا � ــِه َوَصــَفائِِه، ِباســتِبَْعاِد َم ــِل َتْنِقيَتِ ــن أَْج ــا ِم المــْوُروث؛ إِمَّ

ـُد الوَ  ـا ُيوّلِ ، َممَّ َحُي، أَْو ا��ْستِْنَصاُر ِبالَعْقِل ِفي ِقرَاَءِ◌ِة النَّّصِ الُقرْآنِيُّ
َتْفِسيْرَاٍت َواْجتَِهاَداٍت َجِديَدًة، ِوْفَق َضَواِبَط َمْنَهِجيٍَّة َوَقَواِعَد ُأُصوِليٍَّة 

 َواِضَحٍة.
َجارِب، َفُتَضاُف إَِلى َر  ـِة، َوَهكََذا َتْمِ�� َهِذِه التَّ ِصـيِْد َهـِذه ا��ُمَّ

 َوإَِلى رَِصيِْد َحَضاَرتَِها.
ــَة ا�ِ�ْصــ��َحِ  ــَد أنَّ ُمِهمَّ ــ�َّ  بَيْ ــا إِ� ــُ�وُع ِفيَه ــُن ال�ُّ ــ�َ ُيْمِك ــِد � ْجِديْ َوالتَّ

َجْلِبَها، َفإِنَّ إِلَغاَءَهـا أَْو  ةِ ِبا��ْعتِرَاِف ِبَمركَِزيَِّة المَصاِلِح الَعاَمِة، َوَ�ُ�وَر 
 ثِيْرَاتَِها،  ُيَؤّدِي إَِلى ُرُكوٍد َحَضارِي، َوُرُكْوٍن َمْعرِِفٌي.إِْهَماَل َتأ

ِة الَواِحَدة، َوُهَو  ُثمَّ يَأتِي ا�ِ�ْجَماُع ِباعتِبَارِِه الَفْلَسَفَة الكَِبيْرََة ل��ُمَّ
ـائَِع  ُذو أبَْعاٍد َت�ِْ�يِْعيٍَّة َوِقيَاِسيٍَّة، َغيَْر أنَّ المِهمَّ ِفيِْه أّنُِه �ـ�َ يَْعنِـي الشَّ

َواِبـَت،  ْغِييـر، َتْحَفـُظ الثَّ اِت التَّ ٌة ِمـن آِليـَّ َوالَعامَّ َوالَغاِمَض، بَـْل ُهـَو آِليـَّ
رَاِت؛ ِبالتََّوصُِّل إَِلى اتَفاٍق َما بَْعَد كَثِيْـِر نَِقـاٍش َوبَْحـٍث  َوُترَاِعي المَتَغيِّ

ــاِدرَاً  ــه َن ــ�َّ أنَّ ــِه إِ� يَّتِ ــَع أََهّمِ ــَتِفيْض، َوَم ــائِِل  ُمْس ــُدُث،َوِفي الَمَس ــا يَْح َم
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اِت، َوِلَذِلَك يَُعوُد ا��َْمُر إَِلى إِْعَماِل الَعْقِل  ا��ْجتَِماِعيَِّة َوا�ِ�ْنَسانِيَِّة ِبالذَّ
يَِة َوالَمْسُؤوِليَِّة.  الَفْرِدّيِ، المَتَمّتِِع ِبالُحّرِ

ــى أنَّ المــؤْ  ــالوَ  يَّ القــوِ  نَ مِ َويَبَْق ــ قَ اثِ ــأَر وَ  ْفِســهِ ن نَ ِم ــ�َ  هِ ِي ــحْ يَ  �  رُ ِق
 هِ يْـلَ عَ  ى ُهللا لَّ َصـ ولُ ُسـالرَّ  ولُ ه، يُقـَلـ نَ يْ رِ ا�ـ�خَ  ةِ َفـالَ خَ مُ ه بِ لَ قْ عَ ه وَ يتَ رَّ حُ 
ــ نَ أحَســ إنْ : ولــون تقُ  ،ةً َعــوا إمَّ وُنــتكُ  �ــ�َ  :مَ لَّ َســوَ   نْ إِ ّنا وَ أحَســ اسُ النَّ

نوا ِسـحْ تُ  أنْ  النـاسُ  نَ أحَسـ نْ م إِ كُ وا أنفَسـُنـّطِ ن وَ ولِكـا،لمنَ وا َظ مُ لَ َظ 
 لِ ْقـالعَ  الُ َمـعْ إِ  ةِ وَر �ُ ال�َّـي بِ عنِـا يَ َمـ وَ ُهـ" ، وَ وامُ تظلِ  ��َ اءوا فَ أسَ  إنْ وَ 
ــتَ وَ  ــ�ً مَ عْ ه، إِ لُ يْ غِ ْش ــاً يقِ قِ حَ  ا� ــي ــي كِ ، ِف ــ�مُ  ارِ بَ ــوَ  ورِ ا� ا َهــيَّ وِ نيَ دُ ا، وَ هَ اِر غَ ِص
 ارِ �َ ْ�ــى أَ َلــعَ  وفِ ُقــي الوُ ِفــ يــهِ لَ عَ  لُ المعــوَّ  وَ ُهــ قــلَ العَ  نَّ إِ ا. َفــَهــيِّ وِ رَ خْ أُ وَ 

 ةٍ َمـائِ دَ  ٍة◌ٍ عيَّـجِ رْ ى مَ لَ ا إِ هَ يلِ وِ حْ تَ ، وَ ةِ امَّ ا العَ هَ دِ اصِ قَ مَ  اكِ َر دْ إِ ، وَ ةِ يعَ �ِ ال�َّ 
 .امِ كَ حْ ا��َ  اطِ بَ نْ استِ وَ  عِ ائِ قَ ي الوَ فِ  رِ َظ النَّ ، وَ لِ ائِ سَ المَ  لِ يْ أصِ ي تَ فِ 

 أنفَ يَـ، وَ يدِ دِ جوالتَّ  ادِ هَ ن ا��جتِ عَ  ضَ عِر يُ  أنْ  إ��َّ  عضُ ى البَ أبَ يَ  قدْ وَ 
يََتـَربَُّص  اً َفـائِ ، خَ وثِ ى المـورُ َلـعَ  اً دَ ِمـتَ عْ ، مُ ص��حِ ا��ِ  واتِ عَ دَ  ولِ بُ ن قَ مِ 
 نْ إِ ى: {وَ الَ وتعَ  تباركَ  الحقِّ  ولِ ي قَ فِ  ؤ��ءِ هَ  ابَ وَ جَ  إنَّ ، فَ دٍ يْ دِ جَ  لِّ ن كُ مِ 
 .ا}مَ هُ عْ ْط تُ  ��َ فَ  مٌ لْ عِ  هِ بِ  كَ لَ  سَ يْ ا لَ ي مَ بِ  كَ ِ� �ْ تُ  ◌ْ ى أنلَ عَ  اكَ دَ اهَ جَ 

ـحُ  ��َ ، وَ ٍر كُّ تفَ  ��َ وَ  رٍ دبُّ تَ  ��َ ، بِ دِ يْ التقل ضَ حْ مَ وَ  اةِ المحاكَ  دَ رَّ جَ مُ  إنَّ   ةٍ جَّ
ــ�َ وَ  ــلِ دَ  � ــ، تُ لٍ يْ ــِر  ضُ اقِ َن ــا��ِ  الةَ َس ــاعِ ، الدَّ مِ ��َ ْس ــإِ  ةِ يَ ــى التَّ َل كــري، الفِ  رِ رُّ َح
ــ�قِ وَ  ــكَ . فــيِر المعْ  ا��نط� ــ ضَ النهــوْ  ا أنَّ َم ــعلَ جَ وَ  ةِ با��مَّ ــَه ــا ِف  امِ ي مَق

، ةِ يَّـزئِ الجُ  الفقهيـةِ  روعِ ى الُفـَلـعَ  زِ يْ التركِ بِ  ونُ يكُ  ي، ��َ اِر ضَ الحَ  انِ سَ حْ ا��ِ 
ــإنَّ وَ  ــالتَّ ا بِ َم ــإِ  هِ وجُّ ــ لِ ى أصــوْ َل ــاتِ يَ لِّ كُ وَ  يعةِ �ِ ال�َّ ــحرِ تَ ا، وَ َه ا، هَ دِ اِعــوَ قَ  رِ يْ
ـ زيـدُ تَ ا، فَ هَ افِ أهدَ ا وَ هَ دِ اصِ قَ مَ  ةِ اسَ َر دِ وَ  ى، َر ي الُعـِفـ اً َقـوْ ثُ وُ  كَ لِ ذَ ِبـ ةُ ا��مَّ
 .اءِ نَ البِ وَ  مِ ائِ عَ ي الدَّ فِ  اً امَ كَ حْ إِ ، وَ اِس َر ي الغَ فِ  اءً مَ نَ وَ 
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 ُهللا أَكْبَُر.. ُهللا أَكْبَُر.. ُهللا أَكْبَرُ 
 ��َ إَِلَه إِ��َّ ُهللا َوُهللا أَكْبَرُ 

 :مِ ��َ سْ ا��ِ  ةَ مَّ أُ 
 وَ ُهـوَ  ورٌ ُط ْسـمَ  يٌ ْحـوَ  : -اءِ َمـلَ العُ  ِض عْ بَ  يرِ بِ عْ ي تَ فِ – انِ يَ حْ وَ  ةَ مَّ ثَ 

 بـينَ  ُط ابِ الـرَّ ، وَ هِ يْـا فِ َمـبِ  ونُ الكَـ هـوَ وَ  ورٌ ُظـنْ مَ  يٌ حْ وَ م، وَ يْ رِ الَك◌َ  رآنُ القُ 
ــ؛ اانِ َســنْ ا��ِ  لُ ْقــعَ  نِ يْ يَ حْ الــوَ   قِ اُســنَ التَّ  اكَ اَر دْ إِ  اهُ َضــتَ قْ مُ بِ  ه ُهللا َفــلَّ ي كَ ذِ لَّ
 .ةٍ َظ قَ يَ وَ  �ٍ �ُّ بَ تَ وَ  ةٍ يَ اعِ وَ  ةٍ َر ْظ ي نَ ، فِ نِ وْ الكَ وَ  رآنِ القُ  ينَ بَ  قِ يْ مِ العَ 

وا رُ ُظـنْ يَ  مْ َلـوَ : {أَ �ـ�َ عَ وَ  لَّ َجـ هِ ِلـوْ ي قَ ِفـ جِ هَ المنْ  اذهَ  حِ مِ ��َ مَ  انُ بيَ تِ وَ 
ــ وتِ ُكــلَ ي مَ ِفــ ــ�َ وَ  اتِ اوَ مَ السَّ ــا خَ َمــوَ  ِض ْر ا� ــ ُهللا  قَ َل ــ نْ ِم ــ}، وَ �ءٍ �َ ي ِف
ــَلــإِ ، وَ تَقــلِ خُ  فَ يْــكَ  لِ ِبــى ا��ِ َلــإِ  ونَ رُ ُظــنْ يَ  �ــ�َ فَ : {أَ هِ ِلــوْ قَ   يــفَ كَ  اءِ مَ ى السَّ
 .}تْ حَ طِ سُ  فَ يْ كَ  ِض ْر ى ا��َ لَ إِ وَ  تْ بَ صِ نُ  فَ يْ كَ  الِ بَ ى الجِ إلَ ت، وَ عَ فِ رُ 

ــَلــوا إِ رُ ُظــنْ يَ  مْ َلــفَ :{أَ  هِ وِلــي قَ ِفــوَ  ا اَهــنينَ بَ  فَ يْــهم كَ قَ وْ َفــ اءِ مَ ى السَّ
◌ّ زَ وَ   �َ اِ�ـوَ ا رَ َهـيْ ا فِ يَنـألقَ ا وَ اهَ نَ دْ دَ َمـ ضَ ْر ا��َ ، وَ وجٍ رُ فُ  نْ ا مِ هَ ا لَ مَ ا وَ اهَ ينَّ
 ّيِ انِ نَسـا��ِ  قـلِ العَ  اءُ بنِـ كَ لِ ذَ ِبـ مَّ تِ يَـ}.. لِ جٍ يْ هِ بَ  جٍ وْ زَ  كلِّ ◌ُ  نْ ا مِ هَ يْ ا فِ نَ تْ أنبَ وَ 
 انِ أمــَر  قَ قــتحَ يَ ، لِ ليــلِ حْ الت� وَ  رِ وُّ َصــالتَّ ، وَ يــلِ لِ عْ التَّ وَ  فكيــرِ التَّ  جِ هَ نْ ى َمــَلــعَ 
 اذُ َفـا: النَّ َمـيهِ ثانِ وَ  ،هيا�ـ�لَ  ّصِ الـنَّ  اقِ َمـى أعْ َلـإِ  اذُ َفـا: النَّ مَ هُ ��َ وْ ؛ أُ  انِ اثنَ 

ـ قِ اُسـنَ لـى التَّ إِ  ولِ ُصـلوُ . لِ هِ اتِـدَ فَر مُ وَ  نِ وْ الكَـ اقِ مَ ى أعْ لَ إِ  ا، َمـهُ نَ يْ ي بَ ذِ الَّ
 .لِ اثُ التمَ وَ  التآلفِ وَ 

ــيْ حِ وَ  ــتفِ يَ  اكَ ذَ َن ــا��ِ  ضُ ن ــ انُ نَس ــجَ ن مَ ِم ــ لِ اِه ــإِ  مِ دَ الَع ــيْ قِ ى حَ َل  ةِ َق
 هِ اتِ حيَ  عَ ، مَ ِهللا  اموِس نَ بِ  ةُ ومَ المحكُ  ةُ يَّ رِ ْط ه الفِ اتُ يَ حَ  قيمُ تَ تسْ ، وَ جودِ الوُ 
 .ِهللا  ةِ يعَ �ِ �َ بِ  ةِ ومَ المحكُ  ةِ يَّ بِ سْ الكَ 

 يرُ نِ تُ ، وَ بَ جُ الحُ  فُ تكشِ  ةٌ َ� �ِ }، تبَ بٍ يْ نِ مُ  دٍ بْ عَ  لِّ كُ ى لِ َر كْ ذِ وَ  ةً َ� �ِ {تبَ 
ا َمـوَ  ،يـبِ جِ العَ  ونِ الكَـ ذاَهـبِ  انَ َسـا��نَ  لُ ِصـتَ ، وَ وبَ لُ القُ  حُ فتَ تَ ، وَ رَ ائِ صَ البَ 
 .يبٍ تِ تْر وَ  ةٍ كمَ حِ وَ  اعٍ ن إبدَ ه مِ اءَ َر وَ 
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 لِ َلــعِ  اكِ دَر ى إِ َلــإِ  مَ لِ المْســ ودُ يُقــ يــدُ رِ الفَ  رآنــيُّ القُ  جُ ا المــنهَ ذَ َهــوَ 
 مٍ كْـل حُ كُ لِ  نَّ إِ ا، فَ هَ ����تِ دِ ا وَ هَ دِ اصِ قَ ي مَ فِ  ِص وْ الغَ ، وَ ةِ يَّ �عِ ال�َّ  امِ كَ حْ ا��َ 
ن ا ِمـَهـاكُ َر دْ إِ  تَ اوَ فَ تَ  نْ إِ ، وَ لِ قْ العَ بِ  ةً كَ َر دْ ، مُ عَ �ِ ا �ُ هَ لِ أجْ  نْ مِ  ��ً لَ عِ  وْ أَ  ةً لَّ عِ 
 قِ ْمـالعُ وَ  ةِ َجـرَ والدَّ  لِ ي ا��ْصـاه، ِفـوَ لـى ِسـإِ  نٍ مِ ن َز مِ ، وَ رَ ى آخَ لَ إِ  قلٍ عَ 
 ة.فَ لِ تَ المخْ  ادِ ا��بعَ وَ 

ــ لٌ أْصــ لُ ْقــالعَ فَ  ــالقِ بِ  تهُ الَ أَصــ سَ اِر َمــيُ  وَ ُهــ، وَ حيِ الــوَ  ّصِ نَ ِب  اِس يَ
 ّصِ الـنَّ  ودُ جُ وُ . وَ امِ كَ حْ ا��َ  اءِ نشَ ي إِ فِ  لِ ��َ قْ تِ با��سْ  اً َر وْ َط ، وَ ةً اَر تَ  ةِ نَ اَر المقَ وَ 

ـــعَ يُ  �ــ�َ  مـــن  انَ َســـنْ ا��ِ  فـــيعْ يُ  �ــ�َ  ّصِ الـــنَّ  ابُ يَـــغِ ، وَ لِ ْقــالعَ  لَ َمـــعَ  لُ ّطِ
ــالعَ  ةِ ســؤوليَّ مَ  ــ لِ ْق ــ ِهللا  نِ َع ــ رِ بْ َســه، وَ انَ بحَ ُس ــ ارِ وَ أْغ  نِ اا��نَســوَ  نِ وْ الكَ
 .هِ مِ يْ الِ ن تعَ مِ  ايةٍ دَ هِ ه، وَ بِّ ن رَ مِ  ورٍ ى نُ لَ عَ 

 ُهللا أَكْبَُر.. ُهللا أَكْبَُر.. ُهللا أَكْبَرُ 
 ��َ إَِلَه إِ��َّ ُهللا َوُهللا أَكْبَرُ 
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 ون:مُ لِ ا المسْ هَ أيُّ 
 عِ اِقــالوَ  نِ َعـ ادُ َعـا، ا��بتِ َنـتُ ا أمَّ َهـنْ ي مِ انِ َعـالتـي تُ  تِ ��َ كِ المْشـ نَ ِمـ

ا َهـالِ إنَز وَ  نيـاتِ ى الظَّ لَ إِ  ونُ كُ الرُّ ، وَ ةِ يَّ شِ امِ الهَ  لِ ائِ ي المسَ فِ  اقِ غر تِ با��سْ 
ــنِز مَ  ــعِ ْط القَ  ةَ َل ــ، وَ اتِ يَّ ــةٌ مَ عَ  يَ ِه ــ�َ  لي ــتُ  � ــرَ  سُ ّرِ كَ ــ�َ الخِ  غي  عــلُ جْ تَ ، وَ فِ �

 نْ ى َمـَلـعَ  ُصـُدوُرهم ةً قَ يّ هـم، َضـافقَ وَ  مـنْ  بِّ ي ُحـِفـ نَ اليَغـمُ  اسَ النَّ 
، �ـ�فِ ا��ختِ  يةِ �وعِ ي م�ْـِفـ رآنِ الُقـ ةِ احَ �َ ن َ�ـِمـ غمِ ى الـرُّ َلـهم، عَ الفَ خَ 
ها ُضـِر فْ تَ  يةٌ �َ �َـبَ  ةٌ بيَعـَط ، وَ يةِ انِ نَسـا��ِ  اةِ يَ الحَ  ننِ سُ  نَ مِ  ةٌ نسُ  هُ أنَ  انِ بيَ وَ 

 }.فينَ لِ تَ خْ مُ  ونَ الُ َز يَ  ��َ ى: {وَ الَ تعَ  ٌهللا  ولُ قُ ، يَ انِ المكَ وَ  انِ الزمَ  وفُ رُ ُظ 
 حَ الِ َصـمَ ، وَ اتٍ ركَ تَ شْ مُ وَ  اتٍ َط لُ ى سُ لَ عَ  مُ وتقُ  يةُ اعِ مَ ا��جتِ  ياةُ الحَ وَ 

ـتتَ  ، ��َ اتٍ كَ ابِ شَ تَ مُ  ، ةِ َقـِر المغْ  يـاتِ ردِ الفَ  زِ اوُ َجـتَ ، وَ اً َعـل مَ َمـبالعَ  إ�ـ�َ  قُ حقَّ
 مُ ِز الملَتـ دُ النْقـ حَ نَ ْمـيُ  أنْ  مُ لِز تَ ْسـا يَ ذَ َهـ�، وَ �ِ خْ ى الشَّ وَ الهَ  نِ عَ  عدِ البُ وَ 
ـهِ مُ  اً اَسـأسَ  هِ تِ وحَ رُ ْط أُ  نمِ  لَ عَ جْ يَ ، وَ ياً وِ قَ  اً وَر ضُ حُ   ديـدِ حْ ��بـدَّ مـن تَ ، وَ اً مَّ
ى َمـالعَ  نَ ِمـ وجِ رُ لُخـ، لِ قيـةِ ا��خ��َ وَ  ليـةِ مَ العَ  هِ تِـدَ ائِ فَ ، وَ يةِ فِ ِر المعْ  هِ تِ مَ يْ قِ 

 . بٌ عصُّ تَ وَ  ىً وَ هَ  ، أوْ كٌ أو شَ  مٌ هْ وَ  لكَ ذَ  بَ حَ صْ يَ  أنْ  ونَ ي، دُ ِر كْ الفِ 
 أيَّها المْسِلُمون:

َعاِء َوَوَعـَدنا با�ِ�َجابَـِة: {َوَقـاَل َربُُّكـُم ادُعـونِي لَقد أَمرَنـا ُهللا   بالـدُّ
 أَْسَتِجْب َلُكم}، َفْلَنْدُعُه ُمْخِلِصيَْن ُمنِيِْبيَْن.

ــد كََمــا َصــليَت َعلــى  ُهــمَّ َصــّلِ َعلــى ُمَحمــٍد َوَعلــى آِل ُمحمَّ اللَّ
علـى ُمحمــٍد إبـراهِيَم، َوَعَلـى آِل إبــراهيم، إنـَك َحِميــٌد َمِجيـد، وبَــارِك 

وَعلى آِل ُمحمِدٍ◌ كََما باركَت َعَلـى إِبـراهيَم َوَعلـى آِل إبـراهيَم فـي 
 الَعالَمين، إنَك حميٌد مجيٌد.

 اللهمَّ إنا نسأُلَك الُهدى َوالتقى َوالَعفاَف والِغنى.
ر قلوبَنا، ونّور أبصاَرنا.  اللهمَّ ارفْع ِذكَْرنا، َوأصِلْح أُموَرنا، وطّهِ
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ـــَك، وســـّدد ُخطـــاُه بَســـنا اللهـــمَّ أيّـــد ســـل طان ُعمـــان بنـــوِر حكَمتِ
 توِفيِقك، َواحَفظه َلنا ِبعيِن رَِعايَتَِك.

اللهمَّ اجَعل بَلدنا ُعمـاَن ِمـن َخيـِر الِب�ـ�ِد، وأكرمَنـا فيـِه بالسـلِم 
 ◌ْ وا��َمان، و��َ ُتِطْع فيَنا َعُدواً حاِسداً، َوأِدم َعلينا نَِعَمـك، َو�ـ�َ تقطـع

ا َفْضلَك، وَ   ِقَنا �َ�َّ الفتِن َما َظَهر منَها وَما بَطن.َعنَّ
اللهــمَّ احفـــْظ ب�ـــ�َد المســـِلمين، وَوّحـــد كَِلمـــَتهم، َوبـــارِك ِفـــي 
أرزَاِقهم، وأنزِْل َعليهم َغيثـَك، واجَعـل بُيـوَتهم آمنـًة مطمئنـًة يَـا ربَّ 

 الَعالمين.
نيا حَسنًة وفي ا��ِخرَِة َحَسنًة َوِقنا َعَذا ار.ربنا آتنا ِفي الدُّ  َب النَّ

{إِنَّ َهللا يَأُمُر بالَعْدِل َوا�ِ�ْحَساِن َوإيَتاِء ِذي الًقربَى، َويَنْهـَى َعـِن 
ُكم َتَذكَُّرون}.  الَفْحَشاِء َوالمْنكَِر َوالبَْغيِ، يَِعُظُكم َلَعلَّ

َوآِخُر َدْعَوانا أِن الَحْمُد ِ� رَّبِ الَعاَلِمين.
 


