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 ھـ1428لعام  د األضحى المبارك خطبة عیـ
 

 أَْكبَرُ  هللاُ   أَْكبَُر  هللاُ    أَْكبَرُ  هللاُ 
 

َ◌اء. هللاُ   أَْكبَُر حین یُناَدى بالََحجِّ فیُلبى الندِّ
 اء.مَ السَّ وَ  ضِ رْ التوحید في األَ  ةُ مَ لِ كَ  تْ الَ عَ أَْكبَُر َما تَ  هللاُ 
 اء.یَ الضِ  نَ وْ الكَ  ألَ مَ وَ  نِ المؤمِ  لبُ قَ  لَ لَّ ھَ تَ ، فَ دُ یْ العِ  اءَ ا جَ أَْكبَُر مَ  هللاُ 

 أَْكبَرُ  هللاُ    أَْكبَرُ  هللاُ   أَْكبَُر  هللاُ 
 أَْكبَرُ  هللاُ و  ال إِلَھَ إالَّ هللاُ 

 فِ اِش��اء، كَ والنعَم�� العط��اءِ  غِ بِ ْس��اء، مُ الكبریَ��بِ  دِ رّ فَ��تَ المُ  ہللِ  دُ ْم��الحَ 
��الغَ الء وَ ال��بَ  ھ، لَ�� ریكَ َش�� ه الَ وح��دَ إالَّ هللاُ  ال إِلَ��ھَ  أنْ  ھدُ أْش��، وَ اءِ مَّ

��ِمیعُ  َوھُ��وَ  َش��ْيءٌ  َكِمْثلِ��ھِ  لَ��ْیسَ { ��حَ مُ  أنَّ  دُ ھَ أْش��وَ ، }اْلبَِص��یرُ  السَّ  اً دمَّ
 ولُ ُس�رَ ، وَ  ف�قِ والرِّ  حمةِ الرَّ  بيُّ ، نَ األميُّ  ربيُّ ھ، العَ ه ورسولُ بدُ عَ 

���وَ  ةِ َم���كْ الحِ   ھِ آلِ���ل���ى عَ ھ علی���ھ، وَ مُ الَ وَس��� هللاِ  واتُ لَ ، َص��� قِ دْ الصِّ
 ین .الدِّ  ومِ ى یَ إلَ  إحسانٍ ھم بِ عَ بَ تَّ ا نْ لى مَ عَ ھ، وَ بِ حْ صَ وَ 

 عَ َم�� هللاَ  وا أنَّ ُم��لَ اعْ ، وَ  ى هللاِ وَ بتْق��ي ِِس��فْ نَ م وَ یكُ ِص��، فأوْ  ا بع��دُ أَم��
 ون.نُ سِ حْ م مُ ھُ  نَ الذیِ وا وَ قَ اتَّ  الذینَ 

 أَْكبَرُ  هللاُ    أَْكبَرُ  هللاُ   أَْكبَُر  هللاُ 
 أَْكبَُر وہلل الحمد هللاُ   و ال إِلَھَ إالَّ هللاُ 

 :هللاِ  ادَ بَ عِ 
 ةً اَم�رَ كَ  حِ وْ ال�رُ وَ  سِ فْ في ال�نَ  اهُ ھَ بْ ا أَ مَ ا، وَ اقَ شَ انتِ  مِ وْ ذا الیُ ھَ  جَ ھَ بْ ا أَ مَ 
 هللاِ  أم���رِ  مُ یِ ْظ���عَ  ى فی���ھِ لّ���جَ ، تَ رُ بَ���كْ أَ  ی���امِ األَ  نَ ِم��� ٌم◌ٌ وْ ا، یَ���اقَ َس��تّ اِ وَ 
 تب���ارُ االخْ ه، وَ ادِ بَ���عِ  نْ ِم��� يٍ بِ���ى نَ لَ���ن عَ اُ َح���متِ اال انَ َك���ر، فَ دَّ َص���وتَ 
ا، ھَ��رودِ وُ بِ  إل��ى هللاِ  ل النب��يُّ ھَ��، فابتَ ھِ الئِ��لوَ  الءُ ب��تِ ، واالبودیت��ھِ لعُ 
ا، ھَ�یْ الِ عَ  حِ وْ ال�رُ  قَ رِ ْش�ا مُ ھَ�نْ مِ  رَج◌َ َخ�ا، فَ ھَ�ودِ جُ وُ  يْ فِ� ی�ھِ لَ إِ  جأَ ولَ 
 اتُ َم�حَ رَ  ھِ ْی�لَ عَ  ل�تْ نزّ تَ ا، فَ ھَ یْ نِ عامَ  ي أجلِّ فِ  ودیةُ بُ العُ وَ ،ینِ قِ الیَ  يَّ وِ قَ 
اف{ا: ھَ یْ الِ عَ في أَ  ةِ رَ یَ الخْ وَ  اءِ فَ طِ في االصْ  يَ قِ بَ ھ، وَ بِ رَ   َمَع�ھُ  بَلَ�غَ  لَمَّ
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ْعيَ   َم�اَذا فَ�اْنظُرْ  أَْذبَُح�كَ  أَنِّي اْلَمنَامِ  فِي أََرى إِنِّي بُنَيَّ  یَا قَالَ  السَّ
ُ  َش��اءَ  إِنْ  َس��تَِجُدنِي تُ��ْؤَمرُ  َم��ا اْفَع��لْ  أَبَ��تِ  یَ��ا قَ��الَ  تَ��َرى  ِم��نَ  هللاَّ

ابِِرینَ  ا )102( الصَّ  أَنْ  َونَاَدْینَاهُ ) 103( لِْلَجبِینِ  َوتَلَّھُ  أَْسلََما فَلَمَّ
ْؤیَا َصدَّْقتَ  قَدْ ) 104( إِْبَراِھیمُ  یَا   اْلُمْحِسنِینَ  نَْجِزي َكَذلِكَ  إِنَّا الرُّ
 َعِظ�یمٍ  بِِذْبحٍ  َوفََدْینَاهُ ) 106( اْلُمبِینُ  اْلبََالءُ  لَھُوَ  َھَذا إِنَّ ) 105(
 إِْب�َراِھیمَ  َعلَ�ى َس�َالمٌ ) 108( اْآلَِخِرینَ  فِي َعلَْیھِ  َوتََرْكنَا) 107(
 ِعبَاِدنَ����ا ِم����نْ  إِنَّ����ھُ ) 110( اْلُمْحِس����نِینَ  نَْج����ِزي َك����َذلِكَ ) 109(

 } )111( اْلُمْؤِمنِینَ 

 رَ ھَ�ظْ أَ ا، وَ ھَ�امَ ظَ انتِ وَ  ةَ َم�كْ ا الحِ ھَ�یِ فْ  هللاُ  عَ دَ وْ ات، أَ وَم�لُ عْ مَ  ی�امٌ أَ  يَ ھِ 
ى لَ��ي عَ رِ ْج��تَ  یةٌ اوِ مَ ا، َس��ھَ طِ وْ مُ ُس�� نْ ِم�� اً رَ رَ ا دُ ھَ كِ اِس��نَ ي مَ فِ�� هِ ادِ بَ��عِ لِ 
�مِ  ذل�كَ  نَ یْ ا بَ مَ ، وَ اھَ انِ مَ زَ  اءِ نتھَ الى ا إِ ھَ أنِ شَ  لِ أوَّ  نْ ا، مِ ھَ بِ رّ  رِ دَ قَ  ا مَّ
 ا.ھَ الَ أجْ ا وَ ھَ لُّ أجَ  وَ ھُ 
 ءِ الَ االب�تِ  ثَ دَ َح� انیةُ اإلیمَ  رةُ اكِ لذَّ ا تِ تدعَ ، اسْ یدُ ا العِ ینَ إلَ  ادَ ا عَ لمَ كُ وَ 

 ةُ بَ�اقِ عَ  ةَ فَع�الرّ وَ  رَ ْی�الخَ  : أنَّ تْ َع�وَ وَ  ی�ھِ انِ عَ ى مَ لَ�عَ  تْ فَ قَ وَ ، فَ رِ یْ بِ الكَ 
ب، اَ رَ واالضطِ  عَ زَ الجَ  أنَّ ، وَ بَ سَ احتَ وَ  رَ بَ صَ  الءِ ى البَ لَ عَ  نْ مَ  لِّ كُ 
 نِ ؤمِ الُم� أنِ َش� نْ مِ  سَ یْ ء لَ الَ بَ  نْ مِ  لُ حِ ا یَ ى مَ لَ عَ  وطَ نُ القُ وَ  يَ التشكِ وَ 
 لْ ، بَ�نَ یْ رِ ابِ الصَّ  هللاِ  ادِ بَ عِ  نْ ى مِ وَ قْ التَّ  لِ ھْ أَ  قِ الَ خْ أَ  نْ مِ  الَ ، وَ ويِّ القَ 

 .سلیمِ والتَّ  ئنانِ االطمِ ، وَ ولِ بُ القَ ى وَ ضَ ي الرِّ فِ  قُ الحَ 
 اسَ النَّ��� يَ ذِ ؤْ یُ��� نْ أَ  الَ ، وَ الءِ البَ ه بِ���ادَ بَ���عِ  بَ ع���ذّ یُ  أنْ  هللاُ  یری���دُ ◌ُ  الَ 
، ھِ بِ� قِ التعلّ� امَ دوَ لیھ، وَ إِ  ھِ جُ وَ التَّ  دقَ م صِ ھُ نْ مِ  ریدُ ا یُ مَ نَّ ، إِ ءِ الَ بتِ االبِ 

م لھُ�� اء، فتك��ونُ وَ ى َس��لَ��عَ  راءِ والَض�� اءِ ي الس��رّ مستس��لمین ل��ھ فِ��
�ةً  ِم�ْنھُمْ  َعْلنَ�اَوجَ { :اءُ فَ واالصطِ  الخیرةُ  بذلكَ   بِأَْمِرنَ�ا یَْھ�ُدونَ  أَئِمَّ

ا  .} )24( یُوقِنُونَ  بِآَیَاتِنَا َوَكانُوا َصبَُروا لَمَّ

م ھُ�فَ  یرُ فِ ال�وَ  رُ ْی�الخَ  انَ َك� نْ إِ ، فَ�فٍ رْ ى حَ لَ عَ  هللاَ  دونَ بُ عْ یَ  قوماً  إنَّ وَ 
م ، ھُ ھم أو دنی��االِ ي َم��ٌء فِ��الَ ھ��م بَ��بِ  لَّ َح�� إنْ ون، وَ مُ الِ َس��ون مُ مُ الِ َس��
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 ئسَ بِ�، فَ قٍ م من َح�ھُ لَ  سَ یْ ا لَ لبوا مَ طَ ، وَ بٍ ن واجِ لیھم مِ ا عَ ا مَ ثوُ كَ نَ 
َ  یَْعبُ��دُ  َم��نْ  النَّ��اسِ  َوِم��نَ {: الىَع��تَ  هللاُ  ق��ولُ م، یَ ھُ�� الق��ومُ   َعلَ��ى هللاَّ
 َعلَى اْنقَلَبَ  فِْتنَةٌ  أََصابَْتھُ  َوإِنْ  بِھِ  اْطَمأَنَّ  َخْیرٌ  أََصابَھُ  فَإِنْ  َحْرفٍ 
ْنیَا َخِسرَ  َوْجِھھِ   .} )11( اْلُمبِینُ  اْلُخْسَرانُ  ھُوَ  َذلِكَ  َواْآلَِخَرةَ  الدُّ

 
 أَْكبَرُ  هللاُ    أَْكبَرُ  هللاُ   أَْكبَُر  هللاُ 

 أَْكبَُر وہلل الحمد هللاُ ال إِلَھَ إالَّ هللاُ  و 
 ،اسُ ھا النَّ یَ أَ 

 ةِ بَ��رِ جْ التَّ  ارِ رَ مْ تِ ْس��َع اَم��. وَ خُ یْ ارِ التَّ�� اغُ َص��یُ  اثِ دَ ْح��األَ  كِ رَ تَ��عْ مُ  نْ ِم��
ى لَ���ائرةٌ إِ َس��� یةُ رِ َش���البَ م. وَ وُ لُ���والعُ  فُ ارِ َع���المَ  جُ نُض���تَ  انیةِ اإلنَس���

 هللا ف�ي رحم��ةٍ  فض�لِ  نَ یْ ھ�ا، بَ��انُ كَ مَ  یك�ونُ  ھُ تْ بَ َس��ا اكتَ َم�بِ ا. وَ ھَ رِ دَ قَ�
 َوإِنَّ ) 12( لَْلھُ�َدى َعلَْینَ�ا نَّ إ{دى، أو عدٍل یقض�ي ، بالھُ  قُ تتدفّ 
 .} )13( َواْألُولَى لَْآلَِخَرةَ  لَنَا
 ةً دفَ ُص�� ورُ ُم��ي األُ رِ ْج��تَ  ، الَ هللاِ  رِ مْ أَ بِ�� ھُ كلُّ�� ي األرضِ فِ�� ق��عُ ا یَ َم��وَ 
ل یْ َس�� وْ ، أَ ؤالءِ ھَ��بِ  لُّ ِخ��یَ  طٌ ْح��قَ رة، فَ دَ قَ��ی��َر مُ غَ  اتٍ تَ��لَ فَ  الَ ، وَ اءَ یَ��مْ عَ 
 وَ م، ھُ��ھِ رِ ْی��غَ  ونَ دُ  مٌ وْ ا قَ��ھَ��الَّ یتمَ  ةً َم��عْ نِ  وْ ، أَ كَ لئِ��وْ أ ذُ ُخ��أُ یَ   رمٍ َع��
 رِ یِ كُ ذْ التَّ���وَ  ةِ ظَ���وعِ مْ الَ  لِ ْج���أَ  نْ ، ِم���هُ ُع◌ُ ْی���مِ جَ  رٌ دَ قَ���ھ، وَ لُّ���ٌء كُ الَ اب���تِ 

 .} )8( بِِمْقَدارٍ  ِعْنَدهُ  َشْيءٍ  َوُكلُّ {، ارِ بَ تِ االعْ وَ 
 وًى◌ً قُ�� ج��ودِ الوُ  يِ تَ��فَ دَ  نَ یْ بَ�� اسُ النَّ��ف، وَ وقّ��تَ یَ  الَ  ی��اةِ الحَ  ارُ یَّ��تَ وَ 
 راكُ ذا الَح��ھَ��ان ََك��ٌب، فَ ائِ��ٌي دَ عْ َس��ةٌ، وَ َع��دافِ تَ مُ  اتٌ اقَ��ةٌ، وطَ َس��افِ نَ تَ مُ 

 إلھی����ةً  ةً نّ ُس���� – زالُ یَ���� الَ وَ  – يّ رِ َش����البَ  سِ نْ ى الِج����لَ����عَ   رُ دَّ المقَ����
 الحٍ َص��� ةَ نَّ ُس��� ا هللاُ لھَ���عَ ا، جَ ھَ��وناتِ كنُ مَ  ت���دفقُّ وَ  اةِ الحیَ��� ارِ الس��تمرَ 

ِ  َدْف���عُ  ْوَال َولَ���  {، لِ دْ ال���َع◌ْ  ارَ إق���رَ وَ  ل���مِ الظُّ  عَ ْف���دَ ، وَ ص���الحٍ إِ وَ   هللاَّ
َ  َولَِكنَّ  اْألَْرضُ  لَفََسَدتِ  بِبَْعضٍ  بَْعَضھُمْ  النَّاسَ   َعلَى فَْضلٍ  ُذو هللاَّ

 .} )251( اْلَعالَِمینَ 
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 عَ اطَ تتقَ�، وَ رِ َش�البَ  أھدافُ  ارضَ تعَ تَ  نْ أَ  – نئذٍ یْ حِ  – بیعيِّ الطَّ  منَ وَ 
 يَ ِھ� فسٍ كل نَ  يف◌ِ  الحاكمةُ  المبادئُ  كونُ تَ  تئذٍ اعَ سَ وَ ھم، حُ الِ صَ مَ 
ي ھ فِ�قلُ�عَ  انَ َك�ھ، وَ بَ َض�ھ غَ لمُ حِ  قَ بَ سَ  نْ مَ ؛ فَ فِ اقِ وَ المَ  امِ مَ زِ  كةُ الِ مَ 
 راتِ یِّ�غَ تَ مُ  طَ سَ وَ  یرِ الغْ  عَ مَ  شَ عایُ التَّ ، وَ مَ فاھُ التَّ وَ  وارَ الحِ  ة، آلفَ وَّ قُ 

 ع��نْ  قَ بَ ھ أْس��بُ َض��غَ  انَ ن َك��َم��، وَ اصِ خَ األْش��وَ  انِ المَك��وَ  انِ َم��الزَّ 
 انمَ َغ�مَ  لِ أْج� نْ ، ِم�ربِ والَح� وةِ القُ بِ� ورِ ُم�األُ  مِ ْس�لى حَ إِ  ھ، لجأَ لمِ حِ 
 ھا.لَ صُ حُ  عُ وقّ تَ یَ  ادٍ مجَ ، أو أَ ِظُرھَایَنت لةٍ اجِ عَ 

 لِ أْج� نْ ِم� اعِ تبَ�ل�ى األَ عَ  أثیرِ التَ� ، أوْ ي الناسِ المواقف فِ  ارِ قرَ وإلِ 
 انيٍ نسَ إِ  أوْ  دینيٍ  ضمونٍ مَ ھ بِ لِّ ا كُ ذَ ھَ  سٍ بُّ لَ تَ  نْ مِ  دَّ ال بُ  انَ ، كَ اإلِّتّباعِ 

 عارٌ ِش� ، أوْ ~ھلِ�أجْ  نْ یةُ مِ ضحِ التَّ  ، أوْ لیھِ عَ  ةُ سَ افَ نَ المُ  نُ مكِ ، تُ ؤثرٍ مُ 
 ای�ةِ رَ  تَ ْح�تَ  اعِ َم�تِ االجْ  لِ أْھ� فِ رْ ي ُع�" فِ�ةُ یّ بِ َص�ھ "العَ لیْ عَ  عُ جتمِ تَ 

 اراتِ َض���الحَ   أنَّ  ْاليٍ  دَ ْع���بَ  ةُ یّ رِ ِش���البَ  تِ فَ���رَ عَ  ، إذْ ةٍ لَ���وْ دَ  أوْ  ردٍ فَ���
 ھِ بِ� درْ أْق�، وَ ھ�اَ ریخِ لتأ ثبتُ ا وأَ ى لھَ أبقَ  يٍ انِ نسَ أو إِ  دینيٍ  ضمونٍ مَ بِ 

 أوْ  لمِ الِس�� روفِ ي ظُ��، فِ��ومِ ُص��والخُ  اعِ تبَ��األْ  عَ َم�� لِ عاُم��تَّ ل��ى العَ 
 .بِ الحرْ  باتِ لّ طَ تَ مُ 

، ش���ریةِ البَ  ةِ بَ ْص���للعُ  انيَّ أو اإلنَس��� ینيَّ ال���دّ  ونَ ض���مُ ا المَ ذَ ھَ��� وإنَّ 
، اعِ بَ تَ ي األْ فِ  ثرةُ ھ المؤّ یاتُ ضَ قتْ ھ مُ لَ ، وَ ةَ اخلیّ ھا الدَّ وضاعِ أل باطٌ ضَ 
 عَ َم� لِ عاُم�ل التَّ بُ ي ُس�فِ� ھُ اتُ یَ قتَض�مُ  ھُ لَ ، وَ ةِ یّ جِ رِ اا الخَ اھَ ؤَ رُ لِ  مٌ اسِ رَ وَ 

 .امْ العَ  يّ انِ سَ ق اإلنِ سَ ي النَّ فِ  اآلخرینَ 
ا، ھَ���آالتِ مَ وَ  اراتِ َض���ة الحَ ورَ یرُ َس��� مُ ْھ���فَ  نُ مِك���یُ  ذا المفھ���ومِ ھَ���بِ وَ 

 اْلقَْومَ  َمسَّ  فَقَدْ  قَْرحٌ  یَْمَسْسُكمْ  نْ إ{ا: ھَ ثارِ اندِ ا وَ ھَ تِ ھضَ نَ  ابِ بَ وأسْ 
  } النَّاسِ  بَْینَ  نَُداِولَُھا اْألَیَّامُ  َوتِْلكَ  ِمْثلُھُ  قَْرحٌ 

 ثَ ورِ یُ�� أنْ  – ةِ ریخیِّ��أالّت◌ّ  ةِ ورَ ا ال��دَّ ایَ��نَ ي ثَ فِ�� – ى هللاُ َض��قَ  ق��دْ وَ 
ط، سَ الوَ  بِمنھَاجھا ونَ عمرُ یَ  ذینَ ، الّ هِ ادِ بَ عِ  نْ مِ  نَ حیِ صلِ المُ  ضَ األرْ 

ھم: ارُ عَ ، ِش��س��طِ والقِ  دلِ الَع��وَ  وفِ رُ ْع��المَ  دِ ْھ��ا بعَ ھَ لَ بیِ َس�� ونَ ُم��قوّ ویَ 
 هللاِ  ادةِ بَ�ل�ى عِ إِ  ادِ بَ�العِ  ادةِ بَ�ن عِ ِم� اءَ ن شَ مَ  جَ رِ خْ ا لنُ ثنَ عَ ابتَ  هللاَ  "إنَّ 

 یقِ َض�� نْ ِم��، وَ المِ اإلْس�� دلِ إل��ى َع��◌ِ  انِ األدیَ�� ورِ ن َج��ْم��ه، وَ دَ ْح��وَ 
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 يفِ��� ونَ فُ لَ س���تخمُ  ھ���ؤالءُ اآلخ���رة" . فَ یا وَ نَ ال���دُّ  ةِ عَ إل���ى َس���ا ِنیَ ال���دُّ 
 إِنَّ {م: ھِ وبِ لُ�قُ ھ�م، واختب�اراً لِ لَ  ، اب�تالءً ھِ تِ وحكمَ  هللاِ  نةِ سُ بِ  األرضِ 
ِ  اْألَْرضَ   لِْلُمتَّقِ��ینَ  َواْلَعاقِبَ��ةُ  ِعبَ��اِدهِ  ِم��نْ  یََش��اءُ  َم��نْ  یُوِرثَُھ��ا ہلِلَّ

)128( {. 
 ض�مونُ مَ  كونُ یِ   أنْ  سالمِ اإلِ  لِ ى أھْ لَ عَ  هللاُ  بَ تَ ، كَ كَ لِ ذَ  أجلِ  نْ مِ وَ 
 نِ َع� مھمْ عِص�، یَ ھِ تِ عَ زْ في نَ  یاً انِ ھھ، وإنسَ جُّ وَ ي تَ فِ  نیاً م دیِ ھِ تِ ارَ ضَ حَ 

، ھيِ اإللِ  ھجِ النَ  نِ عَ  ودِ رُ الشُّ  نَ ھم مِ قیِ یَ ة، وَ العامَّ  یةِ ارّ ضَ الحَ  فلةِ الغَ 
 مٍ اھُ تفَ�، وَ وس�المٍ  نٍ ف�ي أْم� اسِ النّ� ینَ بَ  یشِ لى العَ عَ  رَ دَ ھم أقَ لُ جعَ ویَ 
ھ���ا عانیِ ى مَ لَ���، عَ طٌ َس���ھ���ا وَ بأنّ  ةَ ّم���األُ  هللاُ  فَ َص���ذا وَ لِ���. فَ  ئ���امٍ وِ وَ 

���أُ  وْ ، أَ لِ ْض���الفَ وَ  نِ ْس���الحُ  ةُ ّم���ي أُ ِھ���ا، فَ ھَ���لِّ كُ  تمل���ةِ المحُ   دِ ْص���القَ  ةُ مَّ
ي ِھ�، وَ یةِ ّس�الحِ  ھِ قیقتِ�ى حَ لَ عَ  مِ مَ األُ  نَ یْ بَ  طٌ سَ وَ  مةٌ أُ  ، أوْ الِ االعتدَ وَ 
 َك�َذلِكَ و  {: اسِ النَّ� نَ یْ بَ� لِ دْ الَع� مِ َك�الحَ  امِ قَ ي مَ فِ  مِ مَ ى األُ لَ عَ  ةٌ دَ ھیْ شَ 

���ةً  َجَعْلنَ���اُكمْ   َویَُك���ونَ  النَّ���اسِ  َعلَ���ى ُش���َھَداءَ  لِتَُكونُ���وا َوَس���طًا أُمَّ
ُسولُ   .} َشِھیًدا َعلَْیُكمْ  الرَّ

ى رَ خْ أُ  مٍ مَ أُ  بِ صیِ ي نَ فِ  ةُ ریخیّ أالتّ  ةُ رَ وْ الدّ  ونَ كُ تِ  أنْ بِ  ي هللاُ قضِ یَ  مَّ ثُ 
 وْ ھ��م، أَ كَ لّ مَ تَ  فٍ عْ ا، أو َض��وھَ ص��ابُ أَ  ل��ةٍ فَ ، لغَ ینَ مِ س��لِ المُ  رِ ْی��غَ  نْ ِم��
م، ھِ ی���رِ لغَ  ضِ رْ األ اث���ةُ رَ وِ  ولُ ؤُ تَ���ھ، فَ نِ���اثِ رَ ي بَ وا فِ���ُع���قَ وَ  یرٍ ِص���قْ تَ 

� ط�ارِ إِ  نَ مْ ھ ِض�لُّ ذا كُ ھَ م، وَ اھُ وَ سِ  نْ ي مَ فِ  ةُ وَّ والقُ   الثواب�تِ وَ  نِ نَ السُّ
ھم، ی��اتِ رِ ظَ نَ وَ  ش��رِ البَ  ھ��مَ فَ  زُ اوَ َج��تَ ا،تَ لیَ عُ  ربانی��ةٍ  ، لحكم��ةٍ الكونی��ةِ 

} ُ  .} )21( یَْعلَُمونَ  َال  النَّاسِ  أَْكثَرَ  َولَِكنَّ  أَْمِرهِ  َعلَى َغالِبٌ  َوهللاَّ
 أَْكبَرُ  هللاُ    أَْكبَرُ  هللاُ   أَْكبَُر  هللاُ  

 أَْكبَُر وہلل الحمد هللاُ ال إِلَھَ إالَّ هللاُ  و 
 ،مِ الَ سْ اإلِ  ةَ مَّ أُ 

 عَ ا َم�ھَ دُ دَ َع�وَ ، ھِ ِم�دَ ي قِ فِ  لٌ وغِ مُ  یةِ انِ نسَ اإلِ   اراتِ ضَ الحَ  ریخَ أتَ  إنَّ 
 أو الحض�ارةُ  من األم�مِ  مةُ ا األُ مَ ، وَ قدیرِ ى التَّ لَ عَ  يٌّ صِ ھا عَ عوبِ شُ 
،  لِ األوَّ  انِ نَس�اإلِ  ودِ جُ وُ  نذُ ، مُ مٍ ي یَ فِ  قطةٍ نُ ـكَ   الّ إِ  اراتِ ضَ الحَ  نَ مِ 
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 رَ كَ ال�ذَّ  نِ یْ جَ وْ ال�زَّ  ھُ مْن� قَ لَ�اه، وخَ س�وّ ه وَ رَ ص�وّ وَ  مَ آدَ  هللاُ  قَ لَ خَ  مَ ویَ 
����اءَ َج����نث����ى، وَ واألُ  ، عُ رائِ الّش���� زل����تُ نِ ، وأُ لُ بائِ����والقَ  عوبُ ت الشُّ
 .یقٍ رِ ي طَ فِ  ریقْ فْ  لُّ كُ  ارَ ل، وسَ حَ النِّ ل وَ لَ المِ  عتِ دِ وابتُ 

�� نَ مْ ِض�� بُ رَ الَع�� ك��انَ وَ   ، لك��نْ األرضِ  ھ��رَ ظَ  نةِ ـاِك��السّ  وبِ عُ الشُّ
م، ھِ ی�نِ بَ  نْ ِم� لٍ ُج�ى رَ لَ�عَ  رآنُ القُ  لَ زَ ا نَ مّ لَ ھا، فَ طنِ ي بَ ھم فِ أنّ انوا كَ كَ 
 أنُ َش� عَ فِ�رُ ، وَ اسُ ھم النّ بِ  عَ سامَ م، تَ ھِ تَ بلغُ  المِ اإلسْ  ةُ ریعَ شَ  تْ اءَ جَ وَ 

 انٌ َك�مَ  امِ الَع� یاقِ ي الّس�فِ�  اراتِ َض�الحَ  نَ یْ م بَ�ار لھُ�َص�، وَ بِ رَ العَ 
  { یھم بقول�ھ:لَ ة عَ ه المنَّ ذِ انھ إلى ھَ بحَ ى سُ لَ وْ المَ  ارَ أشَ  دْ قَ ، وِ معلومٌ 

 يْ ، أَ } )10( تَْعقِلُ��ونَ  أَفَ��َال  ِذْك��ُرُكمْ  فِی��ھِ  ِكتَابً��ا إِلَ��ْیُكمْ  أَْنَزْلنَ��ا دْ لقَ��
 كم.ولِ حَ  نْ مِ  ممِ األُ  نَ یْ م، بَ كُ زُ عِ وَ  مكُ م، وصیتُ كُ جدُ ومَ  َشَرفُُكم

، ی�فِ كلِ التَّ  أج�لِ  نْ ِم� إالَّ  یفُ ش�رِ التّ  كُ یَ�  مْ لَ� رةِ اھِ القَ  هللاِ  ةِ نّ ي سُ وفِ  
، بونَ حاسَ مُ  ، وعنھُ والناسِ  هللاِ  امَ أمَ  ولونَ سؤُ مَ  ذلكَ  نْ م عَ لھُ  نَ یَّ بَ فَ 

 تُْس��أَلُونَ  َوَس��ْوفَ  َولِقَْوِم��كَ  لَ��كَ  لَ��ِذْكرٌ  َوإِنَّ��ھُ   {ھ: بحانَ ُس�� فیق��ولُ 
ى لَ�عَ  اءَ دَ ھَ وا ُش�ارُ ، صَ الةِ سِ وا للرّ ابُ ذین استجَ الّ  ربُ العَ ،فَ } )44(
 عُ فَ�رْ تَ  س�امیةٍ  ع�الیمَ ي تَ ا؛ فِ�ھَ ش�رِ نَ ھا وَ غَ یِ بلِ تَ بِ  ولونَ مسؤُ م، وَ ھِ رِ یْ غَ 

ا ھَ لَ ثُ ا مُ ھَ لَ  عیدُ تُ ، وَ انيّ اإلنسَ  دمِ قَ في التّ  ساھمُ ا، وتُ یھَ زكّ ـوتُ  البشریةَ 
م ھِ یْ لَ�عَ  یدٌ ھْ َش� . وهللاُ طِ َس�الوَ  ری�قِ الطَّ  نِ َع� تْ ادَ ا َح�مَ لَّـ ھا ُك�قَ خالَ أَ وَ 
��ھ، بِ ولُ ُس��رَ وَ   زیحَ لتُ��� ای��ةُ الھدِ  ئُ ِج��، تَ األخ��القِ وَ  ل��مِ العِ وَ  ةِ ریعَ الشَّ

 ةٍ اس�تقامَ ي ، فِ�األرضِ  اقَ ھَ�أوْ  اسِ النّ  نِ عَ  فعُ رَ تَ ه، وَ دَ دّ بَ وتُ  المُ الظّ 
 َم�ا َویَْختَ�ارُ  یََش�اءُ  َما یَْخلُقُ  َوَربُّكَ   {: یقٍ رْ طَ  وحِ ضُ وُ ، وَ  ةٍ رَ طْ فِ 

ِ  ُسْبَحانَ  اْلِخیََرةُ  لَھُمُ  َكانَ  ا َوتََعالَى هللاَّ  .} )68( یُْشِرُكونَ  َعمَّ
ھ بُ�وانِ جَ  تع�ددةً ، مُ ھُ أنُ َش� اً ظیمَ عَ  أمراً  سالةِ بالرّ  كلیفُ التّ   انَ كَ ا لمّ وَ 
 ةَ رَ س�یِ ھ�ون مَ وجّ ، یُ م�ةِ كَ الحِ وَ  لمِ ب�العِ  امٍ وّ ن  قُ�مِ  فیھِ  دَّ البُ ھ، فَ عاتُ بَ وتَ 

ُ  َوھُوَ   {ا: ھَ تِ ایَ ھَ لى نِ ا إِ ھَ ن بدئِ ھا، مِ نَ سَ حْ إلى أ یاةِ الحَ   إِالَّ  إِلَھَ  َال  هللاَّ
 تُْرَجعُ�ونَ  َوإِلَْی�ھِ  اْلُحْك�مُ  َولَ�ھُ  َواْآلَِخ�َرةِ  اْألُولَ�ى فِي َحْمدُ الْ  لَھُ  ھُوَ 

)70(  {. 
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 أَْكبَرُ  هللاُ    أَْكبَرُ  هللاُ   أَْكبَُر  هللاُ 
 أَْكبَُر وہلل الحمد هللاُ ال إِلَھَ إالَّ هللاُ  و 

 :ونَ مُ سلِ المُ  أیّـھُـا
 َعنِّ�ي ِعبَ�اِدي َس�أَلَكَ  َوإَِذا{ة: بَ اا باإلجَ نَ دَ عَ وَ ، وَ اءِ عَ الدُّ بِ  ا هللاُ نَ رَ مَ أَ 

 لِ���ي فَْلیَْس���تَِجیبُوا َدَع���انِ  إَِذا ال���دَّاعِ  َدْع���َوةَ  أُِجی���بُ  قَِری���بٌ  فَ���إِنِّي
   :}  )186( یَْرُشُدونَ  لََعلَّھُمْ  بِي َوْلیُْؤِمنُوا

   مَ اھیِ برَ ى إِ لَ عَ  تَ یْ لّ ا صَ مَ كَ  دٍ مّ حَ مُ  لى آلِ عَ وَ  دٍ مَّ حَ ى مُ لَ عَ  لِ صَ  مَّ ھُ اللّ 
، وبَ�اِرك َعلَ�ى ُمحّم�ٍد َوَعلَ�ى  دٌ جیِ مَ  یدٌ مْ حَ  كَ نّ إِ  یمَ اھِ برَ إِ  لى آلِ عَ وَ 

آِل ُمحّم��ٍد َك��ـَما بَارك��ـَت َعلَ��ى إب��راھیَم َوَعل��ى آِل إب��راِھیَم فِ��ي 
 الَعالمین ، إنَّك َحمیٌد َمجْیٌد.

 .كاً ارَ بَ مُ  اً بَ یّ قاً طَ زْ ك رِ ائِ طَ عَ وَ  كَ ضلِ من فَ  كَ سألُ ا نَ إنّ  اللّھُمَّ 
ن مِ  تَ ھْ رِ ا، وما كـلنَ  رهُ یسّ ا وَ إلینَ  فََحبِّْبھُ  رٍ یْ خَ  نْ مِ  تَ بْ بَ حْ ا أَ مَ اللّھُمَّ 
 اه.ـا إیّ بنَ نّ جَ ا وَ ھ إلینَ ھُ رّ ـكَ فَ  َشيءٍ 
ي فِ� قِّ الَح� ةَ َم�لِ كَ ، وَ ةِ ادَ ھَ الّش�وَ  بِ ي الغْی�فِ  كَ تَ یَ خشْ  كَ سألُ ا نَ ـإنّ اللّھُمَّ 

 ى.نَ الغِ وَ  رِ قْ ي الفَ فِ  دَ صْ القَ ا، وَ ضَ الرّ وَ  بِ ضَ الغَ 
 نِ ْی�ل�ى دِ عَ ، وِ صِ الَ اإلْخ� ةِ َم�لِ كَ م، وِ الَ اإلسْ  ةِ رَ طْ ى فِ لَ ا عَ نَ یِ أحْ اللّھُمَّ 
 یمَ اھْ ب�رِ ا إِ نَ ـی�بِ أَ  ةِ لَّ�ى مِ لَ�عَ م ، وَ لّ َس�وَ  ی�ھِ لَ عَ  ى هللاُ لّ د َص�ّم�حَ مُ  نَبِیِـنَـا

 .ینَ ـكِ رِ شْ المُ  نَ مِ  انَ ا كَ مَ اً وَ مَ سلِ اً مُ فَ نیِ حَ 
، كَ وفیقِ��ا تَ نَ َس��بِ  اهُ طَ��خُ  دْ دِّ َس��، وَ كَ تِ��كمَ حِ  ورِ نُ��ا بِ نَ انَ طَ لْ ُس�� دْ أیّ��اللّھُ��مَّ 

 ا هللاُ ، یَ�كَ تِ�وّ قُ وَ  كَ دِ ی�أیِ تَ ھ بِ لَ�وْ حَ  عزَّ أَ ، وَ كَ ایتِ عَ رِ  نِ یْ ا بعَ نَ لَ  ھُ ظْ احفَ وَ 
 .امُ رَ ــتُ  تي الَ الّ  ةِ زّ العِ ، وَ  امِ كرَ واإلِ  اللِ ا الجَ اذَ یَ 

 الَ ، وَ انِ نَ�اإلطمئِ وَ  مِ لِ الّس�، وَ انِ َم�واألَ  نِ مْ األّ  دَ لَ بَ  انَ مَ عُ  لْ عَ اجْ اللّھُمَّ 
ا نّ���عَ  عْ طَ���قْ ال تَ ، وَ كَ َم���عَ ا نِ نَ���لیْ عَ  مْ ، وأدِ داً اِس���حَ  واً دُ ا َع���ینَ���فِ  عْ ِط���تُ 
 .نَ طَ ا بَ ا ومَ ھَ نْ مِ  رَ ھَ ا ظَ مَ  تنِ الفِ  نا شرَّ قِ ، وَ لكَ ضْ فَ 

ي فِ� كْ ارِ بَ�م، وَ ھُ ـتُ�ـمَ لِ كَ اللّھُ�مَّ   دِ ِح�وَ ، وَ مینَ لِ ْس�المُ  بِالدّ  ظْ حفَ اللّھُمَّ ا
 ن.المیْ العَ  بَّ رَ  اة یَ نّ ئِ طمَ مُ  ةً نَ م آمِ ھُ وتَ یُ ل بُ عَ اجْ م، وَ ھِ اقِ زَ رْ أَ 
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ْنیَا فِي آَتِنَا َربَّنَا    {  َع�َذابَ  َوقِنَ�ا َحَس�نَةً  اْآلَِخَرةِ  َوفِي َحَسنَةً  الدُّ
 }  )201( النَّارِ 

َ  إِنَّ   { ْحَس��انِ  بِاْلَع��ْدلِ  یَ��أُْمرُ  هللاَّ  َویَْنَھ��ى اْلقُْربَ��ى ِذي َوإِیتَ��اءِ  َواْإلِ
 .} )90( تََذكَُّرونَ  لََعلَُّكمْ  یَِعظُُكمْ  َواْلبَْغيِ  َواْلُمْنَكرِ  اْلفَْحَشاءِ  َعنِ 

ِ  اْلَحْمدُ  أَنِ  َدْعَواھُمْ  َوآَِخرُ  {  .} )10( اْلَعالَِمینَ  َربِّ  ہلِلَّ


