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ِعْیِد   ھـ 1429ُخْطبَةُ ِعْیِد الفِْطِر السَّ
 

 هللاُ أَْكبَُر .. هللاُ أَْكبَُر  .. هللاُ أَْكبَرُ 
 

 أَْشَرَق نوُر العقِل بَِمقاِصِد الشَّرع إْذ تََدبَّر َوتفكَّر.
 وتعطّر . وضُ الرَّ  َوبــــَھَر الصیاُم القلوَب ففاحَ 

نیا بالِعیِد فَُسرَّ ال  مؤمُن واْستبَشر.وانَشرَح وجھُ الدُّ
 

 هللاُ أَْكبَُر هللاُ أَْكبَُر هللاُ أَْكبَرُ 
 الَ إِلَھَ إالَّ هللاُ َوهللاُ أَْكبَُر َكَ◌بیراً 

ْكُر لَھُ َعلَى قََدِره َوقََضائِِھ، َوأَْش�ھَُد أْن الَ إل�ھَ  الَحْمُد ہللِ َعلَى نَْعَمائِھ، َوالشُّ
الَكْوُن لِتَْدبِْیِره، َوأَْس�لََم الَخْل�ُق لِقُْدَرتِ�ھ، َوأَْش�ھَُد إالَّ هللاُ َوْحَده الَ َشِریَك لَھ، َخَضَع 

داً َعبُده َوَرُسولُھ، َصلَّى هللاُ َعلَیھ، َوَعلَى آلِِھ وَص�حبِھ وَم�ن تَبَِع�ھ وَس�لََّم  أنَّ ُمَحمَّ
 تَْسلِیماً كثیراً.

ا بَْعُد : فَیَا َمَعاِشَر الُمْسلِمین:      أَمَّ
�عیُد َم��ْن ا، وارھَ�والنَّ  لِ اللْی� تَقَلُّ�بُ  اث�م یُفنِیھَ�ار، دَ ا األْق�یھَ�نِ بْ وٌل تَ نیا دُ ال�دُّ  لسَّ

اتِِھ  غلَ تَ شْ ا ؛ تِل�ك عب�ٌر  ھِ ْی�اعِ رَ مَ  تْ ابَ طَ  ھِ یْ اعِ سَ مَ  تْ نَ سُ حَ  ھ، َوَمنْ اتِ ذَ  ةِ ارَ مَ بعِ عن لذَّ
ائُِم بِبَِصْیَرتِھ، َویُْدِرُكھا بِنُوِر العَ  تِِھ في قَْولِِھ ِمْن َرَمضاَن، یَستَوِحْیھَا الصَّ ْقِل َوقُوَّ

َش��ْھُر َرَمَض��اَن الَّ��ِذي أُْن��ِزَل فِی��ِھ اْلقُ��ْرآَُن ھُ��ًدى لِلنَّ��اِس َوبَیِّنَ��اٍت ِم��َن  َج��لَّ جاللُ��ھ:{
 }. اْلھَُدى َواْلفُْرقَانِ 

�یَاِم َوَعلَ�ى إِْث�ِره ِرَس�الَةٌ؛ أَنَّ�ھُ بِقَ�ْدِر َم�ا تُك�وُن علی�ِھ  َوقَْد َمَض�ى َش�ْھُر الصِّ
ْیِن یَُمّكنُھ�ا هللاُ ِم�ن أَس�بَاِب الحَض�اَرِة َوالَمْج�ِد، ثُ�مَّ لك�لٍّ  األُمةُ  ِمْن قُوِة الَعق�ِل َوال�دِّ

��تُھ ِم��َن الُحْك��ِم، َونَِص��ْیبُھُ ِم��َن التَّوفِی��ِق، ِمْص��َداقَاً لِقَْولِ��ِھ تََع��الَى: {  الَّ��ِذیَن إِْن ِحصَّ
َالةَ َوآتَ  نَّاھُْم فِي اْألَْرِض أَقَاُموا الصَّ َكاةَ َوأََمُروا بِ�اْلَمْعُروِف َونَھَ�ْوا َع�ِن َمكَّ ُوا الزَّ

ِ َعاقِبَةُ اْألُُمورِ  َومنھُ االجتِھَ�اُد فِ�ي فَْھ�ِم  –}، َوَمْن أبطََل إِعَماَل الَعْقِل اْلُمْنَكِر َوہلِلَّ
ْیِن  َمُن َوَراَء ظَْھ�ِره، ف�الَ یَس�ت -نُُصوِص الدِّ ِوي الَّ�ذیَن أھَملَھُ التَّاِریُخ، َوَخلَّفَھُ الزَّ

 یَعقِلُوَن والَّذین الَ یَعقِلُون.
  

 هللاُ أَْكبَُر هللاُ أَْكبَُر هللاُ أَْكبَرُ 
 الَ إِلَھَ إالَّ هللاُ َوهللاُ أَْكبَُر َكَ◌بیراً 

 أیُّھَا النَّاُس:
��ةٌ یَعَمل��ون  ألَْھ�ِل ُك��لِّ ِدی�نٍ  ِم��َن األْدیَ��اِن َعقَائِ�ُد یعتنقُونَھ��ا، َوَش�ریعةٌ خاصَّ

ٍة َجَعْلنَ�ا َمنَس�كاً ھُ�ْم نَاِس�ُكوهُ { َضـاھَا، یقول هللاُ جــلَّ ذكــــــُره : بُِمْقتَ  }.  لُِّكلِّ أُمَّ
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ٌر، إِْذ یق��وُل هللاُ تعــــــــ��ـالَى: {  لُِك��لٍّ َواالخ��تِالُف ب��یَن ِدیَانَ��اِت الَع��الَم ثَابِ��ٌت ُمقَ��رَّ
، فَض��الً  اءا یَش��ا َم��لُّ هللا فیھَ��ِح��یُ  َش��رائُع مختلف��ةٌ }: َجَعْلنَ��ا ِم��ْنُكْم ِش��ْرَعةً َوِمْنھَاًج��ا

م مَ یُ وَ    الًء.اء بَ شَ ا یَ حرِّ
ھاتِھَ�ا؛ تَْنطَلِ�ُق  ٍة َسَماویٍة ُرؤیةٌ تلتفُّ َحولَھا، ومب�ادُئ تحُك�ُم توجُّ ولكلِّ أمَّ
م�ن َعالَقَ��ِة البََش��ِر ب��اہللِ، وِم�ْن َعالَقَ��ِة البََش��ِر بعِض��ھم بِ�بَْعٍض، ثُ��مَّ یتَفَ��اوُت ت��أثیُر 

ة، َكَم�ا تتب�ایُن تفس�یراتُھم لَھ�ا  ھَ�ذینِ  یاناِت َض�ْعفاً َوق�وَّ المب�َدأیِن فِ�ي أص�َحاِب ال�دِّ
ومواقِفُھُم تَُجاھَھَا؛ بین تَضییٍق وتوِسیٍع، أو ُغلٍُو َوتَیِس�ْیٍر، أو اتَّبَ�اٍع َوابتِ�َداٍع: { 

ْنِجیَل َوَم�ا أُْن�ِزَل إِلَ�یْ  ِھْم ِم�ْن َربِِّھ�ْم َألََكلُ�وا ِم�ْن فَ�ْوقِِھْم َولَْو أَنَّھُْم أَقَاُموا التَّْوَراةَ َواْإلِ
ةٌ ُمْقتَِصَدةٌ َوَكثِیٌر ِمْنھُْم َساَء َما یَْعَملُونَ   .}َوِمْن تَْحِت أَْرُجلِِھْم ِمْنھُْم أُمَّ

 

 هللاُ أَْكبَُر هللاُ أَْكبَُر هللاُ أَْكبَُر 
 الَ إِلَھَ إالَّ هللاُ َوهللاُ أَْكبَُر َكَ◌بیراً 

 ھَا الًمسلُمون:أَیـــــــُّ 
یُن ب��یَن إِْص��الَِح البََش��ِر ب��األَْخالِق واآلَداِب،  لبِنَ��اِء َحیَ��اٍة طَیب��ٍة َجَم��َع ال��دِّ

ِریَعِة َوالقَانوِن، یَق�و َم�ْن َعِم�َل َص�الًِحا  ى:{الَ َع�تَ هللاُ  لُ وإِْصالَِح نِظَاِم الَحیَاِة بالشَّ
نَّھُ َحیَاةً طَیِّبَةً َولَنَْج�ِزیَنَّھُْم أَْج�َرھُْم بِأَْحَس�ِن َم�ا ِمْن َذَكٍر أَْو أُْنثَى َوھَُو ُمْؤِمٌن فَلَنُْحیِیَ 

 َكانُوا یَْعَملُوَن }.
لوِك والَعالَقاَِت اِإلنََسانِیَِّة فِي اإلْس�الِم ُمْرتَبِطَ�ةٌ ارتباطَ�اً ُمبَاِش�َراً  َوقِیَُم السُّ

یِن فِ�ي األَرِض، َوبن�اِء بِاِإلْیَماِن بِاہللِ، تَتَنَاَسُق كلُّھا فِي اتجاِه تَْحقِیِق  َمْص�لَحِة ال�دِّ
ِة، ِوْف��َق ق���یٍَم ُعلیَ��ا قَائَِم��ٍة علَ��ى الَخْی��ِر والیُس���ِر  الُمجتَمَع��اِت اِإلنس��انیِة المس��تقرَّ

الَِح.  والصَّ
لِیَمةُ، َوارتَاَضْت  إنَّ كلَّ قِْیَمٍة تُفِْیُد البََشِریةَ َكَماالً، َواْرتََضتھا الُعقوُل السَّ

فوُس، َوالَ تُْفِضي إِلَى فََس�اٍد فِ�ي الَمَص�الِِح؛ َداِخلَ�ةٌ فِ�ي َمْحُم�وَداِت القِ�یَِم َعلَْیھَا النُّ 
ْیُن، َوِھَي ُجزٌء ِمن َمنظُوَمِة الفِْطَرِة :{ ِ الَّتِي فَطَ�َر  التي یَُحثُّ َعلَْیھَا الدِّ فِْطَرةَ هللاَّ

 .}النَّاَس َعلَْیھَا
التَّشِریِع، ِحیَن یَُك�وُن لِلبََش�ِر قِ�یٌم ُعلیَ�ا تَ�ُدوُر  َوینتِظُم ِعْقُد الَحیَاِة بَِمَحاِسنِ 

َعلیھَا أْحكاُمھم، َویُؤطِّر َمَعاَشھُم  نِظاُم التكلِیِف َوالَجَزاِء، فَلَِذا َرفََع اِإلسالُم ق�یَم 
ا ِص�ْنَو الَعالقَاِت اإلنَسانِیِة إلَى ُمْستَوى القََداَسِة الُمتَِّصلِة بِاإلْیَماِن ب�اہللِ،  َوَجَعلَھَ�

الةُ َوالسَّالمُ -األَرَكاِن الُكْبَرى، َوقَد قَّرَر ھَذا نبيُّ اِإلْسالَم  فِ�ي تَْك�َراِر  -َعلیِھ الصَّ
قَْولِِھ: "الَ یُْؤِمُن أََحُدُكم..."، و قولھ : "وهللا ال یؤمن ..."، ثُمَّ یُْرِشُد إِْثَر َذلَك إِلَى 

لِة َواإلحَساِن َوَغْیِرھَا.   َمْنظُوَمٍة أْخالقیٍة ُمتكاِملٍَة فِي البِّ   ِر والصِّ
 هللاُ أَْكبَُر هللاُ أَْكبَُر هللاُ أَْكبَُر 

 الَ إِلَھَ إالَّ هللاُ َوهللاُ أَْكبَُر َكَ◌بیراً 
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 أَیّھَا الُمسلُِموَن:
ُ یَْھِدي َمْن یََشاُء إِ  یَْقوُل هللاُ تَعالَى: { لَى ِصَراٍط لَقَْد أَنَْزْلنَا آَیَاٍت ُمبَیِّنَاٍت َوهللاَّ

ِش��ْیَدة، واآلَداِب  } ُمْس��تَقِیمٍ  ��ْرِعیَِّة، َوالُعلُ��وِم الرَّ فَفِ��ي آی��اِت هللاِ تِْبیَ��اُن المقَاِص��ِد الشَّ
َدان َعالَقَةَ المسلِِمیَن بَِغْیِرِھم ؛ قِْیَمةَ التََّعاُرِف الت�ي  الَمْحموَدِة، ِوِمْنھَا قِْیَمتان تَُحدِّ

}، َوقِْیَمةَ التَّنَ�افُِس َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوبًا َوقَبَائَِل لِتََعاَرفُوالِِھ: {َذَكَرھا هللاُ تعالَى فِي قَو
}، ، َولُِك��لٍّ ِوْجھَ��ةٌ ھُ��َو ُمَولِّیھَ��ا فَاْس��تَبِقُوا اْلَخْی��َراتِ َعلَ��ى الَخْی��َراِت، فِ��ي قَْولِ��ِھ: { 

َم���ِم، َواالْنفِتَ���اِح َعلَ���ى قِْیمتَ���ان تَ���ْدُعواِن إِلَ���ى األَْخ���ِذ بَِواِج���ِب التََّواُص���ِل بَ���ْیَن األُ 
ْعَوِة إِلَ��ى الَخْی��ِر. َوَم��ا ھَ��َذا االْخ��تِالُف فِ��ي األَْدیَ��اِن  الَحَض��اَراِت األُْخ��َرى، َوال��دَّ
واألًْلَواِن َواأللُسِن إالَّ آیةً ِمْن آیاِت هللاِ، َوَسبِیالً إِلَى التََّكاُم�ِل فِ�ي النُّھ�وِض بَِح�قِّ 

 لَوفَاِء بِالتََّكالِْیِف اِإللَِھیَّة. االستِخالِف فِي األَْرِض، َوا
َوِمْن َصِمیِم ھَ�اتَین القِیَمت�ین، أَْدَرَك فُقَھَ�اُء اِإلْس�الَِم بِ�أنَّ َش�ِرْیَعتَنَا َج�اَءْت 
یُن، َوالَعْق��ُل، َوالنَّْس��ُل،  لَِص��ْوِن َخْم��ِس َض��ُروِریَّاٍت أََساِس��یٍَّة، ِھ��َي: ال��نَّفُس، َوال��دِّ

 والِملك.
�� ��ِرْیَعِة، َوِھ��َي َوالقِْیَمت��یِن إنَّ ھ��ذِه الضَّ ْروریَّاِت الَخْم��َس، َعلَیھَ��ا َم��َداُر الشَّ

َولی�ِة َواس�تِْقَراِر البََش�ِریِة  ِة، َواستَِقَ◌اَمِة الَعالق�اِت الدُّ یَُكوُن َصالُح النَّْفِس َواألُمَّ
اً َعلَ��ى اْخ��تِالَِف َوَمَص��الِِحھَا، إِْذ ِھ��َي قِ��یٌَم ِدینی��ةٌ َوأخالقِی��ةٌ ُكب��َرى؛ فَالبََش��ُر َجِمیع��

َولِیَِّة َواِإلْنَسانِیَِّة ُمطَ�الَبُوَن بِِحْفِظھَ�ا َوإِقَاَم�ِة  أْدیَانِِھم َوَعْبَر الھَْیئَاِت َوالُمنَظََّماِت الدُّ
 أَْرَكانِھَا َوِرَعایَِة ُمَكّمالَتِھَا.

َمْطل�ٌب َض�ُرورٌي فََصْوُن الَحیَاِة َوالنَّْفِس البََشِریَِة َوُك�لِّ َم�ا یَتَِّص�ُل بِھَ�ا،  
ینیَّ��ِة َوَح��ّق اِإلْنَس��اِن فِ��ي اْختِیَ��اِر َعقِْیَدتِ��ِھ.  َوالَ َری��َب، َوَك��َذا َص��وُن الُحّری��اِت الدِّ
َوالبََشُر ُمطَالَبُوَن بَِصْوِن الَعْقِل َوَرْفِعِھ بِالتَّْعلِیِم َوالتربیَِة، َوُمطالبُوَن َجِمْیَعاً بِبنَاِء 

َوالَعَم���ِل َعلَ���ى تََرابُِطھَ���ا َواْس���تِقَراِرھَا، َوفِ���ي األَِخْی���ِر ھُ���ْم  األُْس���َرِة َوِحَمایَتِھَ���ا،
ُمطالبوَن بَِصْوِن َحّق التََّملُِّك، َوَمْنِع الظُّْلِم َوالَكْسِب َغیِر الَمْشُروِع، ِحفَاظاً َعلَى 

 ثَرَواِت األَُمِم وأَْمَوالِھَا.
�ا القِْیَم��ةُ األُخ��َرى، َوِھ�َي التَّن��افُُس َعلَ�� ى الَخْی�ِر َوالُمَس��اَرَعةُ فِْی��ِھ، فَِھ��َي أَمَّ

تَُعبِّ���ر َع���ْن َحاَج���ِة البََش���ِر إِلَ���ى التَّ���َدافُِع الَحَض���اِرّي، َوَض���ُروَرتِِھ فِ���ي الَحیَ���اِة 
واستِْمَراِرھَا، إِالَّ أنَّھَا قِْیَمةٌ ُمَحدَّدةٌ بِثَالَثَِة َضوابِطَ: ِھَي الَعقُل َوالَعدُل َواألَْخالُق. 

��� ���ِحْیَح فِ���ي فَھَ��ِذه الضَّ وابِطُ الَعَملی���ةُ تَْحِم���ي َس���الََمةَ القِ���یَِم، َوتَض���ُع الَمَس���اَر الصَّ
�ةَ تَ�َدافٌُع ْأْھ�َوُج، أَْو  �ِة َوالَمَج�اِل اِإلنَس�انِيِّ الَع�اّم، فَ�الَ یَك�وُن ثَمَّ الَعالَقاِت ب�یَن األُمَّ

َراِت األَُم�ِم َوالَحَض�ا  َراِت.یقوُل هللاُ ج�لَّ ذك�ُرهُ:{تَنَافٌُس َغیُر َشِرْیٍف یَْھ�ِوي بُِمقَ�دِّ
ثُمَّ أَْوَرْثنَا اْلِكتَاَب الَِّذیَن اْص�طَفَْینَا ِم�ْن ِعبَاِدنَ�ا فَِم�ْنھُْم ظَ�الٌِم لِنَْفِس�ِھ َوِم�ْنھُْم ُمْقتَِص�ٌد 

ِ َذلَِك ھَُو اْلفَْضُل اْلَكبِیرُ   }.َوِمْنھُْم َسابٌِق بِاْلَخْیَراِت بِإِْذِن هللاَّ
 أیَھّاَ النَّاُس:
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إِنَّ التََعاُرَف َوَعَمَل الَخْیِر َجنَاَحا الَحَض�اَرِة، بِِھَم�ا اس�تْقَراُرھَا َونََماؤھَ�ا، 
والَ تَُحلُّق َعالِیَاً إِالَّ بِِھَما، َوفَْوَضى األَْخالِق الیَْوَم َسبَبُھَا تََجاھُ�ُل إِح�َدى القِْیَمتَ�ْیِن 

یةُ، َوتكثُ�ُر ُمْش�ِكالتُھَا، َوالَ ُخ�روَج َع�ْن ھَ�َذا أَْو ِكلیِھَما، فَلَذا تتعثَُّر َمِسْیَرةُ البََش�رِ 
َدٍة.  المأِْزِق إالَّ بِاألَْخِذ بِْھَما َكقِیٍَم َعالَِمیٍة ُمَوحَّ

یِن َواألَْخ�الِق  َوالُْمشِكلةُ األُْخَرى التي نُواِجھُھُا الْیوَم ِھَي الفَْصُل بَْیَن ال�دِّ
ولیِة، َوھَُو َخلٌل الَ یَِصحُّ ُوُج�وُده، َوالَ یَنبِغ�ْي فِي َمبَاِدِئ الَعالقَاِت اِإلنَسانِیِة َوا لدُّ

ْیِن، أَْو نُظَ�َرائِِھم فِ�ي  �ةً إِْن َماَرَس�ھُ ُمْس�لُِموَن ِض�دَّ إِْخ�َوانِِھم فِ�ي ال�دِّ تَرُكھ، َوَخاصَّ
َر بَِصَدقٍَة ال َخْیَر فِي َكثِیٍر ِمْن نَْجَواھُْم إِالَّ َمْن أَمَ  اِإلْنَسانِیَِّة، وهللا تعالى یقول: {

ِ فََس�ْوَف  أَْو َمْعُروٍف أَْو إِْصالٍح بَْیَن النَّاِس َوَم�ْن یَْفَع�ْل َذلِ�َك اْبتَِغ�اَء َمْرَض�اِت هللاَّ
 }.نُْؤتِیِھ أَْجراً َعِظیماً 

إِنَّ الُمطَالَبَ��ةَ بِإقَاَم��ِة نِظَ��اٍم َع��الَِمٍي أَْخالَقِ��ٍي بِ��ُدْوِن ِدْی��ٍن، أَْو إِْش��ھَاِر َس��ْیِف 
ینِ  ِف َوالُغلُ�ّو،  الدِّ نیویِة؛ َمْظھََراِن ِمْن َمظَ�اِھِر التَّطَ�رُّ فِي َوْجِھ القِیَِم اِإلْنَسانِیِة الدُّ

یِن َوالُخلُِق َمَعاً،  یَقوُل هللاُ َجـــــلَّ ِذْكُرهُ: { َش�َرَع  َوالَ یَُؤِدیاِن إالَّ إِلَى َضیَاِع الدِّ
�ى بِ�ِھ نُوًح�ا وَ  یِن َم�ا َوصَّ �ْینَا بِ�ِھ إِْب�َراِھیَم لَُكْم ِمَن ال�دِّ الَّ�ِذي أَْوَحْینَ�ا إِلَْی�َك َوَم�ا َوصَّ

قُوا فِیھِ  یَن َوَال تَتَفَرَّ  }.     َوُموَسى َوِعیَسى أَْن أَقِیُموا الدِّ
 

 أَیُّھَا الُمْسلُِموَن:
َعاِء، َوَوَع��َدنَا بِاِإلَجابَ��ة: {َوإَِذا َس��أَلََك ِعبَ��اِدْي َعنِّ��ي  فَ��إِنِّْي قَِرْی��ٌب أََمَرنَ��ا هللاَ بِال��دُّ

ْاِع إَِذا َدَعاِن}:  أُِجْیُب َدْعَوةَ الدَّ
��ٍد َكَم��ا َص��لَّْیَت َعلَ��ى إِب��َراِھیَم َوَعلَ��ى آِل  ��ٍد َوعلَ��ى آِل ُمَحمَّ اللَّھُ��مَّ َص��لِّ َعلَ��ى ُمَحمَّ

�ٍد َكَم�ا بَ  ٍد َوَعلَى آِل ُمَحمَّ اَرْك�َت َعلَ�ى إِبَراِھیَم إِنََّك َحِمْیٌد َمِجْیٌد، َوبَاِرك َعلَى ُمَحمَّ
 إِبَراھیَم َوَعلى آِل إِْبَراِھْیَم فِي الَعالَمین، إِنََّك َحِمْیٌد َمِجْیٌد.
 اللَّھُمَّ إِنَّا نَسأَلَُك من فَْضلَِك َوَعطَائَِك ِرْزقَاً طَیِّبَاً ُمبَاَركاً.

�ْرهُ لَنَ�ا،  ھُ�ھ اللَّھُمَّ َما أَْحبَْبَت ِمْن َخْیٍر فََحبِّْبھُ إِلَْینَا َویَسِّ َوَم�ا َكِرْھ�َت ِم�ن َش�يٍء فََكرِّ
 إِلْینَا َوَجنِّْبنَا إِیَّاه.

ْد ُخطَ��اهُ بَِس��نَا تَْوفِْیقِ��َك، َواحفَْظ��ھُ بَِع��ْیِن  اللَّھُ��مَّ أیِّ��ْد ُس��ْلطَانَنَا بِنُ��وِر ِحْكَمتِ��َك، َوَس��دِّ
 .زَّ َحْولَھ بِتَأْیِیِدكَ ِرَعایَتَِك، َوأَع

ْلِم َواالْطِمْئنَ�اِن، َوالَ تُِط�ْع فِْینَ�ا َع�ُدواً  اللَّھُمَّ اْجَعْل ُعَماَن بَلَدَ  األَْمِن َواألََماِن، َوالسِّ
َحاِسَداً، َوأَِدْم َعلَْینَا نَِعَمَك، َوالَ تَْقطَْع َعنِّا فَْضلََك، َوقِنَا َش�رَّ الفِ�تَِن َم�ا ظَھَ�َر ِمْنھَ�ا 

 وَما بَطََن.
�دِ  اللَّھُ�مَّ َكلَِم�تَھُم، َوبَ�اِرْك فِ�ي أَْرَزاقِِھ�م، َواْجَع�ل  اللَّھُمَّ احفَْظ بِالََد المْسلِمیَن، َوَوحِّ

 بُیُوتَھُم آِمنَةً ُمْطَمئِنَّة یَاَربَّ الَعالَِمْین.
ْنیَا َحَسنَةً َوفِي اآلِخَرِة َحَسنَةً َوقِنَا َعَذاَب النَّاِر.  َربَّنَا آتِنَا فِي الدُّ
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َوإِْیت���آِء ِذْي القُْربَ���ى، َویَْنھَ���ى َع���ِن الفَْحَش���اِء  {إِنَّ هللاَ یَ���أُْمُر بِاْلَع���ْدِل َواِإلْحَس���انِ 
َوالُمْنَك��ِر َوالبَْغ��ِي یَِعظُُك��ْم لََعلَُّك��ْم تَ��َذكَُّرْوَن}. {َوآِخ��ُر َدْعَوانَ��ا أَِن الَحْم��ُد ہللِ َربِّ 

 الَعالَِمْین}.
 
 

 


