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 (3) هـ4341ُخْطَبُة ِعيِد اْْلَْضَحى 

يِن .ااْلَْْمُد للَِّه َربِّ اْلَعاَلِمنَي , الرَّْْحِن الرَِّحيِم , مَ   رُ بَـ كْ أَ  اللُ ,  رُ بَـ كْ أَ  اللُ ,  رُ بَـ كْ أَ  اللُ  ِلِك يـَْوِم الدِّ
  . رُ بَـ كْ أَ  اللُ ,  رُ بَـ كْ أَ  اللُ ,  رُ بَـ كْ أَ  اللُ  , رُ بَـ كْ أَ  اللُ ,  رُ بَـ كْ أَ  اللُ ,  رُ بَـ كْ أَ  اللُ , 

 يدِ عِ صَ وا بِ فُ قَـ وَ وَ  ةَ كَّ مَ  والَ خَ ا دَ مَ  دَ دَ عَ  رُ بَـ كْ أَ  اللُ ات , يقَ مِ الْ  نَ مِ  اجُ جَّ اْلُْ  مَ رَ حْ ا أَ مَ  دَ دَ عَ  رُ بَـ كْ أَ  اللُ 
 واعَ سَ  َما دَ دَ عَ  رُ بَـ كْ أَ  اللُ ات , مَ رَ وا اْلُْ مُ ظَّ عَ وَ  تِ يْ بَـ الْ بِ  ونَ فُ ائِ الطَّ  افَ ا طَ مَ  دَ دَ عَ  رُ بَـ كْ أَ  اللُ  , اتفَ رَ عَ 
 .اتيَّ بَِ الْ  بِّ رَ اً لِ يمَ ظِ عْ تَـ  وسَ ؤُ وا الرُ قُ لَ ا حَ مَ  دَ دَ عَ  رُ بَـ كْ أَ  اللُ ات , وَ رَّ مَ الْ  نَ مِ  ةِ وَ رْ مَ الْ وَ  افَ الصَّ  نْيَ بَـ 

 مْ هُ اتُـ قَ وْ أَ  انَ دَ زْ تَـ لِ  اتِ رَ يْـ الَْ  مَ اسِ وَ مَ  مْ لَُ  عَ ابَ تَ ر , وَ سَّ يَ وَ  ةِ ادَ بَ عِ الْ  قَ رُ طُ  هِ ادِ بَ عِ لِ  لَ هَّ ي سَ الذِ  للِ  دُ مْ اْلَْ 
ر , صَ تُْ   االِت  هِ مِ عَ ى نِ لَ عَ  للِ  دُ مْ ر , اْلَْ ثَ كْ أَ وَ  كَ لِ ذَ  نْ مِ  مَ ظَ عْ أَ  دُ مْ اْلَْ  هُ لَ ر , وَ مُ عْ تَـ وَ  اتِ اعَ الطَّ بِ 
ر هَ قَ فَـ  كَ لَ , مَ  هُ لَ  يكَ رِ ا شَ  هُ دَ حْ وَ   اللُ اَّ إِ  هَ لَ ا إِ  نْ أَ  دُ هَ شْ أَ ر , وَ دَّ قَ  ا تُـ الِت  هِ ى آائِ لَ عَ  هُ لَ  رُ كْ الشَّ وَ 

 هُ ولُ سُ رَ وَ  هُ دُ بْ اً عَ دَ مَّ مَُ  نَّ أَ  دُ هَ شْ أَ وَ ,  رفَ كَ َو  دَ حَ جَ  نْ مَ  ابِ ذَ عَ الْ بِ  دَ عَّ وَ تَـ ر , وَ كَ شَ  نْ مَ لِ  ةِ ادَ يَ الزِّ بِ  نَ ذَّ أَ تَ , وَ 
 نْ مَ  لُ ضَ فْ أَ ر , وَ ذَ نْ أَ وَ  رَ شَّ بَ وَ   اللِ َل ا إِ عَ دَ  نْ مَ  حُ صَ نْ ر , أَ هَ زْ اْلَ  نيِ بِ الَْ ر , وَ وَ نْـ اْلَ  هِ جْ وَ الْ  بُ احِ صَ 
 .ر ثَ كْ أَ اً وَ يدَ دِ اً مَ يمَ لِ سْ تَ  مَ لَّ سَ وَ  هِ بِ حْ صَ وَ  هِ ى آلِ لَ عَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اللُ لَّ صَ  ,رمَ تَ اعْ وَ  جَّ حَ وَ  امَ صَ ى وَ كَّ َز ى وَ لَّ صَ 
ي , الذِ  يمِ ظِ عَ الْ  ينِ الدِّ  ةِ مَ عْ نِ  نْ مِ  مْ كُ يْ لَ عَ  هِ بِ  مَ عَ نْـ أَ  اى مَ لَ عَ  وهُ رُ كُ اشْ  وَ اَل عَ تَـ  وا اللَ قُ اتَـّ فَ  :َدَ عَ اَب َ مَ أَ 
)اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم  اَل عَ تَـ  الَ اً , قَ ينَ دِ  مْ كُ لَ  هُ يَ ضِ رَ وَ  , ةَ مَ عْ النـِّ  هِ بِ  مْ كُ يْ لَ عَ  َتَّ أَ , وَ  مْ كُ لَ  هُ لَ مَ كْ أَ 

 اَلَم ِديًنا(َوأَْْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِت َوَرِضيُت َلُكُم اإِلسْ 
 اللُ َأْكبَـُر اللُ َأْكبَـُر َا إَِلَه ِإاَّ اللُ , واللُ َأْكبَـُر اللُ َأْكبَـُر َولِل اْلَْْمُد 

ِلم ون َ:َ  ةِ جَّ حَ  ةَ بَ طْ خُ  ات  فَ رَ عَ  يدِ عِ  صَ َخَطَب النَّاَس ِف  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اللُ لَّ صَ  ِبَّ النَّ  نَّ إِ أ ي ُّه اَال م س 
)ِإنَّ ِدَماءَُكْم َوأَْمَواَلُكْم َعَلْيُكْم َحرَاٌم َكُحْرَمِة يـَْوِمُكْم َهَذا ِِف  هِ تِ بَ طْ  خُ ا قَاَل ِف ِمَّ  انَ كَ فَ  اعِ دَ وَ الْ 

ءُ َوِدَما, َمْوُضوٌع  يَّ َقَدمَ َأاَ ِإنَّ ُكلَّ َشْىء  ِمْن أَْمِر اْلَاِهِليَِّة َتَْت , َشْهرُِكْم َهَذا ِِف بـََلدُِكْم َهَذا 
َوَأوَُّل رِبًا َأَضُعُه رِبَانَا رِبَا َعبَّاِس ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب فَِإنَُّه , َورِبَا اْلَاِهِليَِّة َمْوُضوٌع  ,اْلَاِهِليَِّة َمْوُضوَعٌة 

َواْسَتْحَلْلُتْم فـُُروَجُهنَّ ِبَكِلَمِة  , فَِإنَُّكْم َأَخْذُْتُوُهنَّ بَِأَمانَِة اللَّهِ , َمْوُضوٌع ُكلُُّه , اتَـُّقوا اللََّه ِِف النَِّساِء 
َر  , َوِإنَّ َلُكْم َعَلْيِهنَّ َأْن اَ يُوِطْئَن فـُُرَشُكْم َأَحًدا َتْكَرُهونَهُ , اللَِّه  فَِإْن فـََعْلَن فَاْضرِبُوُهنَّ َضْربًا َغيـْ

, َوِإِّنِّ َقْد تـَرَْكُت ِفيُكْم َما َلْن َتِضلُّوا بـَْعَدُه ِإِن  َوَلُنَّ َعَلْيُكْم رِْزقـُُهنَّ وَِكْسَوتـُُهنَّ بِاْلَمْعُروفِ , ُمبَـرِّح  
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َوأَنـُْتْم َمْسُئوُلوَن َعِّنِّ َفَما أَنـُْتْم قَائُِلوَن ؟( قَاُلوا : َنْشَهُد أَنََّك َقْد بـَلَّْغَت , اْعَتَصْمُتْم ِبِه ِكَتاَب اللَِّه 
السَّبَّابَِة يـَْرفـَُعَها ِإَل السََّماِء َويـَْنِكبـَُها ِإَل النَّاِس )اللَُّهمَّ اْشَهِد  . ُُثَّ قَاَل بُِأْصُبِعهِ  َوأَدَّْيَت َوَنَصْحتَ 

 م .لِ سْ  مُ ِف  هُ لُ صْ أَ وَ  دَ اوُ و دَ بُ أَ  اهُ وَ رَ  اللَُّهمَّ اْشَهِد اللَُّهمَّ اْشَهْد(

اِة يَ اْلَْ  ابِ بَ سْ أَ بِ  ني  لِّ حِ  كُ ِف  ةَ مَّ اْلُ  رُ كِّ ذَ تُ  تْ اءَ جَ  ةَ يمَ ظِ عَ الْ  ةَ بَ طْ الُْ  هِ ذِ هَ  نَّ إِ :ََونَ مَ لَِسَ مَ اَالَ هَ ي َُّأَ 
)ِإنَّ ِدَماءَُكْم  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اللُ لَّ صَ  هُ لُ وْ قَ فَـ , َتِ فِ الْ وَ  ورِ رُ الشُّ  نَ مِ  ةِ ايَ قَ وِ الْ  لِ ُسبُ ا بِ هَ صِّرُ بَ تُـ ى, وَ لَ ثْـ مُ الْ 

 جٌ هَ نْـ ا مَ هَ غُ لُ بْـ ا يَـ  يمُ ظِ عَ ا الْ نَ ينُـ ا دِ هَ رُ رِّ قَ يُـ  انِ سَ نْ اإلِ  وقِ قُ ْلُِ  ةٌ دَ الِ خَ  ئُ ادِ بَ مَ  (َوأَْمَواَلُكْم َعَلْيُكْم َحرَامٌ 
ًدا َفَجَزآُؤُه َجَهنَُّم ) اَل عَ تَـ  ولُ قُ يَـ  اءِ مَ الدِّ  ةِ انَ يَ صِ لِ , فَ  ي  رِ شَ بَ  ونٌ انُ ا قَ وَ  ي  عِ ضْ وَ  َوَمن يـَْقُتْل ُمْؤِمًنا مُّتَـَعمِّ

 اَل عَ تَـ  ولُ قُ يَـ  الِ وَ مْ اْلَ  ةِ انَ يَ صِ لِ وَ  (َلَعَنُه َوأََعدَّ لَُه َعَذابًا َعِظيًماَخاِلًدا ِفيَها َوَغِضَب اللَُّه َعَلْيِه وَ 
الزَّانَِيُة َوالزَّاِِّن فَاْجِلُدواْ ُكلَّ ) اَل عَ تَـ  ولُ قُ يَـ  اضِ رَ عْ اْلَ  ةِ انَ يَ صِ لِ وَ  (فَاْقطَُعواْ أَْيِديـَُهَما َوالسَّارُِق َوالسَّارَِقةُ )

ُهَما ِماْئَ   . توْ مَ  الْ ّتَّ حَ  مُ جْ الرَّ  هُ تُ وبَـ قُ عُ فَـ  نُ صَ حْ مُ ا الْ مَّ , أَ نِ صَ حْ مُ الْ  ْيِ غَ ا لِ ذَ , هَ (َة َجْلَدة  َواِحد  ّمنـْ
 اللُ َأْكبَـُر اللُ َأْكبَـُر َا إَِلَه ِإاَّ اللُ , واللُ َأْكبَـُر اللُ َأْكبَـُر َولِل اْلَْْمُد 

 نْ مِ  ة  يَ طِ ة  خَ يَّ ضِ  قَ يَّ ِف دِ بَ اْلَ  المِ سْ َم اإلِ كْ ى حُ فَ طَ صْ مُ الْ  نُ لِ يـُعْ  اعِ دَ وَ الْ  فِ قِ وْ  مَ ِف َ:َالمَِسَ الََِةَ مَ أَ 
َورِبَا اْلَاِهِليَِّة َمْوُضوٌع ) المِ السَّ وَ  الةِ الصَّ  لُ ضَ فْ أَ  هِ يْ لَ عَ  ولُ قُ يَـ ا, فَـ بَ الرِّ  ةُ يَّ ضِ قَ  اهَ نَـّ , إِ ادِ صَ تِ ا ااقْ ايَ ضَ قَ 

 , هِ دِ اسِ فَ مَ  ةِ رَ ثْـ كَ َو  هِ رِ رَ ضَ  يمِ ظِ عَ ا لِ بَ الرِّ  اللُ  مَ رَّ ( حَ بَّاِس ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلبِ َوَأوَُّل رِبًا َأَضُعُه رِبَانَا رِبَا عَ 
اتَـُّقواْ اللََّه َوَذُرواْ َما بَِقَي ِمَن ) لَّ جَ وَ  زَّ عَ  اللُ  الَ قَ  , يهِ جِ وِّ رَ مُ وَ  هِ ابِ حَ صْ ى أَ لَ عَ  بَ رْ  اْلَْ اَل عَ تَـ  اللُ  نَ لَ عْ أَ وَ 

:  ايَ نْـ الدُّ  ِف  بٌ رْ حَ فَ ...  (فَِإن َّلَّْ تـَْفَعُلواْ َفْأَذنُواْ ِِبَْرب  مَِّن اللَِّه َوَرُسولِه *ُكنُتم مُّْؤِمِننَي الرِّبَا ِإن  
 نَ مِ  ي  ثِ كَ   نِ واً عَ ئُ سْ مَ  يُّ وِ بَ الرِّ  امُ ظَ النَّ  رُ بَـ تَ عْ يُـ , وَ  ةٌ يَّ الِ مَ  اتٌ مَ زَ أَ وَ  ارِ عَ سْ  اْلَ ِف  الءٌ غَ  , ةٌ يَّ سِ فْ نَـ  اضٌ رَ مْ أَ 

 اب  ذَ عَ بِ  يدٌ عِ وَ فَـ  ةِ رَ  اخآخِ ا ِف مَّ أَ , وَ  لِ وَ الدُّ وَ  اتِ اعَ مَ الَْ وَ  ادِ رَ فْـ اْلَ  ىوَ تَـ سْ ى مُ لَ عَ  ةِ يَّ ادِ صَ تِ ااقْ  اتِ مَ زَ اْلَ 
 . يم  لِ أَ 

 اللُ َأْكبَـُر اللُ َأْكبَـُر َا إَِلَه ِإاَّ اللُ , واللُ َأْكبَـُر اللُ َأْكبَـُر َولِل اْلَْْمُد 

 هِ بِ  اهُ تُـ القَـ , عِ ال   حَ ْيِ ى خَ لَ عَ  اةِ يَ اْلَْ  ةِ امَ قَ  إِ ِف  لِ جُ يقُة الرَّ قِ شَ  مِ اَل سْ  اإلِ ِف  ةَ أَ رْ مَ الْ  نَّ إِ :ََاسَ اَالنَ هَ ي َُّأَ 
َأَخْذُْتُوُهنَّ  اتَـُّقوا اللََّه ِِف النَِّساِء فَِإنَُّكمْ ) مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اللُ لَّ صَ  ولُ قُ يَـ  ,َسَكن  وَ  ة  ْحَْ رَ ة  وَ دَّ وَ ُة مَ قَ اَل عِ 

 مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اللُ لَّ صَ  رَ رَّ قَـ  الءُ قَ عُ ا الْ هَ يُـّ ا أَ ذَ كَ هَ ( فَـ بَِأَمانَِة اللَِّه َواْسَتْحَلْلُتْم فـُُروَجُهنَّ ِبَكِلَمِة اللَّهِ 
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 الِ ى حَ لَ عَ  مَ وْ يَـ الْ  ونَ اكُ بَ تَ يَـ  نْ مَ  نَ يْ أَ , فَ  ورِ هُ الدُّ  رِّ ى مَ لَ عَ  ي  المِ سْ إِ  اع  مَ تِ اجْ  مِ ظَ عْ  أَ ِف  ةِ أَ رْ مَ الْ  وقَ قُ حُ 
ا مَ كَ   يَ هِ , فَ ةِ ومَ ضُ هْ مَ ا الْ هَ اعِ ضَ وْ ِْلَ  نيَ فِ صِ نْ ا, مُ هَ وقِ قُ حُ  نْ عَ  نيَ عِ افِ دَ مُ  مْ هُ سَ فُ نْـ أَ  ونَ بُ صِّ نْ يَـ , فَـ  ةِ أَ رْ مَ الْ 
 نْ ا مِ هَ اجِ رَ خْ إِلِ  وَ ا هُ ّنََّ إِ  مْ هِ يلِ وِ عَ وَ  مْ هِ ائِ كَ بُ  عُ اقِ وَ , وَ  ةٌ لَ طَّ عَ مُ  ةٌ ئَ رِ وَ  ةٌ رَ دَ هْ مُ  ةٌ اقَ طَ وَ  لٌ مَ هْ ٌم مُ كَ   ونَ مُ عُ زْ يَـ 

 الِت  انِ دَ لْ بُـ الْ  نَ مِ  ي  ثِ  كَ ِف  فُ سِ ؤْ مُ الْ  عُ اقِ وَ الْ  وَ ا هُ مَ كَ   ةِ يَّ رِ شَ بَ الْ  اعِ بَ السِّ  ابِ يَ نْـ أَ  نْيَ ا بَـ بَِ  جِّ الزَّ ا وَ هَ رِ دْ خِ 
 . ةِ يَّ الِ رَ يبَـ اللِّ وَ  ةِ نَ مَ لْ عَ الْ وَ  اقِ فَ النـِّ  لُ هْ ا أَ يهَ فِ  نَ كَّ ْتََ 
 نَ ا مِ وهَ مُ رَ حَ , فَ  المِ سْ  اإلِ ِف  ةِ أَ رْ مَ الْ  وقَ قُ وا حُ مُ ضَ هَ  مَ وْ يَـ الْ  نيَ مِ لِ سْ مُ الْ  نَ مِ  ةٌ لَّ ثُـ  دُ وجَ يُ ا فَـ ذَ هَ  عَ مَ وَ 
 نْيَ بَـ  لَ دْ عَ وا الْ لُ هَْ أَ وَ  , نَّ هِ بِ اتِ وَ رَ  لِ كْ أَ  لِ جْ أَ  نْ مِ  اجِ وَ الزَّ  نِ عَ  نَّ وهُ لُ ضَ عَ اً , وَ عَ رْ ا شَ لََ  رِ دَّ قَ مُ الْ  اثِ يَ مِ الْ 

 مْ كُ اتِ نَ بَـ وا بِ قُ فُـ ارْ وَ  اً رَ يْـ خَ  اءِ سَ النِّ بِ  واصُ وْ تَـ اسْ وَ  اللِ  ادَ بَ عِ  اللَ  واقُ اتَـّ فَ !!!  امٌ رَ حَ  كَ لِ ذَ  لُّ كُ , َو اتِ جَ وْ الزَّ 
ا هَ نْـ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ  َعاِئَشةَ  نْ عَ فَـ ,  ارِ النَّ  نَ مِ  ابُ جَ اْلِْ  نَّ هُ , فَـ  مْ كُ تِ يَ َا وِ  تَ تَْ  نَّ هُ  نْ مَ وَ  مْ كُ اتِ وَ خَ أَ وَ 

َمِن ابـْتُلَي ِمْن هِذِه البَـَناِت ِبَشيء  َفأْحَسَن إلَْيِهنَّ , ُكنَّ )قَاَلْت : قال النَِّبُّ َصلَّى اللَّه َعَلْيِه َوَسلََّم 
 . َلُه ِسرتاً ِمَن النَّاِر( ُمتـََّفٌق َعَليهِ 

 امِ حَ رْ اْلَ وَ  نِ يْ دَ الِ وَ الْ  قِّ ِِبَ  نَ مْ قُ ا وَ اتَِ قَ وْ  أَ ِف  اتِ وَ لَ ى الصَّ لَ عَ  نَ ظْ افِ حَ وَ  هُ نَ بْـ اقِ رَ وَ  اللَ  نيَ قِ اتَّ : َاءَ سَ اَالنَ هَ ت َ ي َ أَ 
 ات  يَّ قِ رْ , شَ  اتِ رَ اهِ عَ الْ  اسَ بَ لِ  نَ كْ ُر اتْـ , وَ  ورَ فُ السُّ وَ  جَ رُّ بَـ التَّ  نَ رْ ذَ احْ , وَ  جِ وْ الزَّ  قِّ  حَ ِف  يُ صِ قْ التـَّ وَ  نَّ اكُ يَّ إِ , وَ 
 , نَّ هِ رِ عْ شَ  اتِ صَّ  قَ ات ِف رَ افِ كَ الْ  يدَ لِ قْ تَـ وَ  نَّ اكُ يَّ إِ ات , وَ ضَ وْ مَ الْ  نَ عْ بِ تَّ تَـ  اات , وَ يَّ بِ رْ غَ  مْ أَ  نَّ كُ 
 اتِ ذَ وَ  ةِ رَ صَّ خَ مُ الْ  ةِ اءَ بَ عَ الْ  نَ مِ  نَ رْ ذَ احْ , وَ  ناتِ فَ الْ  ةِ ينَ ا الزِّ ذَ  ابَ قَ النـِّ  ْبَ نَّ تََ وَ  نَّ هِ اسِ بَ لِ  نْ مِ  حِ اضِ فَ الْ وَ 

 ارِ  النَّ َل إِ  دٌ هَّ مُُ  يقٌ رِ طَ  يَ هِ  لْ , بَ  ة  لَ صِ بِ  المِ سْ لِ لِ  تُّ ا ْتَُ  ةِ سَ بِ لْ اْلَ  كَ لْ تِ  لُّ كُ , فَ  ةشَ كَ ْر زَ مُ الْ وَ  امِ مَ الزِّ 
َفانِ ), قَاَل َصلَّى اللَّه َعَلْيِه َوَسلََّم  اللِ بِ  اذُ يَ عِ الْ وَ  ِنَساءٌ   ,,, رَ كَ ذَ وَ , ِمْن َأْهِل النَّاِر َّلَْ أََرُهَا  ِصنـْ

َيْدُخْلَن اْلَنََّة َوَا َيَِْدَن  ُمِياَلٌت َماِئاَلٌت ُرُءوُسُهنَّ َكَأْسِنَمِة اْلُبْخِت اْلَمائَِلِة َا  يَاتٌ َكاِسَياٌت َعارِ 
 . مٌ لِ سْ مُ  هُ جَ رَ خْ أَ  (َكَذا وََكَذا  َمِسيَةِ  رحَِيَها َوِإنَّ رحَِيَها لَُيوَجُد ِمنْ 

 ة  يَّ َوصِ بِ  اعِ دَ وَ الْ  اتِ مَ لِ ا كَ هَ قُـ ارِ فَ يَـ  وَ هُ وَ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اللُ لَّ صَ  ةِ مَّ اْلُ  ِبُّ نَ  مُ تِ يَْ وَ َ:َونَ مَ لَِسَ مَ اَالَ هَ ي َُّأَ 
 امِ صَ تِ ااعْ وَ  نْيِ يَـ حْ وَ الْ بِ  كِ سُّ مَ التَّ بِ  امِ زَ تِ االْ  ةُ يَّ صِ ا وَ هَ نَـّ , إِ زَّ عِ الْ َر وَ صْ النَّ َة وَ عَ فْـ الرِّ وَ  ةَ ادَ عَ ا السَّ لََ  َمنُ ضْ تَ 
 ةُ نَّ السُّ وَ .. (َوِإِّنِّ َقْد تـَرَْكُت ِفيُكْم َما َلْن َتِضلُّوا بـَْعَدُه ِإِن اْعَتَصْمُتْم بِِه ِكَتاَب اللَّهِ ) الَ , قَ  نْيِ يَـ دْ الَْ بِ 
( ِإْن ُهَو ِإاَّ َوْحٌي يُوَحى *َما يَنِطُق َعِن اْلََوى ) مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اللُ لَّ صَ  هُ نَّ إِ , فَ  آنِ رْ قُ الْ  نَ مِ 
ى لَ عَ  صِ رْ اْلِْ  دَّ شَ أَ  صْ رِ حْ نَ لْ , وَ  الحُ فَ الْ وَ  اةُ جَ ا النَّ مَ يهِ فِ ا فَ مَ هِ يْ لَ عَ  لَ بِ قْ نُـ لْ وَ  ةِ نَّ السُّ وَ  آنِ رْ قُ الْ بِ  كْ سَّ مَ تَ نَ لْ فَـ 
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 هُ نْ عَ  اللُ  يَ ضِ َعْن ُمَعاِويََة رَ , فَـ  ةِ رَ اخآخِ ا وَ يَ نْـ  الدُّ ِف  مْ لَُ ا وَ نَ لَ  اةُ جَ النَّ  هُ نَّ إِ فَ  يَّ عِ رْ الشَّ  مَ لْ عِ ا الْ نَ ادِ وْ أَ  يمِ لِ عْ تَـ 
ينِ  ْن يُرِِد اَللَُّه ِبِه َخيـْرًامَ  َصلَّى اللُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : قَاَل َرُسوُل اَللَِّه  قَالَ    ُمتـََّفٌق َعَلْيِه . (يـَُفقِّْهُه ِف اَلدِّ

 اْلَْْمُد اللُ َأْكبَـُر اللُ َأْكبَـُر َا إَِلَه ِإاَّ اللُ , واللُ َأْكبَـُر اللُ َأْكبَـُر َولِل 

,  اتِ ومَ لُ عْ مَ الْ  امِ يَّ اْلَ  رُ آخِ  وَ هُ وَ  َبِ كْ اْلَ  جِّ اْلَْ  مُ وْ يَـ  وَ , هُ  يمٌ ظِ عَ  مٌ وْ ا يَـ ذَ هَ  مْ كُ مَ وْ يَـ  نَّ إِ  :َمَِال َسَ الََِةَ مَ أَ 
ي ذِ  رِ هْ شَ  نْ ة  مِ يمَ ظِ عَ  ة  كَ اَر بَ ر  مُ شْ عَ  ِقبَ عَ  لَ لَّ هَ تَـ يَـ َح وَ رَ فْ يَـ  نْ أَ  نِ مِ ؤْ مُ لْ لِ  ُحقَّ وَ  اتِ ودَ دُ عْ مَ الْ  امِ يَّ اْلَ  لُ وَّ أَ وَ 

 . اتوَ عَ الدَّ وَ  رِ كْ الذِّ بِ  هُ انُ سَ لِ  جَ لََ وَ  اتِ بَ رُ قُ الْ  اعِ وَ نْـ أَ بِ  بَ رَّ قَ تَـ اَم وَ قَ وَ  ايهَ فِ  امَ صَ  جَّةَ اْلِْ 
 َملُ شْ ٌة تَ حَ رْ فَـ  دُ يِ عَ الْ .  ةِ جَّ ي اْلِْ ذِ  رِ هْ  شَ ِف  ةِ عَ اقِ وَ الْ  اتِ ادَ بَ عِ ى الْ لَ  عَ اَل عَ تَـ  اً للِ رَ كْ يُد شُ عِ ا الْ ذَ ُع هَ قَ يَـ 
 اَفحُ صَ تَ تَـ , وَ وبُ لُ قُ  الْ اِفَ صَ تَ تَـ  مْ يِهِ غِ صَ وَ  مْ يِهِ بِ كَ  عِ مِ تَ جْ مُ اِد الْ رَ فْـ أَ  نْيَ اٌة بَـ اوَ سَ مُ , وَ يَ قِ فَ الْ  وَ ِنَّ غَ الْ 

 . انَ هَ التـَّ  يعُ مِ الَْ  باَدلُ تَ يَـ ي, وَ دِ يْ اْلَ 
 نيَ مِ لِ سْ مُ ُح الْ رَ فَـ  نْ كُ يَ  مْ لَ فَـ  الَّ كَ   , اتِ وَ هَ الشَّ  اً ِف اكَ مَ انِْ وَ  ةِ يَّ ودَ بُ عُ  الْ َِّن عْ مَ  نْ اً مِ دَ رُّ ْتََ  يدُ عِ الْ  سَ يْ لَ  نْ كِ لَ وَ 

 وْ أَ  ولُ قُ عُ الْ  يهِ فِ  رَّدُ شَ تُ , وَ اضُ رَ عْ اْلَ  تَـَهكُ نْ تُـ , وَ اتُ رَّمَ حَ مُ الْ  يهِ فِ  َحمُ تَ , تـُقْ ب  عِ لَ و  وَ َح لَْ رَ فَـ  مْ هِ ادِ يَ عْ  أَ ِف 
ا مَ َس كَ يْ لَ , وَ ةِ ادَ بَ عِ الْ  نَ ُم مِ لِ سْ مُ ا الْ بَـهَ سَ تَ  اكْ ُة الِت لَ اضِ فَ  الْ اِن عَ مَ الْ  هُ عَ مَ  ىقَ بْـ تَـ  حٌ رَ فَـ  وَ ا هُ ّنََّ , إِ َلبُ ُتسْ 

 . اتُ رَّمَ حَ مُ الْ  َباحُ تَ ُتسْ  ة  ُُثَّ دَ دَّ َم مَُ اسِ وَ  مَ ِف  ِمهِ ارِ مََ وَ  وِدهِ دُ ى حُ لَ َة الِل عَ رَ يْـ أنَّ غَ  مْ ُضهُ عْ بَـ  نُّ ظُ يَ 
ا مَ  ولُ قُ , أَ يمِ كِ اْلَْ  رِ كْ الذِّ وَ  اتِ اخآيَ  نَ مِ  يهِ فِ  ابَِ  مْ اكُ إيَّ  وَ ِن عَ فَ نَـ , وَ يمِ ظِ عَ الْ  آنِ رْ قُ  الْ ِف  مْ كُ لَ وَ  ِل  اللُ  كَ ارَ بَ 
 ورُ فُ غَ الْ  وَ هُ  هُ نَّ إِ  وهُ رُ فِ غْ تَـ اسْ فَ  ب  نْ ذَ  لِّ كُ   نْ مِ  نيَ مِ لِ سْ مُ الْ  يعِ مِ لَِ وَ  مْ كُ لَ  وَ ِل  اللَ  رُ فِ غْ تَـ سْ أَ وَ  ونَ عُ مَ سْ تَ 
 .يمُ حِ رَّ ال

 

 ةُ يَ انِ الثَّ  ةُ بَ طْ الُْ                        
 , اللُ  رُ بَـ كْ أَ  , اللُ  رُ بَـ كْ أَ  اللُ آل, مَ الْ وَ  الِ  اْلَْ ِف  هُ رُ كُ شْ أَ وَ  هُ انَ حَ بْ سُ  هُ دُ ْحَْ ال, أَ وَ حْ ِر اْلَ بِّ دَ مُ  للِ  دُ مْ اْلَْ 

َ رُ بَـ كْ أَ  اللُ  , رُ بَـ كْ أَ  , اللُ  رُ بَـ كْ أَ  , اللُ  رُ بَـ كْ أَ  , اللُ  رُ بَـ كْ أَ 

وا لُ عَ اجْ وَ  ,مْ يكُ لِ هْ أَ وَ  مْ كُ سِ فُ نْـ ى أَ لَ عَ  ورَ رُ وا السُّ لُ خِ دْ أَ وَ  , اللَ  واقُ اتَـّ  ونَ مُ لِ سْ مُ ا الْ هَ يُـّ أَ فَ :ََدَ عَ اَب َ مَ أَ 
َعْن , فَـ  رِ كْ الذِّ  ومِ مُ عُ وَ  يِ بِ كْ التَّ بِ  مْ كُ يدَ وا عِ نُ يِـّ زَ وَ  ,  هِ تِ يَ شْ خَ وَ  ى اللِ وَ قْ تَـ بِ  ةً وبَ حُ صْ مَ  يدِ عِ الْ بِ  مْ كُ تَ حَ رْ فَـ 
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أَيَّاُم اَلتَّْشرِيِق أَيَّاُم َأْكل  ) َصلَّى اللُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : قَاَل َرُسوُل اَللَِّه  قَالَ  َرِضَي اللُ َعْنهُ نـُبَـْيَشَة اَْلَُذِلِّ 
, َوذِْكر  لِلَِّه    .َرَواُه ُمْسِلمٌ  (لَّ جَ وَ  زَّ عَ  -َوُشْرب 

 امِ رَ كْ اإلِ بِ  مْ هُ رُ دَ جْ أَ , وَ ةِ ايَ نَ عِ الْ بِ  مْ هِ قُّ حَ أَ , وَ ةِ ايَ عَ الرِّ بِ  اسِ النَّ  َل وْ أَ  مْ هُ  انِ سَ نْ اإلِ  مَ حِ رَ  نَّ إِ  :َونَ نَ مَِؤَ مَ اَالَ هَ ي َُّأَ 
 ةٌ ارَ مَ عِ وَ  اةِ يَ  اْلَْ ِف  يقٌ فِ وْ تَـ , وَ اقِ زَ رْ  اْلَ ِف  ةٌ كَ َر بَـ , وَ رِ ثَ  اْلَ ِف  ةٌ أَ سَ نْ مَ , وَ الِ مَ الْ  ِف  بـَرََكةٌ  مْ هُ تُـ لَ , صِ ةِ ايَ مَ اْلِْ وَ 
َحبَّ َأْن َمْن أَ ) َصلَّى اللُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّه  َرِضَي اللُ َعْنهُ َعْن َأِب ُهَريـَْرَة فَـ , ارِ يَ لدِّ لِ 

 بِ ارِ قَ اْلَ  ةَ لَ صِ  نَّ إِ  . اَْلُبَخارِيّ َأْخَرَجُه   ( فـَْلَيِصْل َرِْحَهُ يـُْبَسَط َعَلْيِه ِف رِْزِقِه, َوَأْن يـُْنَسأَ َلُه ِف أَثَرِِه, 
 ر  شَ  يَ هِ فَ  مْ هُ تُـ اادَ عَ مُ  امَّ أَ وَ  , اءِ فَ وَ الْ  نِ سْ حُ وَ  تِ بَ نْ مَ الْ  يبِ طِ وَ  قِ فُ اْلُ  ةِ عَ سِ وَ  سِ فْ النـَّ  مِ رَ ى كَ لَ عَ  ةٌ ارَ مَ أَ 
 هُ لَ  دُ هَ شْ ا تَ هَ بِ احِ صَ  امَ مَ أَ  ةِ امَ يَ قِ الْ  مَ وْ يَـ  ةٌ يَ آتِ  م  حِ رَ  لُّ كُ , َو ومٌ زُ هْ مَ  رُ صِ تَ نْ مُ الْ , وَ رٌ اسِ ا خَ يهَ فِ  حُ ابِ , الرَّ الءٌ بَ وَ 
 نَّ أَ  مْ لَ اعْ فَ ,  اكَ دَ الِ وَ  مِ حِ الرَّ  مُ ظَ عْ أَ وَ  ا.هَ عَ طَ قَ  انَ كَ   نْ إِ  ة  يعَ طِ قَ بِ  هِ يْ لَ عَ  دُ هَ شْ تَ ا, وَ هَ لَ صَ وَ  انَ كَ   نْ إِ  ة  لَ صِ بِ 

َوَقَضى َربَُّك َأاَّ تـَْعُبُدواْ ِإاَّ ِإيَّاُه ) هُ انَ حَ بْ سُ  الَ قَ , فَـ  هِ قِّ ا ِِبَ مَ هُ قَّ حَ , وَ  هِ تِ اعَ طَ ا بِ مَ هُ تَـ اعَ طَ  نَ رَ قَـ  اللَ 
 اقِ قَ الشِّ  ةِ يفَ حِ صَ  يِّ طَ وَ  ةِ يعَ طِ قَ الْ  دِ أْ وَ لِ  اً قَ لَ طَ نْ مُ  مِ وْ يَـ ا الْ ذَ هَ  ُكمْ يدَ وا عِ لُ عَ اجْ فَ ( َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا

 اءَ سَ أَ  نْ مَ لِ  ان  سَ حْ إِ وَ  كَ عَ طَ قَ  نْ مَ لِ  ة  لَ صِ  ِإَل  , ةِ لَ امَ عَ مُ الْ  ِف  ني  لِ وَ  اءِ قَ اللِّ  دَ نْ عِ  ة  اشَ شَ بَ  نْ مِ فَ  اعِ زَ النـِّ وَ 
 (َوَما يـَُلقَّاَها ِإاَّ الَِّذيَن َصبَـُروا َوَما يـَُلقَّاَها ِإاَّ ُذو َحظ  َعِظيم  ) كَ يْ لَ إِ 

 ةٌ وعَ رُ شْ مَ  ةُ يَ حِ ضْ اْلُ وَ  , ياحِ ضَ اْلَ  حَ بْ ذَ  مِ وْ يَـ الْ  اذَ  هَ ِف  مْ كِ الِ مَ عْ أَ  ْيِ خَ  نْ مِ  نَّ أَ  وامُ لَ اعْ :ََاللََِادَ بَ عَِ
 لُ هْ أَ  كُ ارِ شَ ا يُ بَِ , وَ  نيَ مِ لِ سْ مُ الْ  اءِ مَ لَ عُ  اعِ جَْ إِ وَ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اللُ لَّ صَ  هِ ولِ سُ رَ  ةِ نَّ سُ وَ  اللِ  ابِ تَ كِ بِ 
ا ايَ دَ الَْ  حِ بْ ذَ بِ   اللِ َل إِ  ونَ بُ رَّ قَ تَـ يَـ  اجُ جَّ اْلُْ فَ  ,جِّ اْلَْ  رِ ائِ عَ شَ  ضِ عْ  بَـ ِف  امِ رَ اْلَْ  اللِ  تِ يْ بَـ  اجَ جَّ حُ  انِ دَ لْ بُـ الْ 
 ونَ مُ لِ سْ مُ ا الْ هَ يُـّ أَ  واحُّ ضَ , فَ  هِ ادِ بَ عِ بِ  اللِ  ةِ ْحَْ رَ  نْ ا مِ ذَ هَ ا, وَ ايَ حَ الضَّ  حِ بْ ذَ بِ  هِ يْ لَ إِ  ونَ بُ رَّ قَ تَـ يَـ  انِ دَ لْ بُـ الْ  لُ هْ أَ وَ 
ا هَ ِبِْ ذَ  تُ قْ وَ  أُ دَ بْ يَـ . وَ  هِ ولِ سُ رَ  ةِ نَّ سُ لِ  اً اعَ بَ اتِـّ وَ  هِ يْ لَ إِ  اً بَ رُّ قَ تَـ  وَ اَل عَ تَـ  للِ  اً دبُّ عَ تَـ  مْ يكُ لِ هْ أَ  نْ عَ وَ  مْ كُ سِ فُ نْـ أَ  نْ عَ 
 م  ْلَْ  اةُ شَ  يَ هِ فَ  ةِ اَل الصَّ  لِ بْ قَـ  ح  بْ ذَ  نْ مِ وَ  , يقِ رِ شْ التَّ  امِ يَّ أَ  رِ آخِ  سِ شَْ  وبِ رُ  غُ َل إِ  يدِ عِ الْ  الةِ صَ  دِ عْ بَـ  نْ مِ 
َمْن َكاَن َذَبَح )َعَلْيِه َوَسلََّم  َصلَّى اللَّه الَ , قَ  نيَ مِ لِ سْ مُ الْ  ةَ نَّ سُ  بْ صِ يُ  َّلَْ وَ  , ة  يَ حِ ضْ أُ بِ  تْ سَ يْ لَ وَ 

 قٌ فَ تـَّ مُ  (فـَْلَيْذَبْح بِاْسِم اللَّهِ  فـَْلَيْذَبْح َمَكانـََها ُأْخَرى , َوَمْن َكاَن َّلَْ َيْذَبحْ  ُأْضِحيََّتُه قـَْبَل َأْن ُيَصلِّيَ 
 . لِ يْ اللَّ  ِف  وزُ َيَُ وَ  لُ ضَ فْ أَ  ارِ هَ  النـَّ ِف  حُ بْ الذَّ وَ  , هِ يْ لَ عَ 

 يَ حِّ ضَ يُ  نْ أَ  أِ طَ الَْ  نَ مِ , وَ  اتِ وَ مْ اْلَ وَ  اءِ يَ حْ , اْلَ هِ تِ يْ بَـ  لِ هْ أَ وَ  لِ جْ الرَّ  نِ ئ عَ زِ تُْ  مِ نَ غَ الْ  نَ مِ  ةُ دَ احِ وَ الْ وَ 
ا ايَ صَ وَ  هُ دَ نْ عِ  انَ كَ   نْ مَ وَ  . اءِ يَ حْ اْلَ  هُ لَ هْ أَ وَ  هُ سَ فْ نَـ  كُ رُ تْـ يَـ وَ  هِ سِ فْ نَـ  دِ نْ عِ  نْ مِ  هِ اتِ وَ مْ أَ  نْ عَ  انُ سَ نْ اإلِ 
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 جُ ِر يُْ  اا, وَ ابَِ وَ  ثَـ ِف  اً دَ حَ ا أَ ابَِ حَ صْ أَ  عَ مَ  لْ خِ دْ ال يُ , فَ يوصِ مُ الْ  رَ كَ ا ذَ مَ ا كَ بَِ  لْ مَ عْ يَـ لْ ي فَـ احِ ضَ أَ بِ 
 . يوصِ مُ الْ  رَ كَ ذَ  نْ مَ  لُ ا كُ يهَ فِ  لُ خُ دْ يَ فَـ  الن  فُ  ةِ يَّ صِ وَ  نْ ا عَ هَ وِ نْ يَـ لْ ا فَـ هَ ابَـ حَ صْ أَ  يَ سِ نَ  نْ إِ , وَ اً دَ حَ أَ  مْ هُ نْـ مِ 
ي مِّ سَ يُ ا , وَ هَ ِبَْ ذَ  رْ ضُ حَ يْ لَ فَـ  حَ بْ الذَّ  نُ سِ ا حيُْ  انَ كَ  نْ مَ , وَ هِ سِ فْ نَـ ي بِ حِّ ضَ مُ ا الْ هَ ِبََ ذْ يَ  نْ أَ  ةُ نَّ السُّ وَ 
 اللِ  مِ سْ : بِ  ةِ لَ بْـ قِ  الْ َل إِ  ةً هَ جِ تَّ مُ  رِ سَ يْ اْلَ  اهَ بِ نْ جَ  ىلَ عَ  حِ بْ لذَّ ا لِ هَ عَ جَ ضْ ا أَ ذَ إِ  ولُ قُ يَـ فَـ  هِ تِ يَ حِ ضْ ي أُ حِّ ضَ مُ الْ 
 اءُ يَ حْ اْلَ  ِت يْ بَـ  لِ هْ أَ  نْ عَ  وَ نِّ عَ :  ولَ قُ يَـ فَـ  اً دَ حَ أَ  كُ رِ شْ يُ سَ  انَ كَ   نْ إِ وَ  كَ لَ وَ  كَ نْ ا مِ ذَ هَ  مَّ هُ , اللَّ  رُ بَـ كْ أَ  اللُ وَ 
 . هُ لَ  ةُ يَ حَ ضْ اْلُ  نْ ي مَ مِّ سَ يُ وَ  ةً النَ فُ  وْ أَ  الن  فُ  نْ عَ :  ولُ قُ يَـ فَـ  اهَ ِبِْ ذَ بِ  ىوصَ مُ  انَ كَ   نْ إِ وَ ,  اتُ وَ مْ اْلَ وَ 
 . ةِ نَّ السُّ  نَ مِ  سَ يْ لَ وَ  هُ لَ  لَ صْ ال أَ فَ  ةِ يَ حِ ضْ لُ لِ  رِ هْ الظَّ  حُ سْ ا مَ مَّ أَ وَ 
ا , وَ  رُ ظُ نْ تَـ  يَ هِ ا وَ وهَ دُّ ا ِتِ , وَ  نيَ كِ وا السِّ دُّ حِ أَ وَ  , ق  فْ رِ ا بِ وهَ ِبَُ اذْ فَ ,  مِ ائِ هَ بَـ الْ  هِ ذِ  هَ ِف  وا اللَ قُ اتَـّ وَ 
 ِف  نَّ إِ ا فَ هَ قِ نُ عُ  اءَ رَ ا وَ هَ دَ وا يَ وُ لْ ا تَـ وَ  ة  عَ رْ سُ وَ  ة  وَّ قُ بِ  نيَ كِّ السِّ  وارُّ مِ أَ ا , وَ هَ يْـ لَ إِ  رُ ظُ نْ ا تَـ هَ تُـ خْ أُ ا وَ وهَ ِبَُ ذْ تَ 
ا ا , وَ تَِ وْ مَ  امِ ْتََ  لَ بْ ا قَـ هَ خِ لْ سَ بِ  او أُ دَ بْ تَـ  وْ ا أَ هَ تَـ بَ قَـ وا رَ رُ سِ كْ ا تَ . وَ  ة  دَ ائِ فَ  ونَ دُ  اً يالمَ إِ ا وَ لََ  اً يبَ ذِ عْ تَـ  كَ لِ ذَ 
وا دُ اهْ ي وَ احِ ضَ اْلَ  نَ وا مِ لُ كُ َو ,  ةِ اَل لصَّ لِ  كٌ ارِ تَ  وَ هُ  نْ مَ  حَ بْ وا ذَ رُ ذَ احْ وَ , ا هَ نْـ مِ  هُ تَ رَ جْ أُ  ارِ زَّ لجَّ وا لِ عُ فَـ دْ تَ 
جَّاِج َمَناِسَكُهْم َوا َتْرِْمَنا اْلُ ُهمَّ تـََقبَّل ِمْن اللَّ .. . لَ خْ بُ الْ وَ  حَّ الشُّ  مْ كُ سِ فُ نْـ أَ  نْ عَ  واذُ بِ انْ وَ , وا قُ دَّ صَ تَ وَ 

َنا ُكلَّ َشر  , اللَُّهمَّ َأْصِلْح َذاَت بـَْيِنِنا َوأَلِّْف بـَنْيَ  ِمَّا أَْعطَْيتَـُهْم , اللَُّهمَّ أَِعنَّا َعَلى ُكلِّ َخْي  َوَجنِّبـْ
َها َوَما قـُُلوبَِنا  ,َواْهِدنَا ُسُبَل السَّالم , َوََنِّنَ  َنا اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنـْ ا ِمَن الظُُّلَماِت ِإَل النُّوِر َوَجنِّبـْ

َنا إِنََّك أَْنَت التـَّوَّابُّ  َبَطن , اللَُّهمَّ بَارِْك لََنا ِف َأْْسَاِعَنا َوأَْبَصارِنَا َوقـُُلوبَِنا َوأَْزَواِجَنا َوُذرِّيَاتَِنا َوُتْب َعَليـْ
َنا .الرَِّحيم َواجْ  اللَُّهمَّ آِمنَّا ِف ُدورِنَا َوَأْصِلْح  َعْلَنا َشاِكرِيَن لِِنْعَمِتَك ُمْثِننَي ِبَا قَابِِلنَي َلَا َوأْتََّها َعَليـْ

ثْـَنا يَا أَْرَحَم ُواَة أُُمورِنَا َوَأْصِلْح ِلُواِة أُمورِنَا ِبطَانـَتَـَهْم ! اللَُّهمَّ أَِغثْـَنا , اللَُّهمَّ أَِغثْـَنا اللَُّهمَّ أَغِ 
 . الرَّاِْحِنَي ويَا َأْكَرَم اَْلْكَرِمني , واْلَْْمُد لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِمنيَ 

  دُ مْ اْلَْ  للِ وَ  رُ بَـ كْ أَ  اللُ  رُ بَـ كْ أَ  اللُ وَ ,   اللُ اَّ إِ  هَ لَ ا إِ  , رُ بَـ كْ أَ  اللُ  رُ بَـ كْ أَ  اللُ  
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