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ُوَل  ُطخَبُة اْلخ   اْلخ
ُد لِلَّ  مح َم اَلّذي  اْلَح رّ َجَعَل يَ وح َجح ، َعَرَفَة َعّظيَم اْلح

ّر،  َدُه َل   الِلَُ َل إّ  هَ لَ  إّ َل  نح أَ  دُ هَ شح أَ وَ َجّليَل الحَقدح َوحح
َهُد َأَن َسيّ َدََن َونَّبيَ َنا ُُمََمًدا َشرّيَك َلُه،  َعبحُد الِلَّ َوَأشح

آّلّه َفالَلُهَم َصلّ  َوَسلّ مح َوََبرّكح َعَليحّه َوَعَلى ، َوَرُسولُهُ 
ّبّه َأْجحَّعنَي،  َساٍن ّإََل َوَصحح َوَعَلى َمنح تَّبَعُهمح ِبّّحح

يّن. ّم الدّ    يَ وح
َفُأوّصيُكمح ّعَباَد الِلَّ َونَ فحّسي بّتَ قحَوى الِلَّ،  َأمَّا بَ عخُد:

َ الزَّاِد  َقاَل َجَل ِف ُعََلُه: )َوتَ َزوَُّدوا فَِإنَّ َخْيخ
َوى  قخ َلخَبابِ الت َّ   .(1)(َوات َُّقوِن ََي ُأوِل اْلخ
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ِمُنونَ الخمُ أَي َُّها  ّم َعَرَفةَ  :ؤخ  أَن حَزَل الَِلُ َعَز َوَجَل ِف يَ وح
َلُه:  مَ قَ وح َملختُ  )الخيَ وخ تُ  ِديَنُكمخ  َلُكمخ  َأكخ َمخ  َوَأْتخ
اَلمَ  َلُكمُ  َوَرِضيتُ  نِعخَمِت  َعَليخُكمخ  سخ . (1)ِديًنا( اْلخِ

 : َملحُت َلُكمُ َأيح َكامَ  َفرَاّئضَ الح  َأكح َحح بَ يَ نحُت وَ  ،َواْلح
َرَامَ َلُكُم  ََلَل َواْلح يُن، َوََتَتح َمَعُه (2)اْلَح . فَ َتَم الدّ 

ََلّق، َخح َا بُِعثخُت » : الَنّبي َقاَل  َمَكارُّم اْلح ِإَّنَّ
اَلقِ  َخخ  .(3)«ِْلْتَِمَم َمَكارَِم اْلخ

ينَ : ّإَن ِعَباَد اّللَِّ  ََلٌق،  ُكَلهُ   الدّ  ُر الِلَّ َأخح َفذّكح
َيَة الِلَّ تَ َعاََل َوُمرَاقَ بَ َتُه،  نحَساَن َخشح يُوّرُث اْلحّ
ّرُص َعَلى َعَمّلّه َويُ تحّقُنُه، َويُ َؤدّ ي أََمانَ َتُه،  فَ َيحح
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ّلّه َوأََقارّّبّه َوُُمحَتَمّعّه، َوّإَن ّإَقاَمَة  َوُُيحّسُن ّإََل َأهح
ّة ِف َوقحّتَها ََتحّمُل َصاّحبَ َها َعَلى ّفعحّل الَصََل 

َاّت، َوتَ رحّك الحُمَحَرَماتّ  ريح َوَأِقِم )، َقاَل تَ َعاََل: اْلَح
َهى ِإنَّ الصَّاَلَة الصَّاَلَة  َشاِء َعِن تَ ن خ الخَفحخ

نحَساَن ُُيحّسُك  .(1)(َوالخُمنخَكرِ  َوالصّ َياُم ََيحَعُل اْلحّ
َرَاّم؛  ّلَسانَُه، َوَُيحَفُظ َجَوارَّحُه، َوَحجي بَ يحّت الِلَّ اْلح
ّجيُج  يّن؛ ّإذح يَّقُف اْلَح تَ َتَجَلى ّفيّه َُمَاّسُن الدّ 
ُعوَن َرَبا َواّحًدا،  َعَلى َصّعيّد َعَرَفاٍت ُمَلبّ نَي، َيدح

نَ ُهمح، َويَ تَ َعاَونُوَن َعَلى طَاَعّة َرّبّ ّمح َيََتَاََحُوَن   ،ّفيَما بَ ي ح
يُن، ُمَعظّ ّمنَي  ََلَق اَلِّت َجاَء ّّبَا الدّ  َخح ّديَن اْلح ُُمَسّ 
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َشَعائَّر َرّبّ ّمح، َوَهَكَذا يَ تَ َعَلُم الحُمؤحّمُن ّمنح َشَعائّّر ّديّنّه 
ََلّق، لَّيّصَل ّإََل َكَماّل ا َخح ُيَاّن، َقاَل َمَكارَّم اْلح ْلحّ

: « َمُل ِمِننَي َأكخ َسنُ ُهمخ الخُمؤخ ِإميَاًًن َأحخ
ََلّق  .(1)«ُخُلًقا َخح َسَن اْلح َفالَلُهَم ارحزُق حَنا َأحح

َََّيّم الحُمَبارََكاتّ  َنا ّلغحّتَناّم َهّذّه اْلح ، َوالصّ َفاّت، َوَوفّ قح
ُتبح لََنا َأعحَلى الَدَرَجاّت.  َواكح

تَ غحّفُر الَِلَ ِل َوَلُكمح أَُقوُل   قَ وحِل َهَذا َوَأسح
تَ غحّفُروُه ّإنَُه ُهَو الحَغُفوُر الَرّحيُم.  َفاسح
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ُطخَبُة الثَّانَِيةُ   اْلخ
ُد لِلَّ  مح َدهُ  اْلَح َوالَصََلُة َوالَسََلُم َعَلى َمنح َل ، َوحح

ّبّه َوَمنح تَّبَع لّّه آَوَعَلى َنّبَ بَ عحَدُه،  يَهُ َوَصحح  . َهدح
 .الِلَّ أُوّصيُكمح ّعَباَد الِلَّ َونَ فحّسي بّتَ قحَوى 

ِمُنوَن: َّتّه  أَي َُّها الخُمؤخ ّإَن لِلَّ تَ َعاََل نَ َفَحاٍت ّمنح َرَحح
فَ َقدح َضّمَن الَِلُ َمغحّفَرَتُه ّلَمنح َحّفَظ  ِف يَ وحّم َعَرَفَة،
ٌم »:  الِلَّ َرُسوُل  َقالَ َجَوارَّحُه ّفيّه،  ِإنَّ َهَذا يَ وخ

  .(1)«ُغِفَر َلهُ  ؛َمنخ َمَلَك ِفيِه ََسخَعهُ َوَبَصَرهُ َوِلَسانَهُ 
ّرُصوا َعَلى ّصَياّمّه، َفّإنَُه فَ  َنَة »احح ُيَكفِمُر السَّ

ّتغحَفاّر . (2)«الخَماِضَيَة َوالخَباِقَيةَ  َواغحَتّنُموُه َّبّلسح
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بَّة ّإََل الِلَّ، ، الَرَححَةُ  لُ نَ زَ ت َ ت َ َعَرَفَة َفّفي يَ وحّم  َوالتَ وح
نُوّب الحّعظَامّ تَ َعاََل  الِلَُ  زُ َتَجاوَ ي َ وَ  ّثُروا َعّن الذي ، َوَأكح

َعاّء،  ّر َوالدي ُ »:  َرُسوُل الِلَّ  َقالَ ّمَن الذ ّكح َخْيخ
ِم َعَرَفةَ  َعاِء ُدَعاُء يَ وخ ُ َما قُ لخُت َأًَن ، الدُّ َوَخْيخ

َدُه َل  ِإَلَه ِإلَّ َل ي: قَ بخلِ َوالنَِّبيُّوَن ِمنخ    اّللَُّ َوحخ
دُ ، َشرِيَك َلهُ  َمخ َوُهَو َعَلى ُكلِم ، َلُه الخُملخُك َوَلُه اْلخ

ّثرح  .(1)«ٍء َقِديرٌ يخ شَ  َعاّء َأنح يَ غحّفَر الَِلُ فَ لحُنكح ّمَن الدي
 َعَنا رحَفعَ ي َ وَ تَ َعاََل لََنا َويَ رحََحََنا، َويَ عحُفَو َعَنا َويُ َعاّفيَ َنا، 

فّ يَ وَ  الحَوََبَء، الحَعاَلّمنيَ  َوَعنّ   الَداءّ  ّّبََذا الحُمَصاّبنيَ  يَ شح
َعاءّ  ُمُّيبُ  َوّمنح ُكلّ  َداٍء، ّإنَهُ  َعاءّ َوَمَع  ،الدي َنا  الدي َعَلي ح
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َباّب،  َسح رَاَءاّت َأنح ََنحُخَذ َّبْلح فَ نَ لحَتزَّم َّبْلحّجح
َتَازّيَّة  َهَذا  َوالَتَداّبرّي الحّوَقائَّيّة ِف َأََّيّم الحّعيّد،اّلحح

الَلُهَم َصلّ   ،َسيّ ّدََن َونَّبيّ َنا ُُمََمدٍ َوَصليوا َوَسلّ ُموا َعَلى 
 .نيَ عّ ْجحَ أَ  هّ بّ حح صَ وَ  هّ ى آلّ لَ عَ وَ  ،َوَسلّ مح َعَليحهّ 

َلةِ  َعَلى َأِدمخ  اللَُّهمَّ  َمارَاتِ  َدوخ ََها اْلخِ . َوَهَناَءَها َخْيخ
َلةِ  رَئِيسَ  َوفِمقخ  اللَُّهمَّ  وخ يخ الدَّ  بخن َخِليَفة الشَّ

ِدهِ  َوَوِلَّ  َوًَنئَِبهُ  زَاِيد َِمنَي، َعهخ َوانَهُ  اْلخ امَ  َوِإخخ  ُحكَّ
َمارَاِت؛ بُّهُ  ِلَما اْلخِ  .َوتَ رخَضاهُ  ُتُِ

يخ ارخَحمِ  اللَُّهمَّ  يخ زَاِيد الشَّ ُتوم َوالشَّ  ،َمكخ
َمارَاتِ  َوُشُيوخَ  َِتَك،  الَِّذينَ  اْلخِ تَ َقُلوا ِإَل َرْحخ ان خ

ِلَك َفِسيَح َجنَّاِتَك. ِخلخُهمخ ِبَفضخ  َوَأدخ
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ِزلخ  الخَوَطنِ  ُشَهَداءَ  َوارخَحمخ   .َمُثوبَ تَ ُهمخ  َوَأجخ
 َيذحُكرحُكمح  ؛: اذحُكُروا الَِلَ الحَعّظيمَ ِعَباَد اّللَِّ 

 َوأَّقّم الَصََلَة.


