
الحمد هلل رّب العالمين نحمد ونتعينه ونستغفره، ونثني عليه الخير كّله وال نكفره، أنعم 

علينا نعمًا غداقًا وأكرمنا مننًا دفاقا، هو أهل المجد والّثناء وجوبًا واستحقاقًا، أشهد أن ال  

ه  إله إال اهلل وأشهد أن محّمدًا رسول اهلل، صلوات رّبي وسالمه عليه إجالاًل لعظيم حقّ 

 :ووفاقًا، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحساٍن واشتياقًا، أّما بعد

تقواه سبيٌل للفوز ومرقاٌة في الجّنة، وهي برهاٌن    أال فاّتقوا اهلل رحمكم اهلل، واعلموا أنّ 

اِد التَّ  ُدوا َفِإنَّ َخْيَر الزَّ ْقَوى َواتَُّقوِن َيا  للمحّبة وخير زاٍد للقلوب المطمئّنة قال تعالى: }َوَتَزوَّ

اهلل أكبر اهلل أكبر اهلل أكبر، يا معشر المسلمين، تجتمع اليوم عليكم  ُأْوِلي اأَلْلبَاِب{.

األفراح والسرور والبهجة، وذلك بقدوم عيد األضحى المبارك، الذي جعله اهلل خير ختاٍم 

أعظم العبادات وأجّلها،   ألّياٍم مباركات، وجائزة ألعظم العبادات، ففي هذه األّيام تجتمع

البارحة وقف السلمون الحجيج بعرفات ملّبين، وقبله كانت األّيأم المباركات، واليوم يوم  

الّنحر يوم العيد، الذي عّده اهلل أعظم األّيام عنده لما فيه من مناسك الحج، أعظم عبادٍة  

ضحية، حيث ينحر  ومناسبٍة شرعيٍة للمسلمين خالل العام كّله، وفيه يكون الّنحر والتّ 

المسلمون ضحاياهم فيه من بعد صالتنا هذه وحّتى غروب شمس الّثالث عشر من ذي  

الحجة، فيا عباد اهلل كّبروا وهلّلوا وحّمدوا على ما رزقكم اهلل من الفضل والّرضوان 

والبركات، أكثروا من ذكر اهلل وصافوا بين قلوبكم، وصلوا أرحامكم، وتالقوا بالموّدة  

ة، تصّدقوا وأفشوا الّسالم بينكم، وال تعتدوا بأفراحكم بما حّرم اهلل، افرحوا  والّرحم

وابتهجوا ضمن المحّلالت وال تقربوا في يومكم هذا المحّرمات، أقول ما تسمعون 

 .وأستغفر اهلل لي ولكم فيا فوز المستغفرين، استغفروا اهلل

لمرسلين، عباد اهلل يا أّيها المسلمين،  الحمد هلل رّب العالمين، والّصالة والّسالم على أتّم ا

اشكروا اهلل العظيم فأن بّلغكم هذا اليوم هي نعمٌة عظيمة، فهو يوٌم مبارك، يوم 

الحّج األكبر الذي رفعه اهلل قدرًا وأعاله ذكرًا، فيه يقف الحّجاج على صعيد منى، بعد أن  

ه الّسالم باألضاحي، فاتقوا  وقفوا بعرفة، وفيه يحيي المسلون سّنة نبّي اهلل ابراهيم علي

اهلل وتفّكروا في نعمه، وتذّكروا نعمة االسالم عليكم فإنها أعظم الّنعم، اللهّم تقّبل  

منّا طاعاتنا وصالح أعمالنا، وتقبذل صيامنا وصدقاتنا ودعاءنا، اللهم تقبذل ضحايانا وضاعف  

د هذا العيد علينا وعلى  حسناتنا، واجعل أعيادنا مباركة وأّيامنا أّيام سعادة، اللهم أع

المسلمين أجمعين بالبركة والخير والفوز العظيم، اللهم اجعلنا يوم القيامة من اآلمنين  

المطمئنين، واحشرنا تحت لواء سيد المرسلين، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا  

سالٌم على  وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، سبحان رّبك رّب العّزة عّما يصفون و

 .المرسلين والحمد هلل رّب العالمين



 


