
 الخطبة األولى 

 احلمدُهُُوللُهَُُأْكَبُهُُاّلَلُهَُُأْكَبُهُُاّلَلُهَُُأْكَبُهُُاّلَلُهَُُأْكَبُهُاّلَلُهَُُأْكَبُهُاّلَلُهَُُأْكَبُهُُاّلَلُهَُُأْكَبُهُاّلَلُهَُُأْكَبُهُاّلَلُهَُُأْكَبُهُُاّلَلُه

،ُُشهرَُُُلَناُُأتََُُُالذهيُُللُهُُاحلمدُه ،ُُعَلُىُُفيهُهُُوأعانَ َناُُالصيامه ،ُُأجل ُهُُمهنُُُْهوَُُُمُ بيُوُُلَناُُوخَتَمهُهُُالقيامه ُلََُُُأنُُُْوَنْشَهدُهُُاألايمه
ُإُنُُاللهمُُأحد،ُُكفواُُلهُُيكنُُومُلُُيولدُ،ُُوملُُيلُدُُملُُالصمدُ،ُُالفردُُاألحده،ُُالواحدُهُُلَههُ،َُُشرهيكَُُُلََُُُوْحَدهُهُُللاُهُُإهلَُُُإهلهَُ

ُُ.عرفكُُماُُخبلقُكُُشبهُكُُمنُُأُنُُونعتقدُُنشبهك.ُُولُُونعبدُكُُنكيفكُ.ُُولُُبُكُُونؤمنُُحندُّكُ.ُُوُلُُنوحدُك
ُإبذنهُ،ُُللاُُإُلُُوداعياُُونذيرا،ُُبشرياُُوجنُ،ُُإنُسُُمُنُُاخللقُُمجيعُهُُإَلُُُللاُهَُُرسهولُهُُُمهََمًداُُونبيَ َناُُسيَدنََُُُأنَُُُوَنْشَهدُه
ُأمهاُتُُالطاهراُتُُوأزواجهُُامليامنيُ،ُُوأصحابههُهُُالطيبنيُُآلههُهُُوعَلُىُُعليهُهُُوابَركَُُُوسَلمَُُُللاُهَُُصَلُىُُمنريا،ُُوسراجا

 الد هينه.ُُيومُهُُإَلُُُإبحسانُ ُُبهَعههمَُْتُُُوَمنُُْاملؤمنني،

ُِفيهُُُِأ نِزلَُُُالَِّذيَُُُرََمَضانََُُشْهرُ ]ُُتعال:ُُللُاُُيقولُُتعال،ُُللُاُُبتقوىُُوإايكمُُنفسيُُأوصيُُللاُهُُعبادَُُُبعدُُأماُ
َُعَلُىَُُأوَُُُْمرِيًضُاَُُكانََُُُوَمنُُْلَيص ْمهُ ف َُُالشَّْهرَُُُِمنك مُ َُُشِهدََُُُفَمنَُُواْلف ْرقَانُُُِاْْل َدُىُُمِ نََُُُوبَ يِ َناتُ ُل ِلنَّاسُُُِه ًدُىُُاْلق ْرآنُ 

مُ ُمِ نَُُُْفِعدَّةُ َُُسَفرُ  َُعَلُىُُالل ََُُُولِت َكّبِ  واُُُْاْلِعدَّةََُُُولِت ْكِمل واُُُْاْلع ْسرَُُِبك مُ ُُي رِيدُ َُُولَُُُاْلي ْسرَُُُِبك مُ ُُالل ُ ُُي رِيدُ ُُأ َخرََُُُأَّيَّ
ُُُاإنَ نَُُُواعلمواُُُ[َتْشك ر ونََُُُولََعلَّك مَُُُْهَداك مَُُْما ُوالسرورَُُُالفرحَُُُوجعلَُُُالصياَم،ُُفيهُهُُعليَناُُتعاَلُُُللاُهُُحَرمُُعظيمُ ُُيومُ ُُفه
،ُشعائرُهُمهنُُْفيهُه ،ُعَلُىُاملالئكةُهُفيهُهُتقفُهُالصيام،ُمنهمُللُاُقبلُملنُاجلوائزُهُيومُهُإنَهُهُُاإلسالمه ُوتنادهيهمُ:ُالطرقاته

ُوأطعتهمُُُْفقهمتهْم،ُُابلقيامُهُُوأهمرتهُُُْفصهمتهْم،ُُابلصيامُهُُأهمرتهُُُْلَقدُُُْزيَلُ،اجلُُعليهُهُُويهثيبُهُُابخلريُهََُُيهنُُُُّكريُ ُُرب ُ ُُإَلُُُاغدهوا
عهوُاَُُلكهْمُ،َُُغَفرََُُُقدَُُُْرَبكهمُُُْإهنََُُُألَُُُتنادهيُ:ُُالصالةُهُُوبعدَُُُجوائزَكهْم.ُُفاقبضهواُُرَبكهمُْ دهينَُُُفَاْرجه ُيومُهُُإنَهُهُُرهَحالهكهْمُ،ُُإهَلُُُرَاشه

 اجلوائزهُ.

ُاّلَلُهُُاملرتلوَن،ُُالكريَُُُالقرآنَُُُرَتلََُُُمُاَُُأْكَبُهُُاّلَلُهُُالقائموَنُ،ُُللصالةُهُُقامََُُُمُاَُُأْكَبُهُُاّلَلُهُُالصائموَن،ُُصامََُُُماَُُأْكَبُهُُاّلَلُه

 الذاكروَنُ.ُُتعاَلُُُللاَُُُذََكرََُُُماَُأْكَبُه

ُنكونَُُُأنُُُْراجنيَُُُالغفورهُ،ُُالعزيزُهُُللُهُُشكراُُوالسرورَُُُالفرحَُُُفيهُهُُنهظهرُهُُعيد ُ،ُُيومُهُُهوَُُُاليومَُُُهَذاُُإنَُُاملسلموَن:ُُأيَها
َنُْ  النهارهُ.ُُوصيامُهُُالليلُهُُقيامُهُُمهنُُُْعمَلههمُُُْوقَبهلَُُُالنارهُ،ُُمهنَُُتعاَلُُُللاُهُُأعتَقههمُهُُِمه

ُُاملؤمنوَن:ُُأيَها ُفيقولُهُُأخاهُهُأحدهههمُُُْيلَقىُُوسلمُُعليهُُللاُُصلىُُللاُهُرسولُهُُأصحابُهُكانَُُُاألغر ُهُُاليومُهُُهَذاُمثلُهُُفه
 ومْنَك.ُُمَنُاُُللاُهُُلُهتقبَُُُلهه:

ُُُوتتجَلىُُواإلخاءهُ،ُُاحملبةُهُُدائرةُهُُفتتسعُهُُاحملبةه،ُُعَلىُُتدلُُُُّالتهُُُللتهنئةُهُُمثالُ ُُوهَذا َُاُُوأعمقُهُُصهورهَهاُُأْْبَُىُُفه ُدللِته
ُُُأحوَجَنُاُُفَمُاُُواألرحاَم،ُُوالقرابةَُُُواجلريانَُُُواألهلَُُُالوالَدْينُهُُاإلنسانُهُُيصلُهُُحنيَُ ُبعضهَنُاُُيصلَُُُنُْأُإَلُُاألايمُهُُهذهُهُُفه

،ُُصلةُهُُعَلىُُاإلسالمُهُُحثَ َنُاُُفَقدُُُْبعًضاُ، ُِِبْلَعْرشُُُِم َعلََّقةُ ُُالرَِّحمُ ُ))ُوسلم:ُُعليهُُللُاُُصلىُُاّللَُهَُُرسهولُهُُقَالَُُُالرحمه
:ُ  مسلمُ.ُُرواهُُ((.ُاللَُّ َُُقطََعهُ َُُقطََعِنَُُُوَمنُُُْاللَّ ُ،َُُوَصَلهُ َُُوَصَلِنَُُُمنُُُْتَ ق ول 



ُُسيبَقُىُولكَنهُهُوانقَضىُ،ُمَضُىَُقدُُْرمضانُهُُهَذاُاملسلموَن:ُأيَها ُرمضانُهُزرَعهُهُفَماُُالرائعةهُ،ُاحملببةُهُآباثرههُهُقلوبهَنُاُفه
ُفالَُُُتعاَلُُُللاُهُُكتابُهُُمعَُُُدائمُ ُُتواصهلُ ُُعَلىُُجتعلهَنُاُُالطاعاتُهُُوصادقُهُُالعباداتُهُُوخالصُهُُالصفاتُهُُكريُهُُمهنُُُْفيَنا

ُومعَُُُنسيئههه،ُُفالَُُُاخللهقُهُُحهْسنُهُُومعَُُُعْنههُ،ُُننَأىُُفالَُُُاملسجدُهُُومعَُُُنقطعههه،ُُفالَُُُاخلريُهُُوفعلُهُُاإلحسانُهُُومعَََُُُنجرهههُ،
ُإهلَْيهُهُالد هينُهَُأَحبََُُكانَُُُأنَهُهُوسلُمُعليُهُللُاُصلُىُالنب ُهَُعنُهُعنَهُاُللاُهُرضيََُُعائهَشةَُُفَعنُُْنوقهفهههُ،ُفالَُُالصالهحُهُالعملُه

بههه.َُُعَلْيهُهَُُداَومََُُُما  وغريهُ.ُبخاريالُُرواهَُُصاحه

ُُاملؤمنوَن:ُُأيَها ََُُُُّيسهنُهُُالعظيمُهُُاليومُهُُهَذاُُفه ُعليهُُللُاُُصلُىُُاّللَُهَُُرسهولُهُُقَالَُُُوالضعفاءهُ،ُُاحلاجاتُهُُلَذوهيُُوالعطاءُهُُالبه
َُوَمنَُُُْحاَجِتِهُ،ُُِفُُُاللَُّ َُُكانََُُُأِخيهَُُُِحاَجةُُُِِفَُُُكانََُُُمنُُُْي ْسِلم ه ،َُُولََُُُيْظِلم هُ ُُلَُُُاْلم ْسِلمَُُُِأخ ُوُُاْلم ْسِلمُ ُ))ُوسلم:

ُيَ ْومَُُُاللَُّ َُُسَتَهُ ُُم ْسِلًماَُُسَتََُُُوَمنُُُْاْلِقَياَمِة،ُُيَ ْومُُُِك َربُُُِِمنُُُْك ْربَةًُُُِِبَاَُُعْنهُ ُُاللَُّ ُُفَ رَّجَُُُك ْربَةًُُُم ْسِلمُ َُُعنُُُْفَ رَّجَُ
 مسلم.ُُرواهُُ((.ُاْلِقَياَمةُِ

 عندهاُ.ُالقرءاُنُُوقراءةُالقبوُرُُبزايرةُُأذكركمُللاه:ُُعبادَُ

َُوأَتْ بَ َعهُ ُرََمَضانََُُصامََُُُمنُُْ))ُوالسالمُ:ُالصالُةُعليهُُلقولهُشوالُمُنُأايُمُستُةُبصيامُاإلَيانُإخوةُأذكركُمُُكمُا
،ُُِمنُُُِْستًّا  مسلمُ.ُُرواهُُ((ُالدَّْهرَُُُِكِصَيامَُُُِكانََُُُشوَّال 

ُابألمنُُالعيدُُهذاُُعليناُُيعيدُُوأنُُقلوبنا،ُُبنُيُُويؤلفُُرايتناُُرفعويُُصفوفناُُيوحدُُأنُُوتعاُلُُتبارُكُُللاُُنسأل
 ءامنُيُُواألمانُ.

 ................................................ 

 الخطبة الثانية  

 ّللَاُ  أَْكبَرُ   ّللَاُ  أَْكبَرُ   ّللَاُ  أَْكبَُر،  ّللَاُ  أَْكبَرُ   ّللَاُ  أَْكبَرُ  ّللَاُ  أَْكبَُر،

ّ  اْلَحْمدُ   ّللَاُ  أَْكبَرُ   ّللَاُ  أَْكبَرُ   ّللَاُ  أَْكبَُر،  َولِّلَ
وَن فِي ِعيِد اْلِفْطِر الَسِعيِد، يَتَبَادَلهوَن التََهانَِي َويَتََوادُّوَن فِيَماّللَاه  ْسِلمه بَْينَههْم، َويَِصلهوَن أَْرَحاَمههْم، ّللَاه أَْكبَره    أَْكبَره َما اْجتََمَع اْلمه

ِ َكثِيًرا، َوسهْبَحاَن ّللَاِ َوبَِحْمِدِه به  وحدك ا نْكَرةً َوأَِصيًًل، َونَْشَهده أَْن ََل إِلَهَ إََِل ّللَاه، َوََل نَْعبهده إََِل إِيَاهه، اللهم إنَ َكبِيًرا، َواْلَحْمده ّلِِلَ

وَل نحدُّك. ونؤمن بك وَل نكيفك. ونعبدك وَل نشبهك. ونعتقد أن من شبهك بخلقك ما عرفك. َونَْشَهده أََن َسي ِدَنَا َونَبِيَنَا  

َحَمدًا َرسهوله  ْهدَاةه، َصلَى ّللَاه َوَسلََم َوبَاَرَك َعلَْيِه، َوَعلَى آِلِه َوأَْصَحابِِه الطيبين الطاهرينمه ّللَاِ، َوَرْحَمتههه اْلمه . 

* اْدخُ لُوَها بَّسََلم    ) :أما بعد ِعبَادَ ّللَاِ أهوِصيكهْم َونَْفِسي بِتَْقَوى ّللَاِ، قَاَل تَعَالَ ى إّنَ  اْلُمتَّقينَ  فّي َجنَات   َوُعيُون 
 .([1])(آّمنّينَ 

وِن، الَِذي   :أَيَُّها النَاسُ  هكهْم بِِعيِد فِْطرِ كهمه اْلَمْيمه وده بِاْلَمَودَةِ؛ نهَهن ِئ فِي َصبَاحِ هذَا اْليَْوِم الَسِعيِد، الَِذي يَِفيضه بِاْلَمَحبَِة، َويـَجه

ْم ّللَاه تَعَالَى ِلَطاَعتِِه، َواْمتََن َعلَْيِهْم بِ  ْؤِمنهوَن؛ إِذْ َوفَقَهه َوافِِر نِعَِمهِ يَْفَرحه فِيِه اْلمه . 

ِل بَْيَن  .([2])(َوإّن تَعُدُّوا نّْعَمتَ  ّللَاّ  لَ  تُْحُصوَها) :قَاَل تَعَالَى َوكم هي عظيمةٌ نِْعَمةه تَآلهِف اْلقهلهوِب، َوالتََواصه

ِهْم، ِمِهْم، َوتَعَاطهِفِهْم؛ َكَمثَِل  اْْلَْهِل َواْْلَْقِربَاِء، َواْلِجيَراِن َواْْلَْصِدقَاِء، ِكبَاًرا َوِصغَاًرا، نَِساًء َوِرَجاًَل، َوههْم فِي تََواد ِ َوتََراحه

ههْم يهَوق ِره َكبِيَرههْم، غَ اْلجَ  ههْم يَْعِطفه َعلَى َصِغيِرِهْم، َوَصِغيره ْم بَْعًضا؛ َكبِيره وده بِاْلعََطاِء،  َسِد اْلَواِحِد، يهِحبُّ بَْعضههه ْم يَجه نِيُّهه

ْحتَاجٍ،  وَف ِلكهل ِ مه عَفَاَء، يَْصنَعهوَن اْلَمْعره ْم يهِعينه الضُّ َويُْؤثُّرونَ  َعلَ ى أَْنفُّسّهمْ  َولَوْ  َكانَ   بّّهمْ   )َوقَِويُّهه

ْنَسانَ  rَويهِحبُّوَن اْلَخْيرَ  ْلكهل ِ النَاِس، َوقَدْ بَيََن َرسهوله ّللَاِ   .([3])(َخَصاَصة   يَماّن،  » :أََن اْْلِ لَ  يَْبلُغُ  َحّقيقَةَ  اْْلّ
فإَن الشرائَع الَسَماِويَةَ أَْنَزلََها ّللَاه َعَز َوَجَل على   .([4])«َحتَى يُّحبَ  ّللنَاّس  َما  يُّحبُّ   ّلنَْفّسهّ  ّمنَ  اْلَخْيرّ 

فَ  قهوِق اْلنبياِء َرْحَمةً ِللنَاِس، تَْنشهره اْلَمَحبَةَ للخيِر، َوتَْنبهذه التََطرُّ  َواْلعهْنَف الممقوت، َوتَدْعهو إِلَى تَْحِقيِق اْلعَدِْل، َوأَدَاِء اْلحه
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ْحتَاِجيَن، ْحَساِن إِلَى اْلفهقََراِء َواْلمه ِسن ِيَن، َواْْلِ عَفَاِء َواْلمه ره بِِحَمايَِة الضُّ   َواْْلََراِمِل َواْلَمَساِكيِن، قَاَل ّللَاه َعزَ  إِلَى أَْصَحابَِها، َوتَأْمه

فَا ْلعَ دْله اْلقَائِمه َعلَى الَرْحَمِة ههَو الَسبِيله  .([5])(إّنَ  ّللَاَ  يَأُْمرُ  بّاْلعَْدلّ   َواّْلْحَسانّ  َوإّيتَاءّ  ّذي القُْربَى) :َوَجلَ 
صهوِل إِلَى اْلَحيَاةِ اْلَكِريَمةِ   .ِلْلوه

 ّللَاُ  أَْكبَرُ     ّللَاُ  أَْكبَرُ     ّللَاُ   أَْكبَُر،

 ّللَاُ  أَْكبَرُ     ّللَاُ  أَْكبَرُ      َولِّلَّ  اْلَحْمدُ 

َن بين الناِس على البِر والتقوى من المبادئ التي دعت إليها تَعَاِليمه  :أَيَُّها اْلُمَصلُّونَ  إَِن إِْعًَلَء اْلِقيَِم اْْلَْخًَلقِيَِة، والتَعَاوه
هْلفَِة َواْلَجَماَعةِ  يِن َواْْل ْم بِإِقَاَمِة الد ِ ْرَسِليَن، فقد بَعََث ّللَاه اْْلَْنبِيَاَء كهلَهه َخالَفَِة، َوأََكدَ َعلَى ذَِلَك   وَ اْْلَْنبِيَاِء َواْلمه تَْرِك اْلفهْرقَِة َواْلمه

ينّ  َما َوَصى بّهّ  نُوًحا  َوالَّذي أَْوَحْينَا إّلَْيكَ  َوَما  ) :اْلقهْرءانه اْلَكِريمه فِي قَْوِل ّللَاِ َعَز َوَجلَ  َشَرعَ  لَُكمْ  ّمنَ  الد ّ

ينَ   َولَ  تَتَفََرقُوا فّيهّ  َوالنَاسه العاملونَ   .([6])(َوَصْينَا بّهّ  إّْبَراّهيمَ  َوُموَسى  َوّعيَسى أَنْ  أَقّيُموا  الد ّ
َواْحتَِراًما ِلَكَراَمتِِهْم، َوإِْعَطاَء كهل ِ   بهذا، َوَجدهوا فِيِ ِديِن ّللَاِ تَعَالَى طهَمأْنِينَةً ِلنهفهوِسِهْم، َوِغذَاًء ِْلَْرَواِحِهْم، َوإِيقَاًظا ِلعهقهوِلِهْم،

ينه َعلَْيِه ِمْن َمَكاِرِم اْْلَْخًَلِق، ثُّ الد ِ ٍ َحقَهه، مع ما يَـحه َواْلَوفَاِء بِاْلعَْهدِ  ِذي َحق  . 
 .نَْسأَله ّللَاَ تَعَالَى أَْن يهِديَم َعلَْينَا اْلَمَسَراِت، َويهْسبَِغ َعلَْينَا اْلَخْيَراتِ 

 ّللَاُ  أَْكبَرُ     ّللَاُ  أَْكبَرُ     ّللَاُ   أَْكبَُر،

 ّللَاُ  أَْكبَرُ     ّللَاُ  أَْكبَرُ      َولِّلَّ  اْلَحْمدُ 
وهه إِنَهه ههَو اْلغَفهوره الَرِحيمه أَقهوله قَوْ  ِلي َهذَا َوأَْستَْغِفره ّللَاَ ِلي َولَكهْم، فَاْستَْغِفره . 

  

 الخطبة الثانية 
  

 ّللَاُ  أَْكبَرُ    ّللَاُ  أَْكبَرُ   ّللَاُ   أَْكبَُر، ّللَاُ  أَْكبَرُ   ّللَاُ  أَْكبَرُ   ّللَاُ  أَْكبَرُ 

ّ  الْ َحْمدُ   ّللَاُ  أَْكبَرُ    َولِّلَ
َحَمدًا َعبْ  ده ّللَاِ َوَرسهولههه، فَاللَههَم َصل ِ َوَسل ِْم َوبَاِرْك َوأَْشَهده أَْن ََل إِلَهَ إََِل ّللَاه َوْحدَهه ََل َشِريَك لَهه، َوأَْشَهده أََن َسي ِدَنَا َونَبِيَنَا مه

َحَمٍد، َوَعلَى آِلِه َوأَصْ  يِن. أما بعد ِعبَادَ ّللَاِ أهوِصيكهْم َعلَى َسي ِِدنَا َونَبِي ِنَا مه ْم بِإِْحَساٍن إِلَى يَْوِم الد ِ َحابِِه الميامين، َوالتَابِِعيَن لَهه

 .َونَْفِسي بِتَْقَوى ّللَاِ َعَز َوَجلَ 
َصلُّوَن: فِي يَْوِم ِعيِدنَا نَْفَرحه بِفَْضِل ّللَاِ َعلَْينَا، َوَرْحَمتِِه بِنَا، وَ  يَاَراِت فِيَما بَْينَنَا، َونَِصله  أَيَُّها اْلمه نَتَبَادَله التََهانَِي َوالز ِ

َل اْلَجنَةَ بَِسًَلٍم، قَاَل َرسهوله  ّللَاِ  زه أَْسبَاَب اْلَمَودَةِ َواْلِوئَاِم؛ َحتَى نَدْخه لَ  تَْدُخلُونَ   » :r اْْلَْرَحاَم، َونهْفِشي الَسًَلَم؛ َونهعَز ِ

اْلَجنَةَ  َحتَى تُؤْ ّمنُوا،  َولَ  تُْؤّمنُوا َحتَى تََحابُّوا، أََولَ  أَُدلُُّكمْ  َعلَى َشىء   إّذَا فَعَْلتُُموهُ   تََحابَْبتُْم؟ أَْفُشوا  

أَيَُّها  النَاُس، أَْفُشوا  الَسََلَم، َوأَْطّعُموا  الَطعَاَم، َوّصلُوا اْْلَْرَحاَم،  » :r َوقَالَ  .([7])«الَسََلمَ  بَْينَُكمْ 

 .([8])«َوَصلُّوا َوالنَاسُ  نّيَام ؛ تَْدُخلُوا اْلَجنَةَ  بَّسََلم  
يَاِم َواْلِقيَاِم، َوأَتْبِعهوا  وهه َعلَى تََماِم الص ِ ٍ ِمْن َشَواٍل؛ َواتَقهوا ّللَاَ تَعَالَى فِي َهذَا اْليَْوِم اْلعَِظيِم، َواْشكهره َرَمَضاَن بِِصيَاِم ِست 

ة القبور وقراءة القرءان عندهاِليَكهوَن لَكهْم َكِصيَاِم الدَْهِر َكَما َجاَء فِي اْلَحِديِث الَصِحيحِ، وَل تنسوا زيار . 

َحَمٍد، َكَما أََمْرتَنَا، فَقهْلَت َوقَْولهَك اْلَحقُّ  َم َوَسل ِْم َعلَى َسي ِِدنَا َونَبِي ِنَا مه إّنَ  ّللَاَ  َوَمََلئَّكتَهُ  يَُصلُّونَ  َعلَى  ) :َوَصل ِ اللَهه

ّ  يَا أَيَُّها الَّذينَ  آَمنُوا  َصلُّوا َعلَْيهّ  َوَسل ُّموا تَْسّليًما (النَبّي 
اللَههَم َصل ِ َوَسل ِْم َوبَاِرْك َعلَى َسي ِِدنَا َونَبِي ِنَا   .([9])

لَفَاِء الَراِشِديَن: أَبِي بَْكٍر َوعهَمَر َوعهثَْماَن َوعَ  َم َعِن اْلخه َحَمٍد َوَعلَى آِلِه َوَصْحبِِه. َواْرَض اللَهه ٍ، َوَعْن َسائِِر الَصَحابَِة  مه ِلي 

ًما،   َم اْجعَْل ِعيدَنَا َهذَا َسعَادَةً َوتًَلَحه ًما، َوِزدْنَا فِيِه طهَمأْنِينَةً َوأهْلفَةً، َوَهنَاًء َوَمَحبَةً، َوأَِعدْهه الَصالحيَن. اللَهه َوَمَسَرةً َوتََراحه

َم اْجعَل اْلَمَودَةَ ِشيَمتَنَا، َوبَذَْل اْلَخيْ  َم أَِدِم الَسعَادَةَ َعلَى  ِر ِللنَاِس دَأْبَنَا. اللَ َعلَْينَا بِاْلَخْيِر َوالَرَحَماِت، َواْليهْمِن َواْلبََرَكاِت. اللَهه هه

ْنيَا َواْْلِخَرةِ َوَطنِنَا، َواْنشهِر اْلبَْهَجةَ فِي بهيهوتِنَا، َواْحفَْظنَا فِي أَْهِلينَا َوأَْرَحاِمنَا، َوأَْكِرْمنَا بَِكَرِمَك فِي الدُّ  . 
ؤْ  ْؤِمنِيَن َواْلمه ْسِلَماِت، َواْلمه ْسِلِميَن َواْلمه َم لْلمه ِجيبه الدََعَواِت، َواغفر اللَهه ْم َواْْلَْمَواِت، إِنََك َسِميٌع قَِريٌب مه ِمنَاِت، اْْلَْحيَاِء ِمْنهه

َعِزيزه يَا َغفَاره ي الدُّْنيَا َحَسنَةً، َوفِي اْْلِخَرةِ َحَسنَةً، َوقِنَا َعذَاَب النَاِر، َوأَدِْخْلنَا اْلَجنَةَ َمَع اْْلَْبَراِر، يَا َربَنَا آتِنَا فِ  . 
بَِخْيرٍ أََعادَ ّللَاه تَعَالَى َهذَا اْلِعيدَ َعلَْيكهْم بِاْلَخْيِر َواْلبََرَكاِت. وقد تـَحرر أْقَصانا. َوكهلُّ َعاٍم َوأَْنتهْم  . 
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