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عنوان اخلطبة

اغتنام خّب األزمان خبّب مكان

عناصر اخلطبة

/1تفاضل األزمان ووجوب اغتنام خّب األيام /2خّبية
عشر ذي احلجة وما ينبغي للمسلم فعلو فيها /3أفضل
عبادة وأوجب طاعة أداء الفرائص /4من أحكام احلج
وواجباتو /5من مظاىر التيسّب يف أداء فريضة احلج
يسر اهلل لو احلج /7نصائح
/6ىنيئًا لكل َم ْن َّ
وتوجيهات حلجاج بيت اهلل احلرام

الشيخ

عبد اهلل البعيجان

عدد الصفحات 12
الخطبة األولى:
أعزنا باإلسالم ،وجعلنا خّب أمة أُخرجت
أكرمنا و َّ
احلمد هلل الذي ىدانا و َ
وحرم
فأحل
وشرع
وحرم
َ
احلالل َّ
أوجب طاعتو َّ
األحكامَّ ،
َ
لألنام ،و َ
ادلعاصي َ
َ
كن من
ادلسلمْب الكعبةَ البيت احلرام،
احلر َام ،وج َعل قِبلةَ
ُ
َ
وقصدىا باحلج ر ٌ
وبعث فينا ومنَّا وإلينا أفضل األنبياء والرسل ،وأنزل معو
أركان اإلسالمَ ،
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الكتاب وادليزان؛ ليقوم الناس بالقسط والعدل ،فكان قدوة وأسوة يف اخلّب
الطيبْب ،وَم ِن اىتدى هبديو
والفضل ،صلى اهلل عليو وعلى آلو وصحبو
َ
الدين.
بسنَّتو إىل يوم ّْ
و َّ
اسًب ُ
أما بعد :فأوصيكم -عباد اهلل -بتقوى اهلل -جل وعال ،-فال سعادة إال
بالتقوى ،وال فَالح إال بطاعة ادلوىل ،مث اعلموا أن طاعة اهلل خّب مغنَم
نار
وح َّف ْ
ومكسب ،ورضاه خّب ربح ومطلَب ،واجلنة ُح َّف ْ
ت بادلكارهُ ،
ت ال ُ
َ
ِ
ِ
ِ
بالشهواتِ ،
ِح َع ِن النَّا ِر َوأ ُْدخ َل
(وإََّّنَا تُ َوفَّ ْو َن أ ُ
ُج َورُك ْم يَ ْوَم الْقيَ َامة فَ َم ْن ُز ْحز َ
َ
اجلَنَّةَ فَ َق ْد فَ َاز)[ ِآل ِع ْمَرا َن.]185 :
ْ
أيها الناس :إن الزمان يتفاضل حسب الشهور واأليام والساعات ،وإن
للعبادات مواقيت َّ
حمددة ىي مواسم الطاعات ،وأنتم يف شهر من األشهر
وفضلَها ،وهنى عن مجيع أنواع الظلم فيها
وشرفَها َّ
احلرم ،الٍب عظَّ َمها اهللُ َّ
فقال( :إِ َّن ِع َّد َة الشُّهوِر ِعْن َد اللَّ ِو اثْنَا َع َشر َش ْهرا ِيف كِتَ ِ
اب اللَّ ِو يَ ْوَم َخلَ َق
ُ
َ ً
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ّْين الْ َقيّْ ُم فَ َال تَظْل ُموا في ِه َّن
ض ِمْن َها أ َْربَ َعةٌ ُح ُرٌم ذَل َ
الس َم َاوات َو ْاأل َْر َ
ك الد ُ
أَنْ ُف َس ُك ْم)[الت َّْوبَِة ،]36 :وعن أيب بكرة -رضي اهلل عنو -عن رسول اهلل -
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الزَما َن قَ ِد
صلى اهلل عليو وسلم -خطب يف حجة الوداع فقال" :إِ َّن َّ
استَ َدار َكهيئتِ ِو ي وم خلَق اللَّو َّ ِ
السنَةُ اثْنَا َع َشَر َش ْهًرا،
ضَّ ،
الس َم َوات َواأل َْر َ
ْ َ َ َْ َ ْ َ َ َ ُ
ِ
ات :ذُو ال َق ْع َدةَِ ،وذُو احلِ َّج ِةَ ،وادل َحَّرُم،
ِمْن َها أ َْربَ َعةٌ ُح ُرٌم ،ثََال ٌ
ث ُمتَ َواليَ ٌ
ُ
ِ
ْب ُمجَ َادىَ ،و َش ْعبَا َن"(متفق عليو) .أال وإنكم عباد
بُ ،م َ
ضَر الَّذي بَ ْ َ
َوَر َج ُ
َّ
شرع اهللُ فيو أعظم الطاعات
اهلل يف شهر ذي احلجة احملَّرم وادلعظمَ ،
وجعلَو من أعظم األزمان واحلرماتَ ،أال وإنَّكم يف موسم عظيم،
والقرباتَ ،
يد ْي أحد أركان اإلسالم؛ حج
يف موسم احلج ،ويف األشهر احلرم ،وبْب َ
بيت اهلل احلرام ،أال وإنكم يف موسم النفحات واذلبات ،والرب واخلّب
والطاعات ،فيا باغي اخلّب أقبل ،ويا باغي الشر أقصر.
َأال وإنَّكم يف عشر ذي احلجة ،أفضل سائر أيام العام ،مجَع اهلل فيها من
أنواع العبادة ما مل جيتمع يف غّبىا من األيام ،ففيها الصالة واحلج والصدقة
أقسم اهللُ هبا يف القرآن
والصيام ،وغّب ذلك من خصال ادلعروف ،وقد َ
(والْ َف ْج ِر * َولَيَ ٍال َع ْش ٍر)[الْ َف ْج ِر ،]2-1 :وعن ابن عباس -رضي اهلل
فقالَ :
عنهما -قال" :قَ َال رس ُ ِ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َمَ " :-ما ِم ْن أَيَّ ٍام الْ َع َم ُل
ول اهلل َ -
َُ
َّ ِ ِ
ب إِ َىل اهللِ َ -عَّز َو َج َّلِ -م ْن َى ِذهِ ْاألَيَّ ِام -يَ ْع ِِب أَيَّ َام الْ َع ْش ِر-
َح ُّ
الصال ُح ف َيها أ َ
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ِ ِ
ِ
َجًرا ِم ْن
" ويف روايةَ :ما م ْن َع َم ٍل أ َْزَكى عْن َد اللَّو َ -عَّز َو َج َّلَ -وَال أ َْعظَ َم أ ْ
ول اهللِ ،وال ِْ
اد ِيف
َض َحى" ،قَ َال :قَالُوا :يَا َر ُس َ
َخ ٍّْب يَ ْع َملُوُ ِيف َع ْش ِر ْاأل ْ
اجل َه ُ
َ
سبِ ِيل اهللِ؟ قَ َال " :وال ِْ
اد ِيف َسبِ ِيل اهللِ ،إِال َر ُج ًال َخَر َج بِنَ ْف ِس ِو َوَمالِِوُ ،مثَّ
اجل َه ُ
َ
َ
ِ
ِ
ك بِ َش ْي ٍء" أخرجو أبو داود والَبمذي ،وعن جابر -رضي
َملْ يَ ْرج ْع ِم ْن َذل َ
ِ
ِ
اهلل عنو -أ َّ
ض ُل أَيَّ ِام ُّ
الدنْيَا
صلَّى اللَّوُ َعلَْيو َو َسلَّ َم ،-قَ َال" :أَفْ َ
َن َر ُسوَل اللَّو َ -
البزار).
أَيَّ ُام الْ َع ْش ِر"؛ يَ ْع ِِبَ :ع ْشَر ِذي ْ
احلَ َّج ِة( .أخرجو َّ
أيها المسلمون :إن أعظم قُربة وأفضل عبادة وأوجب طاعة ،أداء الفرائض

والواجبات ،وأعظم الفرائض والواجبات أركان اإلسالم ،وأمهات األحكام،
الصالة والزكاة واحلج والصيام ،فعن أيب ىريرة -رضي اهلل عنو -قال :قال
رسول اهلل -صلى اهلل عليو وسلمَّ " :-
َل َعْب ِدي
ب إِ ََّ
إن اهللَ قَ َالَ :وَما تَ َقَّر َ
ب إِ َ ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
َل بِالن ََّوافِ ِل
ب إِ ََّ
َح َّ َّ
َل ِمَّا افْ تَ َر ْ
ضُ
ت َعلَْيوَ ،وَما يََز ُال َعْبدي يَتَ َقَّر ُ
ب َش ْيء أ َ
ِ
ُحبَّو ،فَِإ َذا أَحببتُوُ :كْنت َسَْعو الَّ ِذي يسمع بِِو ،وبصره الَّ ِذي ي ب ِ
ص ُر
ُْ
ُ َُ
ْ َْ ُ
َح ٌَّب أ ُ
َ ْ َ ُ َ َ َ َُ
ِ
ِ
ش ِهبَاَ ،وِر ْجلَوُ الٍَِّب َيَْ ِشي ِهبَاَ ،وإِ ْن َسأَلَِِب َأل ُْع ِطيَ نَّوَُ ،ولَئِ ِن
بِوَ ،ويَ َدهُ الٍَِّب يَْبط ُ
استَ عاذَِِن َأل ِ
ُعي َذنَّوُ"(أخرجو البخاري).
ْ َ
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مداره،
وقد بُِب اإلسالم على أركان عليها ُ
عماده؛ فهي ُ
أساسو وعليها ُ
حممدا ُ ِ
وإقام الصالةِ ،وإيتاء
وىي :شهادة َّأال إلوَ إال اهللُ ،وأن ً
رسول اهللُ ،
الزكاة ،واحلج وصوم رمضان ،عن ابن عمر -رضي اهلل عنهما -عن النيب -
صلى اهلل عليو وسلم -قال" :بُِِب ِْ
اإل ْس َال ُم َعلَى َخَْ َس ٍةَ :علَى أَ ْن يُ َو َّح َد اهللُ،
َ
الص َالةِ ،وإِيت ِاء َّ ِ
ِ
ِ
احلَ ّْج"(متفق عليو) .فهذه
ضا َنَ ،و ْ
َوإِقَ ِام َّ
َ َ
الزَكاةَ ،وصيَام َرَم َ

األركان ىي أبواب اإلسالم ،وىي أمهات األحكام ،وىي األسس الٍب بِب
عليها الدين ،وىي الدعائم والركائز الٍب يرتكز عليها ،وىي أول الواجبات،
وأعظم الفروض ،وأفضل ما يتقرب بو ادلتقربون ،وهبا يبدأ احلساب ،وعليها
مدار الثواب والعقاب ،فبها النجاة والفوز والسعادة ،وبفواهتا اخلسران
واذلالك ،من استمسك هبا وحافظ عليها فقد استمسك بالعروة الوثقى،
ومن ضيعها فقد ظلم نفسو ،وضاع عمره وعملو ،وىو يف اآلخرة من
"جاءَ َر ُج ٌل إِ َىل
اخلاسرين ،عن طلحة بن عبيد اهلل -رضي اهلل عنو -قالَ :
ِ ِ
ي
الرأْ ِس يُ ْس َم ُع َد ِو ُّ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َمِ -م ْن أ َْى ِل ََْن ٍد ،ثَائُِر َّ
َر ُسول اللَّو َ -
ولَ .ح ٌَّب َدنَا ،فَِإذَا ُىو يَ ْسأ َُل َع ِن ِْ
ص ْوتِِوَ ،وَال نَ ْف َقوُ َما يَ ُق ُ
اإل ْس َالِم .فَ َق َال لَوُ
َ
َ
ول اللَّ ِو -صلَّى اهلل علَي ِو وسلَّمَ" :-خَْس صلَو ٍ
ات ِيف الْيَ ْوِم َواللَّْي لَ ِة"،
َر ُس ُ
َ
ُ ََ
ُ َْ ََ َ
قَ َال :ىل علَي َغي رى َّن؟ قَ َالَ" :ال .إَِّال أَ ْن تَطََّّوع" ،قَ َال رس ُ ِ
صلَّى
َ
َ ْ َ َّ ْ ُ ُ
ول اللَّو َ -
َُ
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ِ
ضا َن" ،قَ َالَ :ى ْل َعلَ َّي َغْي ُرهُ؟ قَ َالَ" :ال.
اهللُ َعلَْيو َو َسلَّ َمَ " :-و ِصيَ ُام َش ْه ِر َرَم َ
إَِّال أَ ْن تَطََّّوع" ،قَ َال :وذَ َكر رس ُ ِ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َمَّ " -
الزَكا َة".
َ
ول اللَّو َ -
َ َ َُ
الر ُج ُل َوُى َو
ع" ،قَ َال :فَأ َْدبََر َّ
فَ َق َالَ :ى ْل َعلَ َّي َغْي ُرَىا؟ قَ َالَ" :ال .إَِّال أَ ْن تَطََّّو َ
يد علَى ى َذا ،وَال أَنْ ُقص ِمْنو ،فَ َق َال رس ُ ِ
ِ ِ
يَ ُق ُ
ُ ُ
ول اللَّو َ -
صلَّى اهللُ
َُ
ولَ :واللَّو َال أَز ُ َ َ َ
ص َد َق" أو دخل اجلنة وأبيو إن صدق.
َعلَْي ِو َو َسلَّ َم" :-أَفْ لَ َح َّ
الر ُج ُل إِ ْن َ
(متفق عليو).
ه
(ولِلَّ ِو
عباد الل :احلج ركن من أركان اإلسالم ،قد فرضو اهلل ،قال تعاىلَ :
علَى الن ِ ِ
ِ
اع إِلَْي ِو َسبِ ًيال)[ ِآل ِع ْمَرا َن ،]97 :وعن أيب
استَطَ َ
َ
َّاس ح ُّج الْبَ ْيت َم ِن ْ
ىريرة -رضي اهلل عنو -قال :خطَب نَا رس ُ ِ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم،-
ول اهلل َ -
َ َ َُ
احلَ َّج ،فَ ُح ُّجوا" ،فَ َق َال َر ُج ٌل :أَ ُك َّل
ض اهللُ َعلَْي ُك ُم ْ
َّاس ،قَ ْد فَ َر َ
فَ َق َال" :أَيُّ َها الن ُ
ول اهللِ؟ فَس َكت ح ٌَّب قَا َذلا ثََالثًا ،فَ َق َال رس ُ ِ
َع ٍام يَا َر ُس َ
َ
ول اهلل َ -
صلَّى اهللُ
َ َ َ
َُ
ِ
استَطَ ْعتُ ْم "ُ ،مثَّ قَ َالَ " :ذ ُر ِوِن
ت :نَ َع ْم لََو َجبَ ْ
َعلَْيو َو َسلَّ َم " :-لَ ْو قُ ْل ُ
تَ ،ولَ َما ْ
ِِ
اختِ َالفِ ِه ْم َعلَى
َما تََرْكتُ ُك ْم ،فَِإََّّنَا َىلَ َ
ك َم ْن َكا َن قَ ْب لَ ُك ْم بِ َكثْ َرةِ ُس َؤاذل ْم َو ْ
ٍ
ِ
ِ
استَطَ ْعتُ ْمَ ،وإِذَا نَ َهْيتُ ُك ْم َع ْن َش ْي ٍء
أَنْبِيَائ ِه ْم ،فَِإذَا أ ََم ْرتُ ُك ْم بِ َش ْيء فَأْتُوا مْنوُ َما ْ
فَ َدعُوهُ"(أخرجو مسلم).
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ولَ َّما كان اهلل -سبحانو وتعاىل -قد وضع يف نفوس ادلؤمنْب حنينًا إىل بيتو
قادرا على ذلك يف كل عام ،فرض على ادلستطيع احلج
احلرام ،وليس أحد ً
(ولِلَّ ِو َعلَى الن ِ
َّاس
مرة واحدة يف عمره ،وربط اهلل احلج باالستطاعة فقالَ :
ِ
ِ
اع إِلَْي ِو َسبِ ًيال)[ ِآل ِع ْمَرا َن ،]97 :ومن مقومات
استَطَ َ
ح ُّج الْبَ ْيت َم ِن ْ

االستطاعة الصحة واألمن والزاد والراحلة ،فمن وجب عليو األداء ولىب
فأجره مكتوب ،وليس عليو من
النداء فحبسو العذر أو حال دونو أمر ُ
تيسر لو يف ادلستقبل إن شاء اهلل ،إن صدقت نيتو.
مستعتَب ،ولعلو ي َّ

اخلطيئات ،واحلسنات ي ِ
ِ
ِ
ِ
ه
السيئات،
ذىنب
َيحق
ُ ُ
فعل اخلّبات َ
عباد اللُ :
واحلج من أعظم َّ
الكفارات ،فعن عبد اهلل بن مسعود -رضي اهلل عنو-
احل ّْج والْعمرةِ ،فَِإنَّهما ي ْن ِفي ِ
ان الْ َف ْقر َو ُّ
وب َك َما يَْن ِفي
قال" :تَابِعُوا بَ ْ َ
الذنُ َ
َُ َ َ
َ
ْب َْ َ ُ ْ َ
الْ ِكّب خبث ْ ِ ِ
ب والْ ِفض َِّة ،ولَي ِ ِ
يد و َّ ِ
اب إَِّال
ُ ََ َ
س ل ْل َح َّجة الْ َمْب ُر َورةِ ثَ َو ٌ
الذ َى َ
احلَد َ
َْ َ
اجلَنَّةُ"(أخرجو الَبمذي).
ْ
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وعن أيب ىريرة -رضي اهلل عنو -قالَ " :م ْن َح َّج لِلَّ ِو ،فَلَ ْم يَ ْرفُ ْ
ثَ ،وَملْ
يَ ْف ُس ْقَ ،ر َج َع َكيَ ْوِم َولَ َدتْوُ أ ُُّموُ"(أخرجو البخاري) ،وعن أيب ىريرة -رضي اهلل
عنو -أن رسول اهلل -صلى اهلل عليو وسلم -قال" :الْ ِ
َّارةٌ
مرة َكف َ
عمرة إ َىل الْعُ َ
َ
ِ
اجلنَّةُ".
س لَوُ َجَزاءٌ إَِّال ْ
هماَ .و ْ
احل ُّج ُ
ل َما بَينَ َ
ادلربور لَْي َ
با َرك اهللُ َل ولكم يف القرآن العظيم ،ونفعِب وإيَّاكم مبا فيو من اآليات
ِ
ِ
و ّْ
فاستغفروه ،إنو ىو الغفور
الذ ْكر احلكيم ،أقول ما تسمعون ،وأستغفر اهللَ
الرحيم.
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الخطبة الثانية:
أمره
احلمد هلل الذي َ
أنعم علينا بفضلو ونعمتو ،وأكرمنا جبوده ورمحتو ،ودبَّر َ
وصرف شأنَو بعدلو وحكمتو.
َّ
شر َعو اهللُ
معاشر المسلمين :احلج باب عظيم من أبواب اإلسالم ،قد َ
احلَ َّج
ض فِي ِه َّن ْ
وعظَّم زمانَو ومكانَو فقالْ :
وم ٌ
ات فَ َم ْن فَ َر َ
(احلَ ُّج أَ ْش ُهٌر َم ْعلُ َ
ِ
وق َوَال ِج َد َال ِيف ْ
ث َوَال فُ ُس َ
فَ َال َرفَ َ
احلَ ّْج َوَما تَ ْف َعلُوا م ْن َخ ٍّْب يَ ْعلَ ْموُ اللَّوُ
وتَزَّودوا فَِإ َّن خي ر َّ ِ
ِ
ُوَل ْاألَلْب ِ
اب)[الْبَ َقَرةِ.]197 :
ََُ
الزاد التَّ ْق َوى َواتَّ ُقون يَا أ ِ َ
ََْ
عباد ه
اللُّ :
أنزل اهللُ باَسو سورةَ
احلج شعّبةٌ من شعائر اإلسالم العظمى ،قد َ
احلج ،وأنزل فيو ٍ
آيات كثّبةً ،فهنيئًا لكم ح َّجاج ِ
بيت اهللِ احلرِام؛ إِ ْذ ىداكم
َ
ُ َ
ض ِل اللَّ ِو
اهللُ -تعاىل -لطاعتو ،والسعي يف أداء فرضو وتلبية ندائو؛ (قُ ْل بَِف ْ
ِ
ِ
س ،]58 :ىنيئًا لكم إذ
َوبَِر ْمحَتِ ِو فَبِ َذل َ
ك فَ ْليَ ْفَر ُحوا ُى َو َخْي ٌر ِمَّا َْجي َمعُو َن)[يُونُ َ
فيسر لكم احلج واختاركم ألداء شعّبة من شعائر اإلسالم،
َم َّن اهللُ عليكم َّ
حْب مل تتح ىذه الفرصة لغّبكم ،ىنيئًا لكمَِ ،
سَبُدون على أفضل البقاع،
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على بيت اهلل احلرام ،وعلى مشاعر احلج ألداء ادلناسك ،ىنيئًا لكم
َِ
سَبُدو َن عرفةَ ،فيباىي اهلل بكم مالئكتو يقول" :انْظُُروا إِ َىل ِعبَ ِادي أَتَ ْوِِن
ت َذلُ ْم" .ىنيئًا لكم،
ُش ْعثًا غُْب ًرا ِم ْن ُك ّْل فَ ٍّج َع ِم ٍيق ،أُ ْش ِه ُد ُك ْم أ ّْ
َِن قَ ْد َغ َف ْر ُ
أثقال اخلطيئاتَّ ،
وتكفر السيئات ،وتُرفَع
ط ُ
تُقبِلون على عبادة هبا ُتَ ّ

الدرجات ،وجتاب الدعوات ،فبشراكم يا أىل ذا ادلوقف الذي بو يغفر اهلل
الذنوب ويرحم.

ِ
ك يَ ْر َح ُم
فَ َك ْم ِم ْن َعتِ ٍيق ف ِيو ُك ّْم َل ِعْت ُقوُ *** َوآ َخَر يَ ْستَ ْسعِي َوَربُّ َ
بيت ه
حجاج ه
الل :تفرغوا ألداء ادلناسك والعبادة يف أيام احلج ،وجتنبوا ما
وق َوَال
ث َوَال فُ ُس َ
يضيع أوقاتكم ،من اللهو واللغو ومعصية اهلل( ،فَ َال َرفَ َ
احلَ ّْج)[الْبَ َقَرةِ ،]197 :واح ِرصوا على إخالص النية يف كل عمل،
ِج َد َال ِيف ْ
عمال فيو مثقال ذرة من شرك؛
وعلى االتباع وعدم االبتداع ،فال يقبَل اهللُ ً
فاهلل يقول" :أَنَا أَ ْغ َُب الشَُّرَك ِاء َع ِن الش ّْْرِكَ ،م ْن َع ِم َل َع َم ًال أَ ْشَرَك فِ ِيو َمعِي
ِ ِِ
ِ
ِ
َّ
ّْس ِاء ،]36 :واهلل
َغ ّْبي ،تََرْكتُوُ َوش ْرَكوُ"َ ،
(و ْاعبُ ُدوا اللوَ َوَال تُ ْشرُكوا بو َشْيئًا)[الن َ
ووفق ادلنهج
شرع على لسان نبيو -عليو الصالة والسالمَ ،-
ال يُتعبَّد إال مبا َ
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أمر نبيّْنا حممد -صلى اهلل عليو
الشرعي؛ ف َم ْن َع ِم َل ً
عمال ليس عليو ُ
وسلم -فهو ردّّ.
بيت ه
حجاج ه
ه
الحرام :إن من الواجب على كل مسلم أن حيمد اهلل -
الل
من بو من أمن وأمان ورخاء على ىذه البالد ادلباركة،
عز وجل ،-على ما َّ
وسعها يف ضيافة حجاج بيت اهلل
ادلملكة العربية السعودية ،الٍب تبذل َ
قدم ذلم اخلدمات يف أعلى
احلرام ،وهتيّْئ لكم ادلشاعر يف أحسن حال ،وتُ ّْ
قدر ِمكن ،فجزى اهلل خادم احلرمْب الشريفْب ووَل عهده األمْب ،على
ذلك خّب اجلزاء وأوفاه ،وأمتو وأزكاه ،فالت ِزموا حجاج بيت اهلل بالتنظيم
وتسهل عليكم
والتعليمات ،الٍب تساعد يف تسْب أداء اخلدمات،
ّْ
ِ
وتساىم يف توفّب األمن واستقرار احلياة ،وارفِقوا بأنفسكم،
اإلجراءات،
فات ،وتقيَّدوا باإلجراءات االحَبازية ،الٍب تُ ِ
وجتنَّبوا ادلخالَ ِ
اجلهات
صدرىا
ُ
ادلعنيةُ ،حفظكم اهلل يف ِحلّْكم وترحالكم ،ودمتُم يف رعايتو وحفظو ،تقبَّل
اهللُ طاعتَكمَّ ،
غاَّنْب.
وردكم إىل أىليكم
سادلْب َ
َ
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أعَّز اإلسالم وادلسلمْب ،واجعل اللهم ىذا َ ِ
اللهم ِ
سائر
َ
َ
البلد آمنًا مطمئنِّا و َ
بالد ادلسلمْب ،اللهم ِآمنَّا يف أوطاننا ،وأصلِ ْح أئمتنا ووالة أمورنا ،اللهم
بتأييدك ،اللهم وفقو
وَل أمرنا خادم احلرمْب الشريفْب بتوفيقك ،وأيّْ ْده
َ
وفّْق َّ
ووَل عهده دلا تب وترضى ،يا َسيع الدعاء.
َّ
اللهم آتنا يف الدنيا حسنة ،ويف اآلخرة حسنة ،وقنا عذاب النار ،اللهم
أمجعْب.
صل على حممد وعلى آلو وصحبو
ّْ
َ

