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 (مرات تسع) أكبر هللا

 

 

 

هَ  الذى للِ  الَحْمدُ  ٌْسَ : }َوَجلَّ  َعزَّ  فَمَالَ   الَمثٌِلِ  َعنِ  َوتَعَالى والنَِّظٌرِ  الشَّبٌِهِ  َعنِ  تَنَزَّ  أَْلَهَمنَا أَنْ  َعلَى أَْحَمُدهُ  { البَِصٌرُ  السَِّمٌعُ  َوُهوَ  َشئ   َكِمثِْلهِ  لَ

 بِإْخالِصهِ  ٌَْرُجو َمنْ  َشَهاَدةَ  لَهُ، َشِرٌنَ  ال َوْحَدهُ   هللاُ  إالّ  إلَهَ  ال أنْ  َوأَْشَهدُ  واالْرتٌَِاِب، الشَّنِ  أَْسبابَ  أٌَّاِمنَا  فً َوَرفَعَ  والِكتَابِ  بِالسُّنَّةِ  العََملَ 

هُ  َوالَمِصٌِر، العُْمبَى  ُحْسنَ  دا   َسٌَِدنَا أنَّ   َوأَْشَهدُ  ِجَهٍة، فً التََّحٌُّزِ  َعنِ  َخاِلمَهُ  َوٌُنَِزّ  َسلَنَ  ِلَمنْ  النَّجاةِ  َسبٌِلَ  نََهجَ  الذي َوَرُسولُهُ  َعْبُدهُ  ُمَحمَّ

ٌْهِ  هللاُ  َصلَّى ذَاتِِه،  فً التَّفَكُّرِ  َعنِ  َونََهى هللاِ  آالءِ  فً بِالتَّفَُكرِ  َوأََمرَ  َمْرَضاتِِه،  َسبٌِلَ   اإلٌمانِ  َمنَارُ   بِِهمْ  َعال الذٌنَ  َحابِهِ َوأَصْ  ءاِلهِ  َوَعلَى َعلَ

 .البَِدعْ  إلى َوَمالَ   الحكِ  َعنِ  َحادَ  َمنْ  َكِلَمةَ  بِِهمْ  َوأَْخَمدَ  َشَرْع، َما الَحنٌِفِ   الّدٌنِ  لَواِعدِ  ِمنْ  بِِهمْ  هللاُ  َوَشٌَّدَ  وارتَفَْع،

 

 

 

ا ٌْرَ   فإنَّ  األْعَظِم، الّرسُولِ  أَحبَابَ  بَْعدُ  أمَّ  .الّطاعاتِ  إلى والُمساَرَعةُ  هللاِ  تَْمَوى الُمبَاَرَكةِ  الّصبٌَحةِ  هِذهِ  فً بِهِ  أوصٌُكمْ  ما َخ

 

 

 

ةِ  ذي من العاِشرِ  ٌومَ  إنّ  المؤِمنٌَن، اإلْخَوةِ  َمْعَشرَ  ٌْرِ  الُمْسِلِمٌنَ  على هللاُ  أعاَدهُ  الُمبارنُ  األْضحى عٌدُ   هو الِحجَّ  وفً والبََرَكةِ  والنصرِ   بالخ

بٌحةِ  هِذهِ  هُ  النَّحرِ  ٌْومُ  وُهوَ   العٌدِ  هذا من الُمباَرَكةِ  الصَّ  والسَّالمُ  الصَّالةُ  علٌه الرسولُ  فَعَلَ  كما  العَمَبَةِ  َجمرةِ  لَرْمًِ  ِمنى إلى الُحّجاجُ  ٌَتََوجَّ

 فَنَْحنُ   لَهُ، إهانة   بالَحَصى فرماهُ  له ِلٌَُوْسِوسَ  إبراهٌمَ  لسٌِِدنَا الّشٌطانُ   َظَهرَ  كٌفَ  الحاجُّ  ٌَتَذَّكرُ  ففٌهِ  عظٌمة   ِحْكَمة   الِجمارِ   رمًِ  فً َولَنَا

ٌْطانِ  لمخالَفَةِ   رمز   ذِلنَ  وفً إبراهٌمَ  هللاِ  نبًِّ  ِلُسنّةِ  إحٌاء   الّرْمًِ  بهذا أَمَرنَا  وسلَّمَ  علٌهِ  هللاُ  صلى ُمحمدٍ  أُّمةُ  المؤمنٌنَ  َمعَاشرَ   .وإهانَتِهِ  الّش

 



 

 

با   الُمْسِلمونَ  ٌذبُحَها التً واألضاحً  السَّاِمٌَةِ  المعانً من كثٌرا   طٌّاتِهِ  بٌنَ  ٌَْحِملُ  األَْضَحى  ِعٌدَ  إنَّ  الُمْسِلموَن، ٌّهاأ  هللاِ  إلى تَمَرُّ

 بِِذْبحٍ  فُِديَ  وكٌفَ  إسماعٌَل،  ابِنهِ  بِذَْبحِ  أُِمرَ  ْنَدَماعِ  إبراهٌمَ  هللاِ  بنبًِ  تُذَّكُرنا إنََّها عظٌمة   ذكرى   تحِملُ  األضحى عٌدِ  ٌومِ  فً وتعالى  ُسْبَحانَهُ 

ةِ  فً َجاءَ  ولدْ  َعظٌٍم، ًّ  أنّ  اسماعٌلَ  الذَّبٌحِ   لِصَّ ةَ  هللاُ  آتاهُ  لَدْ  كانَ  إبراهٌمَ  هللاِ  نب  ٌَعبُدُ  باللِ  َعاِرفا   فكانَ  رسوال   نبٌّا   َوَجعَلَهُ  لَْوِمهِ  َعلَى  الُحجَّ

 إبراهٌمُ  سٌُّدنَا ٌُِحبُّ   كما وتََرْعَرعَ  إسماعٌلُ  اْبنُهُ  َكبرَ  ولما وإسحاقَ  إسماعٌلَ   هللاُ  فََرَزلَهُ  صالحٌنَ  أوالدا   ٌَْرُزلَهُ  أن َربِهِ  من وَطلَبَ  َوْحَدهُ   هللاَ 

ً   األنبٌاءِ  ورؤٌا إسماعٌلَ   نَهُ ابْ  ٌَْذبَحُ  أنّهُ  المنامِ  فً والّسالمُ  الّصالةُ  علٌهِ  إبراهٌمُ  رأى َمعَهُ  وٌمشً أباهُ  ٌُرافِكُ  وصارَ   من كانَ  فََما َوْح

 .تعالى هللاُ  أََمَرهُ  َكَما الّرؤٌا هِذهِ  تحِمٌكِ  َعلَى َعَزمَ   أن إال إبراهٌمَ 

 

 

 

 اْبنِهِ  َمعَ  انَطلَكَ  ثُمّ  وَحْبال    ِسّكٌنا   فَأََخذَ { وجلَّ  عزَّ  هللاِ  إلى لُربانا   فَنُمَّربْ  إْنطِلكْ }  : لَهُ  لالَ  َولَِدهِ  ذَْبحَ  أرادَ  لّما إبراهٌمَ  أنّ  بالِسٌَرِ  العلمِ  أهلُ   ٌمولُ 

 "لُربانُنَ  أٌنَ  أَبَتِ  ٌا: "إسماعٌلُ   لَهُ  لالَ  الجبالِ  بٌَنَ  ذََهبَا إذا حتّى

 

ًَّ  ٌا: }فَمَالَ  ٌْنَ  ٌَْنتَِضحَ  ال حتّى  ثٌِابَنَ  عنً واْكفُفْ  أّضَطِربَ  ال حتّى ِرباِطً أُْشُددْ "  : لَهُ  فَمَالَ { أْذبَُحنَ  أنًّ المنامِ  فً رأٌتُ  إنًّ بُن  َدِمً من عل

ًَّ  ِلْلَمْوتِ  أَْهَونَ  ِلٌَُكونَ  َحْلِمً على الّسِكٌنِ  مرَّ   وأَْسِرعْ  فَتَْحَزنْ  أُّمً فَتَراهُ  ٌْها فاْلَرأْ  أُّمً أتٌتَ   فإذا َعلَ ٌْهِ  فَأَْلبَلَ " ِمنًّ الّسالمَ  َعلَ  بّلُهُ ٌُمَ   إبراهٌمُ  َعلَ

ًّ  ٌا أنتَ  العونُ  نِْعمَ : "وٌَمُولُ  وٌْبكً  ."وجلَّ  عزَّ   هللاِ  أمرِ  على بُن

 

 

 

 َطعَنَ  فَلَّما" َطْعنا   بها إْطعَنْ : "َولَُدهُ  لَهُ  لالَ  ،"اْنمَلَبَتْ "  : لالَ  ،"لَنَ  ما: "إسماعٌلُ  لَهُ  فمالَ  اْنمَلَبَتْ  ولٌلَ  تَْعَملْ  فلمْ  َحْلِمهِ  على الّسكٌنَ  أََمرَّ  إنّهُ  ثُمّ 

ٌْئا ، تَْمَطعْ  ولم نَبَتْ   بها  ِجْبرٌلُ  فإذا إبراهٌمُ  فَنََظرَ  " اْبنِنَ  فَِداءُ  هذا الُرؤٌا َصّدْلتَ  لدْ  إبراهٌمُ  ٌا: "فَنُوِديَ   التّْسلٌمِ  فً الّصْدقَ  ِمنُهَما هللاُ  وَعِلمَ  َش

 .َعِظٌم   أملح كبش   َمعَهُ 

 

 

 

ٌِْن، ٌَُضّحً وسلّمَ  علٌهِ  هللاُ  صلَّى َكانَ  فَمَدْ   هللاِ  رسولِ  عن ُسنّة   األُْضِحٌَةَ  أنّ  واإلْسالمِ  اإلٌمانِ  إْخَوةَ   واعلَموا  إذا األُْضِحٌةِ  وْلتُ  وٌَْدُخلُ  بِِكبَش

 التّشرٌِك،  أٌّامِ  من الثّاِلثِ  الٌومِ  شمِس  بغروبِ  ولتَُها َوٌَخُرجُ   وُخْطبَتٌَِن، َرْكعَتٌَنِ  لَْدرَ  ُطلُوِعَها بْعدَ  ومضى النحرِ   ٌومِ  العٌدِ  ٌومِ  شمسُ  َطلعَتْ 

ًَ   وأنْ  الِمبلَةِ  إلى الذّبٌَحةَ  ٌَُوّجهَ  أن وٌُْستََحبُّ   أن ُمتََطّوعا   كانَ  إن ٌُستََحبُّ  الُمسِلمُ  َضّحى  وإذا" ِمنًّ تَمَبَّلْ  اللُهمَّ : "وٌمولَ  َوٌَُكبّرَ  تَعَالى هللاَ  ٌَُسّم

 أْهِلِه، من بمْشَهدٍ  داِرهِ  فً المسِلمُ  ٌَُضّحً أنْ  واألْفَضلُ  األُْضِحٌَةِ   من شىءٍ  بٌَعُ  ٌَُجوزُ  وال بالثّلِث، َوٌَتََصّدقَ  الثّلثَ  وٌْهِديَ   الثّلثَ  ٌأُكلَ 

 .ٌجوزُ  ال فإنّهُ  نَفَمَتَُهمْ  ٌَْلَزُمهُ  الذٌنَ  أْهِلهِ  معْ  ُكلََّها  ٌَأُْكلََها أنْ  وأّما َجائِزا   كانَ  للفُمََراءِ  ُكلََّها األُْضِحٌَةَ  َدفَعَ   وإذا

 



 

 

 كاِملِ  على َوثَبّتَنَا َوسلّمَ   علٌهِ  هللاُ  صلّى ُمحّمدٍ  َحبٌبِهِ  لَْبرِ  ِزٌاَرةَ  َوَرَزلَنَا َعَرفَات  على المَاِدمَ  العامَ  وإٌاُكمُ  َوَجَمعَنَا الّطاعاتِ  صالحَ  منّا  هللاُ  تَمَبّلَ 

ًَ  ألولُ  اإلٌمانِ    .هللاَ  استْغِفُروا الُمْستَْغِفِرٌنَ  فَْوزَ  فٌا ولَُكمْ  لً العظٌمَ  هللاَ   وأْستَْغِفرُ  هذا لول

 

 (مرات سبع)أكبر هللا

 

 

 

 الُمجتَبَى الّرُسولِ  لىع والّسالمُ   والّصالةُ  َصَمدا   فَْردا   ٌََزلْ  ولمْ  األْشبَاهِ  عنِ  َوتَنَّزهَ  َعَددا    شىءٍ  ُكلَّ  وأْحَصى األْندادِ  عنِ  تَمَّدسَ  الذي للِ  الحمدُ 

 .والِحسابِ  الجزاءِ  ٌْومِ  إلى بإْحسانٍ  تَبِعَُهمْ  وَمنْ  األنجابِ   األْطهارِ  وأْصَحابِهِ  األْبرارِ  آِلهِ  وعلى هللاِ  َعْبدِ  بنِ  ُمحّمدٍ   سٌِِدنَا الُمصطفى والنّبًِ 

 

 

 

ا   ٌَِمفُ  الذي الٌومُ  َعَرفَة،  ٌومُ  وُهوَ  أال الّسنَةِ  أٌّامِ  أْفَضلَ  هللاُ  َجعَلَهُ  ٌَْومٍ  بْعدَ  ٌأتً الُمباَرنُ   األْضحى عٌدُ  ُهوَ  َها الُمؤِمنٌَِن، اإلخَوةِ  َمْعَشرَ  بَْعدُ  أمَّ

اجُ   هُمْ  َوَها والمُلُوُب، الَمَشاِعرُ  لهُ  تَْهتزُّ  َوَمولِفٍ  التّأثٌِرِ  باِلغِ   َمْشَهدٍ  فً َعَرفَة فً الُمْسِلُمونَ  فٌهِ  ٌْتِ  ُحجَّ  فٌََتََردَّدُ  الَحَرمِ  أَْرِض  فً ٌَُكبُِّرونَ  هللاِ  بَ

 اجتََمعُوا{ َوْحَدهْ  األحزابَ   َوَهَزمَ  ُجْنَدهُ  َوأََعزَّ  َعْبَدهْ  َونََصرَ  َوْعَدهْ  َصَدقَ  أكبُر،  أللُ  أكبرُ  هللاُ : }َمعَُهم نَُرِددُ  فَتَِجُدنَا اآلفاِق، فً تَْكِبٌراتِِهم  َصَدى

ٌْنَُهم ٌُوثِمُونَ  َوُهمْ  َمنَاِسنَ ال أَدَِّوا َولَدْ  ُهنَانَ   .والُحمَّى  بالسََّهرِ  الَجَسدِ  َسائِرُ  لَهُ  تََداعى ُعْضو   ِمْنهُ  اْشتََكى إذا  َواِحدا   ِجْسما   ِلٌَُكونُوا اإلَخاءِ  ُعَرى بَ

 

 

 

 أٌّها ٌا النّبً َعلَى ٌُصلُّونَ  َوَمالئَِكتَهُ   هللاَ  إنّ : }فَمَالَ  الكرٌمِ  نبٌِهِ  على والّسالمِ  بالّصالةِ   أََمَركُم َعظٌمٍ  بأْمرٍ  أََمَرُكم هللاَ  بأنّ  هللاِ  ِعبَادَ  واْعلَُموا

ٌْتَ  َكَما ُمحّمد  آلِ  َوَعلَى ُمحّمدٍ  َعلَى َصلِّ  اللُهمّ { تَْسلٌما َوَسلُّموا  َعلٌهِ  َصلّوا آَمنُوا الذٌنَ   ُمحّمدٍ  على  وباِرنْ  إبراهٌمَ  آلِ  َوَعلَى إْبراهٌمَ  على َصلّ

 ذُنُوبَنَا لَنَا اللُّهمّ  فاْغِفرِ  ُدعاَءنَا لَنَا فاستِجبْ  َدَعْونانَ  إنّا اللُهمّ  مجٌد   حمٌد   انّنَ  إبراهٌمَ  آلِ  َوَعلَى  إبراهٌمَ  َعلَى بَارْكتَ  َكَما ُمحّمد آلِ  وعلى

ٌْنا   وال َغفَْرتَهُ  إال ذَْنبا   لَنَا تََدعْ  ال اللُّهمّ  أَْمِرنَا،  فً وإْسَرافَنَا ٌْتَهُ  إال َد  َجِهْلنَا  ما َعلّْمنا اللُّهمّ  الّراِحِمٌَن، أرَحمَ  ٌا َعافٌَتَهُ  إال َمرٌضا   َوال  لََض

ٌْلِ  آناءَ  تاِلَوتَهُ  واْرُزْلنا َوَجَواِرِحنَا  ألْبَصاِرنَا َونُورا   لُلُوبِنَا َربٌعَ  المُرءانَ  اْجعَلِ  اللُّهمّ   العَالمٌَن، َربَّ  ٌا َعلّْمتَنَا بما واْنفَْعنَا نَِسٌنَا َما َوذَّكْرنَا  اللّ

 .النّهارِ  وأْطرافَ 

 

 

 



 ما واْكِفنَا َرْوَعاتِنَا وآِمنْ   َعْوراتِنَا اْستُرْ  اللُّهمّ  الّدَعَواِت، ُمجٌبُ  لَرٌب   َسمٌع   إنّنَ  واألْموات ِمنُهم األْحٌاءِ  والُمؤِمناتِ  للُمؤِمنٌنَ  اغِفرْ  اللُّهمّ  

نَا فُ  ما َشرَّ  َولِنَا أََهمَّ  .نَتََخوَّ

 

 

 

 العَظٌمَ  هللاَ  أْذُكُروا تَذَّكُرون،  لَعَلُّكمْ  ٌَِعُظكُمْ  والبَْغًِ  والُمْنَكرِ  الفَْحشاءِ  عنِ  وٌَْنهى  المُرْبى ذي وإٌتاءِ  واإلْحسانِ  بالعْدلِ  ٌأُمرُ  هللاَ  إنّ  هللاِ   ِعبَادَ 

 ع هللاُ  أََعاَدهُ . َمْخَرجا    أْمِركُمْ  من لَُكمْ  ٌْجعَلْ  واتّمُوهُ  لَُكمْ  ٌَْغِفرْ  ِفُروهُ واْستَغْ   ٌَِزْدُكمْ  واْشُكُروهُ  ٌَْذُكْرُكمْ 


