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ْسَراِء نَِبيِّو، َوَفَضَلُو َعَلى َساِئِر الرُُّسِل َأْكَرَم أَُمَة ُُمَدَْمٍ  بِِ  اَلِذيْ  دْْمُ  ِلَِ لَْ ا
ِف رُبُوبَِيِتِو  وهللُا َوْحَ هُ   َِِلَو َِِّل َّل  ِِبْلدِْمْعَراِج َوُمَناَجاِة رَِبّو. َوَأْشَهُ  َأنْ 

ُر َخْلِقو. ا  وَوَرُسولُوُ  وهُ َعْب ُ  و، َوَأْشَهُ  َأَن ُُمَدَْمً اِىَيتِ ُلوْ َوأُ  لَلُهَم َصلِّ َخي ْ
َوَسلِّْم َعَلى َسيِِّ ََن ُُمَدَْمٍ  َمِن اْصَطَفاُه هللُا ِبُقْرِبو، َوَعَلى آِلِو َوَصْحِبِو 

 َوالَصاِدِقنَي ِمْن ُأَمِتو.
  االَصاِدُقون، ِاتَ ُقوا هللَا تَ َعاََل، َواْجزُِموْ  املُْؤِمُنونَ َأَما بَ ْعُ ، فَ َيا َأي َُّها 

 .َوَجَنِتو ِبِرْضَواِن هللاِ  اْعَراِج نَِبيُِّكْم َوِِْسَرائِو، تَ ُفوُزوْ بِِ 
 

 ِِْخَواِنَ اْلدُْمْسِلدِْمنَي َرِِحَُكُم هللا،

 تنٔ ادكعتإ ٍْهًضت داٌ تعاىل، اهلل دفن ٌءانتكْ هتهًغمئ نٔت مازٓلُ
ُِ  حمند ىيب نٔت َْلْفغ ٕضبا عساجِم داٌ ءاضسا معذصٗ ًغد َصلَّٙ اهلُل َعَلِٔ

 مجع٘ خطبة .خاضْزغ داٌ اهلل نءكريضا تفميدا نٔت ضمْ-ضمْ. ََّضلَّه
 .دان معراج ءسراِمعجزة : تادْم ازانًخممبٔ انً آً ٍٖاز دف

 ،ضهالني اهلل دزمحيت غٓ مجع٘ غضٔد
 اهلل زضْل دفن اهلل سِضىْأ ادالُ زدب بْلً دامل معساج داٌ ءاضسا سٓطتْٔاف

ََّضلَّه  ُِ  دامل بسمعيٙ امت غٓ اىطاٌ دّا نناتني خبسالنْ ضتلُ ،َصلَّٙ اهلُل َعَلِٔ
 اضرتٖ اََِيَع اهلُل    ي     ض     ر   وجيدخ ضٔدتيا ي  ن  م  ؤ  مُ ال   أُم   ٓتءٓا ٔيداضب فٍٔدّ
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 ٔيداضب ضميذا غٓ ضاّدازا فبا بطاِل ُِْبَأ داٌ ٖ،اءٔيتخد امت غٓ ٔيداضب
 تلُ تعاىل اهلل ،ٍٗذس ضبلْو ضتاٌٍْ زدب 72 مامل دف مو. ٔلخن ضذل

ََّضلَّه اهلل زضُْل هًسٍضىْأغم  ُِ  داٌ ءاضسا ْاسٓطتٔف ًغد َصلَّٙ اهلُل َعَلِٔ
 :1 ٘آ ءضسااإل ٗضْز دامل ّتعاىل ُضبخاى اهلل فرمان. معساج

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ     ڀ  ڀ  

  ٹٿ      ٿ  ٿ  ٹ    ٿڀ   ڀ  ٺ  ٺ     ٺ  ٺ

َصلَّٙ اهلُل  دمحم خٍنبا ميذاليهً تلُ غٓ تعاىل مها سوچي هللا":بسمكصْد غٓ
ََّضلَّه  ُِ قصى مسجد األك  وك  م  دم احلرا مسجد ريد ىاري مامل ڤد َعَلِٔ

 تندا-تندا خدافناونتوق ممڤرليهتكن  ،غحضهلٔلٔ بركيت كامي غٓ، لسطيدف
 ٕضال س،غميد مَا غٓهللا جوالو  حٍْغضضطْ. كامي كبسرن دان نءاككواس

 ".تاٍْٖغم مها
  ،ضهالني اهلل دزمحيتغ ٓ مجع٘ غضٔد
قصى األ جدكو كمسمم درااحل دبرمقصود ڤرجالنن مامل دري مسج ءاسرا

 قصىألمسجد ا دري ٔيداضب. معراج ڤوال برمقصود ڤرجالنن لسطيفد
ر ة  ال م ن  ت هى غضتْدِْ ضَٔن ٔتغنال د  ُ        س  سد ڤرجالنن اين برالكو سچارا ج .      ُ     

ََّضلَّهدان روح رسول هللا   ُِ ئكة جربيل مال اوليو ٕغٓسٓإد ًغد َصلَّٙ اهلُل َعَلِٔ
   .مال  الس   و  ي  ل  ع  

 عراجم   دان ءاسرا هباوا ىايت سڤنوه ًغد عتقاد دان ميقيينإدواجبكن بر كيت 
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ََّضلَّه نيب ٔيداضب كڤد برالكو بنر-بنر ادالو  ُِ  ءاسرا ًغدبراميان  .َصلَّٙ اهلُل َعَلِٔ
 غٓڤركارا  مروڤاكن معجزة ،معجزة ريتأ ممهمي كيت منونتوت معراج دان
  ُ ة     ال       الص    ُ م     ه     ي     ل     ع  ڤارا نيب  كڤد الكوبر  غٓ نءكبياسا اهلٕجم اتاّ ،تعاد لازٓخمي
 برالكو انمون عقل، ڤد ىاروس غٓ سسواتو ادالو معجزة ڤركارا ،حزتٔأ .م   ال       الس     و  
 انمون ممباكر، داڤت حتعاد دف يفا ،حْىتٍْخٌ. ءانبٔاض تعاد اهلٕجم

 ،يفأ ًغدمنجاديكن سسواتو تيدق تربكر اڤابيال برسنتوىن  هللا ٕضبا ىاروس
منيب إبراىيم  كڤد برالكو غٓ ستٕفض  اوليو دمچڤق ٔيداضبڤون . واالو                 ع ل ي و  الس ال 
 دان سجوق مراسا هبكن تربكر تيدق ٔيداضممبازا، ب مازم غٓ ڤيأ كدامل دو  رُ ن   

 توندوق دان ڤاتوه غٓڤي مروڤاكن خملوق هللا أكران   ادالو اين. حداملد سليسا
. هللا كتنتوان ٔهْتغموق منجادي ڤانس دان سج بوليو ،ختافٔخيف كڤد
ن ءاهللا دان كتنتوان هللا تلو منتڤكن هباوا اڤي برصفة ممباكر ڤد كاد ُ    ُ س ن ة  ن انمو 

هللا منجاديكن اڤي تيدق ڤانس دان تيدق ممباكر  ٕضبابياسا. مك ىاروس 
مإبراىيم  نيب كڤد برالكو غٓ امياٌضضبا   .                ع ل ي و  الس ال 

 
 
 
 
 
 

  ضهالني، اهلل دناضَٕٔ غٓ مجع٘ غضٔد
ََّضلَّهدان معراج رسول هللا  ءسراإجك كيت تلييت قيصو   ُِ ، كيت َصلَّٙ اهلُل َعَلِٔ

             . معراج دان ءاسرا ڤريستيوا هازٖغٔغمو ك  داڤيت كافري مشركي م  
ڤد زمان ايت، ماسوق عقل كران  تيدق ادالو ترسبوت چريتا مريك، ڤد

 دمحم نيب هًغضبْلً، ضدا ماع نبٔلغم سد  ق  م  ال   ت  ي  ڤرجالنن درڤد مكو كب   
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ََّضلَّه  ُِ داٌ  سد  ق  م  ال   ي ت  كب    ٕضسف ٔيداضب بَاّا ،نًااتغم ڤوال َصلَّٙ اهلُل َعَلِٔ
  تعاد حكوم كڤد ندربرس خٍا مريك. سهاج مامل نيضضباٍامڤوه تي دامل غْلف

 زمان، كماجوان ًغد نٔين، حبْقتٔ. عكل ٔلدلْ حبْنين، دان ءكبياسا
 هتغضٔ غٓ ماع ِْفتٔن دامل داِّ غٓ تفنتن ٕضسفممڤو  غّزأطض
 تلو س ساءين علمو. يتج   ااتو غتسبكاڤل   سڤريت نءاكندر  ْىانًغضم

 ٔتْضب. مستحيل غٓ ڤركارا ساتو حبْنيدان معراج  ءاسرا معجزة هباوا ممبوقتيكن
 چريتا. عامل غَْدْغفن غضضَٔ ٔتغال مسىتظ ٔيداضب سٓطتْٔاف ًغد ضدْ
انمون كيين، ساءين س ممبوقتيكن . دىولو زمان ڤد دترميا سوكر هنيغمْ اين

  .مستحيل غٓهباوا ڤركارا اين بوكنلو ساتو ڤركارا 
  ،ضهالني اهلل لٔانًْدم غٓ مجع٘ غضٔد
 دان ڤنچيڤتا اٖضضبا اهلل بَاّا بسامياٌ ّادب نٔت ٍنبا، غضأّز اٖضضبا
. ٓغ ٍازّع بسداضسنً نَيدقحرا كاممڤو مالكوكن مسوا ڤر  ،دبري عامل مسستاڤنت

سلوروه عامل اين دابوه تعلوق قدرة دان إرادة هللا تعاىل. فرمان هللا تعاىل دامل 
 981سورة آل عمران آية: 

 ڍ  ڌ  ڌ          ڎ  ڎ  ڈ    ڍڇ  ڇ    ڇ  ڇ

 داٌ بْمٕ، داٌ ٔتغال نسٓيتُف انْاض دْالُ اهلل ٕضبا داٌ" :بسمكصْد غٓ
 ".ضطْاتْ فتٔا-فتٔا تظأ انْاض مَا اهلل
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 دفن تعاىل اهلل دبسٖ غٓ عكل بَاّا ءٖنْأ داٌ نْزأ سلْف ضدْ نٔت
 غناد. زٍطٔا يِْف داٌ ٓبءاعذ غٓ اهلل ٌءاتفٔخ خملوق انًفمسّ نٔت
. بسالنْ غٓ معذصٗ ضطْاتْ نِ٘هِح داٌ معيٙ ممَنٕ تفدا تٔدم عكل ناال

 داٌ ميظاٍرينً اهلل ٌ،شما ٓدزٌإسف داٌ ٕضتٔهيْلْ غحبسننب ًغد ىامٌْ،
 نبيسٌ داٌ ٌءانهْاض تيدا اٖضضبا مأىطٕ دفن عامل زٍطٔا ميددٍهً

ََّضلَّه اهلل زضْل اّلُٔ دباّا غٓ اوضا  ُِ  داٌ زًٍأ ضدْ ٔتْلُضب. َصلَّٙ اهلُل َعَلِٔ
َصلَّٙ اهلُل  ىيب حديث داٌ الكسءاٌ غْضا معذصٗ دامل غتسنيدّ غٓ اهلل ًغالز

ََّضلَّه  ُِ  ماىهاال ،خٍنبا دفن منفعة تفتسدا طيتف ضْزًٍّ فضتٔا. َعَلِٔ
  .خٍنبا دفدز دداٍّهً نيغٓإ غٓ مضرات تفتسدا طيتف ًغالز فضتٔا

 بْقيت-بْقيت ًغد آً زٍطٔا نيضضباٍا هسغممبْ تلُ مْدٌ ع ضاءًٓ
 اتمضر  ضستا ،ْاضافبس داٌ صالٗ منفعة ،خاىتازا. (SAINTIFIK)ساءينتيفيك

 مياىًإن داضس تظأد دبٔيا ٍيدقلُ اهلل دفن نٔت ًاتٍْفن. زمأ داٌ شىا
 ُغضت ٌْفّاالّ مأىطٕ، ٕضبا اتمضر  داٌ منفعة تاٍْٖغم مَا اهلل بَاّا

 خ.زٍطٔا داٌ نِ٘هِح دنتاٍْٖ بلْو اوضا تْىتْتً دفدز
 ،ضهالني اهلل لٔانًْدم غٓ مجع٘ غضٔد

 دفدز زاعتبإ نبٔلغم نٔت مازٓلُ آً، ٍازٖ دف مجع٘ خطبة رييخأغم
 نٔت نٔكٔيً داٌ مياىًإن ْنٍْهًغم ًغد معساج داٌ ءاضسا سٓطتْٔاف

 غٓ غسط انًفمسّ مياىًإن داٌ عكٔدٗ .حتغسٓع داٌ اهلل ٌءانهْاض فتسٍاد
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 نهال غٓ عراب دفدز تسضالمت غّزأضط دٓسٖ ميذامني ٕضبا غيتٔف غالٔف
 خالقأ داٌ عنالً ًغد تفزا ٓتءبسنا امت ضدْ عكٔدٗ. نبالطًف دٍازٖ

 ىتٔذُ انًفمسّ لٔاْم غٓ خالقأ داٌ غسٓع٘ فتسٍاد اتًٍْفن. غّزأضط
 .ِْضت داٌ مْزىٕ ٕخضْ غٓ عكٔدٗ دفدز حاصٔل داٌ
 نٔت مازٓلُ اضالو، عكٔدٗ فتسٍاد نفَنً هتهًغمئ ٕضبا آت، اّلُٔ

 ُٔميز غمميد نٔت يلُغدا. عكٔدٗ بسناءٓنت ادنيفغ نلظ-نلظ حاضريي
 فضتٔا. ٕضال ٔلخن ضذل اضالو ِضْد نٔت لطًأ ًغد عكٔدٗ الدسٌف

 ممَنٕ ًغد دضلطآهً بْلُٔ غٓ ََُِبُغ داٌ ابسٌخ اءٖثْفمم طيتف شماٌ
 مياٌإ ًٍْضنت ًغد تعاىل اهلل دنْزىٔانً نٔت ضمسْ. صخٔح غٓ عكٔدٗ

 .اضالو غسٓع٘ تْىتْتً غتيت كفهمن داٌ

 

 ڃ ڃ ڃ چ چ
ٺ   ٱ  ٻ      ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ 

ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ      ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  

 ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  
 نامْ غٓ حمند ىيب نامْ زانً ميذْمن، اٖ مساع غبٔيت دمٕ" :خمكصْدٓغ 

 بيس، غٓ دالً دزٖ غْٓٔلجم اٖ لُقتٔد آت، تْدًٍّ اٖضبسبا ًغد تْدِّ
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 تٔدم اٖ داٌ. ضالُ غٓ ٌءآاخسفن ًغد ضطت تٔدم ْالف اٖ داٌ
 داٌ نناٍْاٌ ميْزّت اضالو اوضا ًغد غبسٍْبْ غٓ ضطْاتْ سناتانًفمم
 ،ديثاحل اتاّ الكسءاٌ ااد ضاو آت حسناتانيفد غٓ االضض. ضيدٓسٖ حتفيداف

 داٌ ٓهًافدمس آت ّحٕ. خدافن دّحٔهًغ ٓ ّحٕ لُاثٍا ًٓءال تٔدم
 غٓ ٕضال ،ُضاض ْاتق امت غٓ دربٓل مالئه٘ اّلُٔ خدافن دأدسنً

 ًغد حمند ىيب دفن حدٓسٓ سلَٔتهًفمم اٖ ننْدًٓ ،ٌءانبٔذكطي اءٖثْفمم
 اٖ ننْدًٓ ،ٔتغدال ٕغضتٔ غٓ زِأد بسادا اٖ غضد اصل، ٓغ خافزّ

 دمٕ ضدٓهٔت بسدْىتاٖ اٖ اللْ حمند، ىيب دفن حدٓسٓ ميدنتهً
 ّاد ضكدز حمند ىيب ًغد خاىتازاد دازم ميذادٓلُ غضضَٔ ضدٓهٔت،

 خٍنبا دفن ّحٔهً اهلل اللْ، ٕضال دنت لبُٔ اتاّ ،اىُف بْضازٌ غٍْدْ
 (9-1 النجم، اايت) ."حدّحٔهي تلُ غٓ فا دربٓل مالئه٘ ٌءاساىتازف ًغد حمند،

َِبَرَك هللُا ِلْ َوَلُكْم ِِبلُقْرَءاِن اْلَعِظْيم، َونَ َفَعِِنْ َوِِاَيُكْم ِبِْأَلاَيِت َوالذِّْكِر 
ْ َوِمْنُكْم ِتاَلَوَتُو، ِِنَُو ُىَو الَسدِْمْيُع اْلَعِلْيمُ اْلَِكْيمِ  َأقُ ْوُل قَ ْوِلْ  .، َوتَ َقَبَل ِمِنِّ
 َوِلَساِئِر اْلدُْمْسِلدِْمنْيَ  ،َوَأْستَ ْغِفُر هللَا اْلَعِظْيَم ِلْ َوَلُكمْ  ،َىَذا

                         نَُو ُىَو اْلَغُفْوُر الَرِحْيُم.ِِ ،فَاْستَ ْغِفُرْوهُ  ،َواْلدُْمْؤِمِننْيَ َواْلدُْمْؤِمَناتِ َواْلدُْمْسِلدَْماتِ 
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 اْْلُْطَبُة الثَانَِيةُ 

 وهُ  َ حْ وَ   هللاُ َّل ِِ  وَ لَ  ِِ َّل  نْ أَ   ُ هَ شْ أَ وَ  ِعَزَة ِلدَْمْن َأَذَلُو. َعزِْيِز، َفاَل الْ  ِلَِ   ُ دْمْ الَْ 
 .يَوَمْن َجاَنَب َى ْ  َخَسرَ  ووُ لُ وْ سُ رَ وَ  وهُ  ُ بْ عَ  ا ً دْمَ ُمَُ  نَ أَ   ُ هَ شْ أَ وَ  ،ولَ  كَ يْ رِ  شَ َّل 
 .نْي عِ جَْ أَ  وِ بِ حْ صَ وَ  وِ ى آلِ لَ عَ وَ   ٍ دْمَ  ُمَُ َنَ  ِ يِّ ى سَ لَ عَ  مْ لِّ سَ وَ  لِّ صَ  مَ هُ اللَ 
 ِم ِبُدْْمَلِتِو.  ُخُذْوا ِبِ ْيِن اإِلْساَل وَ  ،ا هللاَ وْ قُ ت َ اِ  ،هللا ادَ بَ ا عِ يَ ف َ  ، ُ عْ ب َ  امَ أَ 

 هللا، َرِِحَُكمُ  اْلدُْمْسِلدِْمنْيَ  َمَعاِشرَ 

-سام ماريلو سكالي، مجعة غضٔد دان سنديري ساي ديري دڤك سّجم ساي
 االضض يتمنطاع ًغد وتعاىل، وسبحان هللا دڤك نءاكتقو  هتهًغمئ كيت سام

 برتيكد تروس كيت لواسام-برسام .حاٍيضت االضض منجاوىي سرات ،حسٓيتَف
-عمالن كهًثسبافمم ًغد اين كيت ياويدن نڤكهيدو  ممنوىكن بروسها دان

 ديري ليهارالوڤ. خدفن كمبايل وتڤدمج كيت سبلوم سنو دان واجب عمالن
 هللا نءاكمورك غْىداغم غٓ دوسا ربواتنڤ دان منكر ركاراڤ دڤك ترجبق دري

 .حىءانلَٔازف ددامل برادا نتياساس كيت مودىن-موده وتعاىل، وسبحان
 
 
 
 
 
 
 

 ضهالني، اهلل دزمحيت غٓ مجع٘ غضٔد
 دڤك كيت ابدًٓغف تندا اٖضضبا كطاعنت، دامل براستقامة تروس كيت ماريلو

 ميانن،إك منمبهكن بوليو غٓ عمالن مالكوكن لووسهاأبر  وتعاىل، وسبحان هللا
 ،صحيح سچارا عباده منوانيكن تڤدا سضا علمو برداسركن ًغد برعمال
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 رابءيقيڤمم حضرتّض ،هلََّضَّ َُِِٔلَع اهلُل ٙصلَّ هللا رسول ٔيداضب عنالً امياٌضضبا
 .لياو م غٓ صفة-صفة ًغد ريبادينڤك دان خالقأ

 
 
 
 

 دٓسٖ ْذّزنًغعم سىُف تٔدم ٔيداضب، ُ صالٗ بسمجاعُآال ٔيداضاىتازا عنلً ب
 تيدا اٖضضبا ،آت ًغضَْبْٔيدا. ضمساع حٔاٗ ب ُبسمجاع صالٗ دفدز

ُِ  اهلل زضْل دفن ناضُٔ ت ميذادٓهً عنلً نٔ مازٓلُ ،ََّضلَّهصلَّٙ اهلُل َعَلِٔ
صالٗ  ٕضال لبُٔ-لبُٔ نٔت، فٍٔدّ بْدآا اٖضدمطذد ضبا ُصالٗ بسمجاع
 دضبْت غٓ ُمجاعصبح بسعػاء داٌ صبح. اىتازا نلبًَٔ صالٗ عػاء داٌ 

ََّضلَّه اهلل زضْل ٔيداضاّلُٔ ب  ُِ  قٔاو اٍالف فتميداىتازاخ  آالُ: ا صلَّٙ اهلُل َعَلِٔ
ََّضلَّهضبدا زضْل اهلل  .مامل غيذفض اللٔل  ُِ  :صلَّٙ اهلُل َعَلِٔ

َوَمْن َصَلى الصُّْبَح  ،َمْن َصَلى اْلِعَشاَء ِف َجَاَعٍة َفَكَأََّنَا قَاَم ِنْصَف الَلْيلِ 
 .ِف َجَاَعٍة َفَكَأََّنَا َصَلى الَلْيَل ُكَلوُ 

 ستٕفض اٖ حٍْغضضطْ مو ،٘بسمجاع عػاء صالٗ غٓ افضطٔا" :خمكصْد
 ،٘بسمجاع صبح صالٗ غٓ افضطٔا ،مامل ِزّفاض ٗعباد ًغد مامل ميدٓسٓهً

 ".مامل غيذفض ٗبسعباد ٌْغبا غٓ غضأّز ستٕفض ادالُ
 
 
 

  اهلل ضهالني،بسناتٕ د غٓ مجع٘ غضٔد
 صلْات ًفاّخا كهًثسبافمم نٔت مازٓلُ آً، ٘بسن يِْف غٓ مجع٘ ٍازٖ دف

ََّضلَّه حمند نٔت ىيب ًغدْجنْ تظأن ضالو داٌ  ُِ  ضطْاٖ ،صلَّٙ اهلُل َعَلِٔ
 :65حصاب آ٘ دامل ضْزٗ األ الكسءاٌ دامل ّتعاىل ُضبخاى اهلل سٓيتُف ًغد



11 

 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ   ڄ ڄ ڄ ڄ

  ڇ ڇ ڇ
 تظأن بسصلْات ضيتٔاع تحمالئه ازاف داٌ اهلل حٍْغضضطْ" :مكصْدٓغ بس

ََّضلَّه،حمند  ىيب  ُِ بسصالّتلُ  بسامياٌ، غٓ غاّز-غاّز ّاٍاٖ صلَّٙ اهلُل َعَلِٔ
نامْ نأتطح ضستا أّخفهيلُ ضالو ضذَرتا دغً فغخْزمنت نأتطح دغً 

  ضفيٍْح."
ه٘ اّىتْم مجنفآهً صلْات ضطْغضٍْح اهلل تعاىل ميْضطهً فازا مالئ

ََّضلَّهنٔت نفد بضٔيدا زضْل اهلل   ُِ ، باضٕ مالٓكهً نٔت صلَّٙ اهلُل َعَلِٔ
 فد ٍازٖ قٔام٘ نلل. عتحشفاافت بسضاو دغيح داٌ ميد

 تَ يْ لَ ا صَ دْمَ كَ  ، دْمَ  ُمَُ َنَ  ِ يِّ سَ  آلِ  لىَ عَ وَ  ، ٍ دْمَ  ُمَُ َنَ  ِ يِّ سَ  لىَ عَ الَلُهَم َصلِّ 
 َنَ  ِ يِّ سَ  لىَ عَ  كْ رِ ِبَ وَ  ،ميْ اىِ رَ ب ْ  ِِ َنَ  ِ يِّ سَ  آلِ  لىَ عَ وَ  ،ميْ اىِ رَ ب ْ  ِِ َنَ  ِ يِّ سَ  لىَ عَ 
 لىَ عَ وَ ، ميْ اىِ رَ ب ْ  ِِ َنَ  ِ يِّ سَ  لىَ عَ  تَ كْ َر ا ِبَ دْمَ كَ   ، دْمَ  ُمَُ َنَ  ِ يِّ سَ  آلِ  لىَ عَ وَ  ، ٍ دْمَ ُمَُ 
ْيٌ  َمَِْيٌ .نْيَ دْمِ الَ عَ  الْ ِف  مَ يْ اىِ رَ ب ْ  ِِ َنَ  ِ يِّ سَ  آلِ  َواْرَض الَلُهَم َعِن ، َِِنَك ِحَِ

ِلّي، اْْلَُلَفاِء الَراشِ ْيَن اْلدَْمْهِ يِّنْيَ، َساَدتَِنا َأِبْ َبْكٍر َوُعدَْمَر َوُعْثدَْماَن َوعَ 
َوَعْن بَِقَيِة الَصَحابَِة َأْجَِعنْيَ، َوَعِن الَتاِبعنْيَ َوََتِبِعى الَتاِبِعنْيَ بِِْحَساٍن ََِِل 

ْين.         يَ ْوِم ال ِّ
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ْلدُْمْؤِمِننْيَ َواْلدُْمْؤِمَناِت، َواملُْسِلدِْمنْيَ َواْلدُْمْسِلدَْماِت اأَلْحَياِء لِ الَلُهَم اْغِفْر 
ُهْم َواأَلمْ  ْيٌع َقرِْيٌب َمُِْيُب الَ َعَوات.ِمن ْ الَلُهَم َألِّْف بَ نْيَ  َوات، َِِنَك َسَِ

قُ ُلْوبَِنا، َوَأْصِلْح َذاَت بَ ْيِنَنا، َواْجَعْلَنا ِمَن الَراِشِ ْين. الَلُهَم َأْحِسْن 
نْ َيا َوَعَذابِ  َعاِقبَ تَ َنا ِِف األُُمْوِر ُكلَِّها، اأَلِخَرة، اَي  َوَأِجْرََن ِمْن ِخْزِي ال ُّ

  َرَب اْلَعاَلدِْمنْي.
َوالصَِّحِة َوالَساَلَمِة ِمْنَك  ،الَلُهَم اْحَفْظ ِبَ َواِم اْلَعْوِن َواْلَِْ ايَِة َوالتَ ْوِفْيق

َزان زَْيَن اْلَعاِبِ ْينالسُّ اَيَكِرْْيُ، َمْوَّلََن اْلَواِثَق ِِبهلِل  اْبَن اْلدَْمْرُحْوِم  ،ْلطَان ِمي ْ
ْلطَانَة سُّ الْلدُْمْكَتِفْي ِِبهلِل َشاِه، َوأَْنِزِل الَرِْحََة َعَلْيِو َوَعَلى طَان َُمْدُْمود اَ لْ سُّ ال

. َواْحَفْظ َأْوَّلَدُه َوَأْىَلُو َوَذِوْيِو َوَأقَارِبَُو. تسغضاىْنُ ْور زَاِىَرة، ُسْلطَانَِة 
َرَعااَيُه ِمَن اْلدُْمْسِلدِْمنْيَ َواْحَفْظ ُعَلدَْماَءُه َوُوَزرَاَءُه َوُقَضاَتُو َوُعدَْماَلُو وَ 

نْ َيا َواآلِخَرِة، ِبَرِْحَِتَك اَي  َواْلدُْمْسِلدَْماِت َواْلدُْمْؤِمِننْيَ َواْلدُْمْؤِمَناِت  ِف ال ُّ
ُُمَدَْم  َِِْسَاِعْيَل اْبَن اْلَواِثِق  تغهْالَلُهَم اْحَفْظ َوِلَ اْلَعْهِ   َأْرَحَم الَراِِحِنْيَ.

َزان زَْيَن اْلَعاِبِ ْين.ْلطَاسُّ الِِبهلِل    َن ِمي ْ
 .َرَمَضان َوبَ لِّْغَنا َوَشْعَبان، ،رََجبٍ  ِف  لََنا َِبِركْ  الَلُهمَ 

رَبَ َنا . نَ يْ رِ اسِ اْلَْ  نَ مِ  نَ نَ وْ كُ نَ ا لَ نَ ِحَْ رْ ت َ ا وَ نَ لَ  رْ فِ غْ ت َ  لَْ  نْ ِِ ا وَ نَ سَ فُ ن ْ ا أَ نَ دْمْ لَ ا ظَ نَ ب َ رَ 
نْ َيا َحَسَنًة وَ   ِف اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب الَناِر. آتَِنا ِف ال ُّ
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َواْلدَْْمُ  هلِل َربِّ  .مْ لَ سَ وَ  وِ بِ حْ صَ وَ  وِ لِ آ لىَ عَ وَ   ٍ دْمَ ُمَُ  َنَ  ِ يِّ سَ  لىَ عَ  هللاُ  ىلَ صَ وَ 
 اْلَعاَلدِْمنْيَ 

 ِعَباَد هللِا!
َهى َعِن  َِِن هللَا َيَُْمُر ِِبْلَعْ ِل َواإِلْحَساِن، َوِِيْ َتآِء ِذي اْلُقْرََب، َويَ ن ْ

اْلَفْحَشآِء َواْلدُْمْنَكِر َواْلبَ ْغِي، يَِعُظُكْم َلَعَلُكْم َتذََكُرْوَن. َفاذُْكُرْوا هللَا 
اْلَعِظْيَم َيْذُكرُْكْم، َواْشُكُرْوُه َعَلى نَِعدِْمِو َيِزدُْكْم، َواْسأَُلْوُه ِمْن َفْضِلِو 

 يَ ْعَلُم َما َتْصنَ ُعْوَن.يُ ْعِطُكْم، َوَلذِْكُر هللِا َأْكبَ ُر،  َوهللاُ 
 قُ ْوُمْوا ََِِل َصاَلِتُكْم يَ ْرَِحُُكُم هللا.               

 


