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َىلََاْْلُوََْْلُخْطَبةَُاََ
ْينََِْلَاََ َالدِّ ََعَلى َلُِيْظِهَرُه َالَحقِّ ََوِدْيِن َبِالُهَدى ََرُسْوَلُو ََأْرَسَل َالَِّذْي َهلِل َحْمُد

َالُمْشرُِكْونََ ََكرَِه ََوَلْو َّلَََّ.ُكلِِّو ََأْن َِإّلََِّإلََ َأْشَهُد ََسيَِّدنَاََ،َاهللََُو ََأنَّ َوَأْشَهُد
ََعْبدَُ ًدا ََوَرُسْولُوَُُمَحمَّ ََعلَََالّلُهمَََّ،ُه ََوبَاِرْك ََوَسلِّْم ٍدََىَصلِّ َُمَحمَّ َسيِِّدنَا

ْينَِ ََ.َوَعَلىَآِلِوََوَأْصَحاِبِوََوَمْنَتَِبَعُهْمَبِِإْحَساٍنَِإَلىَيَ ْوِمَالدِّ
َ،َأمَّاَبَ ْعدَُ

َتُ َقاتِوََِ،فَ َياَِعَباَدَاهللَِ َِإّلََّمَُتَََوَّلََ،ات َُّقْواَاهلَلََحقَّ  .أَنْ ُتْمَُمْسِلُمْونَََوََوُتنَّ
 ِإْخَواِنَيَاْلُمْسِلِميَنَرَِحَمُكُمَاهلل،

 تْاٌ-تْاٌ دفن داٌ شيدٓرٖ دٓرٖ دفن صًفاٖ برش ،خٔتااخشْن
 رٓيتُف االضش نيلُالكصاى ّتعاىل ُشبشاى اهلل دفن برتكْٚ اٖفشْ شهالني

 نطاعنت، يِْف ًغد حيغالر االضش لهيلُغضتٔ داٌ ّتعاىل ُشبشاى اهلل
 اهلل رشْل ُشّي ٖٛماللْ دأدرنً داٌ الكرٛاٌ دامل ترمهتْب غٓ تٔناٌرفش

 شرتا ،فٌ داٌ نربننت ٍٔدّٛامْدًٍ نٔت ميعنيت نصذَرت-مْدِ. 
 انً خطبة مجعة آً، ٍارٖ دف. خريةأد داٌ ددىٔا ٌٛأضنبَا تفميدا
  :تادْمارانً خممبٔ
  "نَرمْىٔاٌ داٌ نعادٓلً ادّاٌ،فرف اوضأشالو إ"

  شهالني، اهلل درمحيت غٓ ع٘مج غشٔد
برصفة اّلُٔ اهلل داٌ  يءاضر د غٓ اوأض انًفشالو مرّإَْٓلُ بَاّا نت

 ممصتٔهً اّىتْم اهلل اّتْشً-اّتْشً ًغد برشاو غشالو داتإ .نتضنصذا
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 اّىتْم راىًفشالو داٌ برإٓيدًٍ إدىٔا ميعنيت ن َْىٕفغ نصنْا
 ربتْلهًفد انً ًغلْٔٓفج بيتْم غشبار آت، دْشرتّ. حنارٍهيغعم

رنارا آً دالنْنً فاّتْشً اهلل.  ميذادٖ غٓ رشْل اراف اّلُٔ ننبالٕ
-مأىصٕ، سْٔاٌ، تْمبِْ دفدر تردٓرٖ غٓ دىٔا ًفنَٔدّ ممصتٔهً ٕضبا

 داٌ باٛٓل ًغد (dilestarikan) ٕ دلٔصتارٓهًعبٔطتْمبًٍْ داٌ عامل 
 مساط درٖ غبرننب ترّط شالوإ ترشبْت، نتضنصذا صفة ًغد ْرىافمس

 آت، غٔفدمس. اهلل دفدر نتيشرعفٔدٌ داٌ سمٔصٔر نتْ ممباّا ًغد نصناط
 افمٔصٔر نعادٓلً داٌ نَرمْىٔاٌ اّىتْم مسْا مأىصٕ تي ممباّا ضدْ شالوإ
 ًعهننذنْ شْاشاٌ. بَاط داٌ ٖابْد صا،غب او،أض غبالن التر رياغم

 غٓ ٘مدٓي شالوإ اراضٖ مْدٓل ىٛماللْ امربنًضد تلُ ترشبْت مشارنت
ً غد ًفبرٍاد ٔيداضآت، ب ّقتْ دف.  اهلل رشْل اّلُٔ ٖٛدترادْ

عرب داٌ  مشرنني نتاب، ٍلٕأ شالو،إ رتٕفش ٌٛٓاخارفن اٖضلباف
 ننلْت يفَادغم دامل. شالوإ اوضأ مملْم ْراف-ْرافبر غٓ منافق ًغْلْض

 ميذادٖ غٓ ٘مدٓي هضٔاف رنيلهًفمم تلُ ٔيداضً ترشبْت، بعهننذنْ
 تراّل غٓ اىتارا برتْلٔض هضٔاف ددامل ميارٓل غالٔف غٓ فا .ٌٛضارملباف ترط
 ضّر مسْا اّىتْم نَرمْىٔاٌ داٌ نعادٓلً دفن يهاىًفشبْت آالُ تر ددىٔا
 اّلُٔ دشاىتْىٕ ٘مدٓي ضّر فشتٔا. بْدٓا داٌ صاغب او،أض رياغم افتي ٘مدٓي

 غتيت برتهً مئتٔل امت ٔيداضنعادٓلً داٌ ب يِْف ًغد  اهلل رشْل
ارٓصهً غضم تلُ غٓ ٘مدٓي هضٔاف ابٔالفا تربْقيت آً رناراف. ّ٘مأّ نعادٓلً
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 تفدا ٘ممصتٔهً نَرمْىٔاٌ مدٓي دامل ٔوفشا اٖضلباف هْمٕغ، مرفصل 74
  :آالُ ترشبْت هضٔاف ددامل غترنيدّغ ٓ غيتٔف يتفٓيتٔإ داىتارا. رتاٍيهًفد
 ٔتْ،ضب ىامٌْ. اراضى سهْو شْمرب اٖضشبا ٘الكرٛاٌ داٌ الصّي :رتاوف
  .مرٓو اوضا نالهًغم بٔبض شالوإ بْنً ًغْلْض

 نًاخن غشبار دفدر اراضى ّلنتاند رتاٍيهًفمم دامل ّ٘مّا اتْاٌفج :ندّا
 .مْشِْ

 شرتا شالو،إ بْنً داٌ شالوإ ّمتأ فترٍاد اراضى ذْابغْغضت ض:نتٔ
  .ًٓال شاو شاتْ اىتارا غًتْلْ-غبرتْلْ غشالٔ فترٍاد يهاىًف

 شرتا ّ٘مّا نعادٓلً فترٍاد اراضى داٌ ٓدّؤٓيدٓإ ذْابغْغضت :تفمأن
  .اراضى نَرمْىٔاٌ فترٍاد اراضيضّر ًفنْادٔ

 اوضا ادالُ شالوإ بَاّا ممبْقتٔهً دلض ترشبْت، داشر-داشر يتفٓيتٔإ ًغد
 بيتْم غشبار ٔتْ،ضب ىامٌْ. تضشذا نَرمْىٔاٌ داٌ نعادٓلً هًغمميتٔ غٓ

 غٓ سهْمً ًغد ًفم ممْشياٍهً نَرمْىٔاٌ، انً برٍاداّىتْ اّشَا
 دفدر تردٓرٖ غٓ َْٓدٖ مْفدبْقتٔهً بٔالماٌ نلْم تلُ آً رناراف. برت

 غٓ رديذنيف رغضمل ابٔالفتلُ دٍاالّ ا ةظ  ير   َ   ِن ري دان ب  ضِ  َ  ِن ، ب  عا ق  ين    َ  ِن ب  
  .مدٓيُ هضٔاف داملغ ترنيدّ

  ،شهالني اهلل درمحيت غٓ مجع٘ غشٔد
 ليرتٌ. دمرتبتهً مشارنت شصبْاِ ممصتٔهً ٕضبا غيتٔفنعادٓلً امت 

 غٓ ّ٘مّا ْرٌخنَي غتيت صشاب٘ اراف تهًغٔغم رىُف اهلل  رشْل آت،
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 شبْاِ دامل ٔيداضب اّلُٔ ددلصهً تلُ آً رنارافنعادٓلً.  ٔوفشأ ٔهًغيفم
  :حديث

َأََفإنَّمََ َقَ ْبِلُكْم َِمن َالَِّذيَن ََأْىَلَك َإَََِن َُّهمَْا رِيُفََكانُوا َالشَّ َِفيِهِم ََسَرَق َذا
َعََ ََأقَاُموا َالضَِّعيُف َِفيِهِم ََسَرَق َوإَذا َوإََِوَِْيَلََتَ رَُكوُه، ، ََوالَِّذيَالَحدَّ نِّي

ٍدََسَرَقْتََلَقَطْعُتََيَدَىانَ ْفِسيَبَيِدِه،َلََ ََفاِطَمَةَبْنَتَُمَحمَّ َ.وَأنَّ
 رواهَالبخاري

 ابٔالفا نراٌ خمْشيُ، ٍا تلُ مْنا شبلْو ّمتأ ،حٍْغضشصْ" :خمكصْد
 ىامٌْ،. شَاز حممبٔارني مرٓو صاٌّ،غب ًغنال اّلُٔ دالنْنً ْرًٓخن
دنيانً سهْمً  ،(باًٍّ) مرسني ًغْلْض اّلُٔ برالنْ ْرًٓخن ابٔالفا

 بنت حممد ةفاطم خشهريا ،حىٛاّد. دمٕ دٓرٓهْ برادا دامل نهْاشدس
  .ح"يغتا غاٖ انْ انً ممْتْخْرٖ، ىصخمي

 كهًضمي دامل شالوإ صًضنت غترشبْت، ميْجنْقهً تيت حديثميرّشٕ 
 برالنْ خشهريا ىدآهًغام ٔيداضب انًغضشَٔ. ّ٘مّا ٌٛنبٔياف دامل نعادٓلً

 كهًضمي دمٕ نًادلكصاى فشيدٓرٖ، سهْمً تت ٔيداضب اىل تضأن
 ْلمْخن شيدين،ار لا اءخلف داٌ.  اهلل رشْل زماٌ خشتلُ براللْ .نعادٓلً

 امت ٔيداضب. عمر بن عبدالعزيز برىاو مشَْر غشالو ٓإ ةخليف غشأّر
ْىتِْ، شْقتْ خشاتْ  اٖضشبا. حنرٓيتاٍيف دامل نعادٓلً ًغد ترنيل

بن  يبةتع رضا ممرٓيتَهً رىُف ٔيداضب ، (Samarkand)شامرنيد ّالُٓ ًقعلْيف
ًٍ ا. ار(Samarkand) شامرنيد ّالُٓ درٖ مسْال نلْار ختيرتا داٌ مسلم
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 غٓ يدّدّمف ّانٔل دفدر ْتًغرّ رغميد ٔيداضب ابٔالفبْت دنلْارنً اترش
ُٔ دٍْلْ، ترلب تاّرٌ ممربٖ تٔدم نراٌ عادٓل برالنْ تٔدم شالوإ ميدعْا
ممبيتُ  شامرنيد يدّدّمف ،حاّل دفشالو اتاّ ممبآر دسٓ٘. إمملْم  اشاو اد
ننبالٕ  ٓلميار ًغد عادٓل برالنْ ٔيداضب شتلُ ىامٌْ،. ترشبْت فيعلْقً

 ًغد ترٍارّ  (Samarkand)شامرنيد يدّدّمف شلْرِّ ميذادٓهً ،ختيرتا
 .شالوإ اوأض مملْم راماٖ-براماٖ مرٓو غضشَٔ شالوإ نعادٓلً

  ،شهالني اهلل ناشَٕٔد غٓ مجع٘ غشٔد
 بَهً شَاز، سهاو-سهْو غتيت برنٔصر خشالو آً تٔدم ٍاإنعادٓلً 
 شصبْاِ ٌٛنهآا ٍرتا ًَٔضافغ ٔوفشّادر دلكصاىهً دامل ا ضدْ نعادٓلً

 ،4 ةر ايشاحل ةاهلل تله برفرمان دامل سور  ،ضآً دْ رناراف دامل. اراضى
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 

 گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

 ٍرتا درٖ (حمند) حرشْل دفن نْرىٔانً اهلل غٓ فا" :برمكصْدٓغ 
ادالُ اٖ ترتيتْ  مو ،غرفبر تٔدم ًغد دٓصا اتاّ بيدر ،رٖضى يدّدّمف
-اىل داٌ (اهلل رشْل) ٘رابق قْو ٕضبا داٌ اهلل رشْل ٕضبا داٌ اهلل، ٕضبا

 غٓ) مسافر غاّر-غاّر شرتا مٔصهني، غاّر-غاّر داٌ ٓتٔه اىل
 داىتارا رٓدإبر خٓت تٔدم ٍاا ٍرتا اٖفشْ (دمهني غٓ ًفنتت). (ْتْشًفن

  ."نامْ ًغنال درٖ ناٖ غاّر-غاّر
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َ  ي  الشيخ س   تض،أد ٘آ َْرآهًغدامل م  ةي  عِ ام  تِ ج  الِ  ة  ل  اد  ع  ال ،حنتاب دامل بط  د 
رشْل اهلل  اّلُٔ دالنْنً تلُ غٓ تٔيدقً انًفمرّ ترشبْت ٘آ اتانً،جتلُ م
آً تلُ  ٗ. قاعداراضىض ّر دفن اراضى ٍرتا نيضنبَاف ٔوفدامل اش 

 رضبرل تٔدم ٌاٛنهآ رضا شالو،إ دامل نعادٓلً اشاط فرٓيصٔفميذادٖ 
 مرسني ًغْلْض ميذادٓهً غضشَٔ شَاز ترتيتْ ًغْلْض ًغنال دامل

  .ْرىافمس ًغد تربال تٔدم (باًٍّ)
 شالوإ نعادٓلً ًغد ٓكني غٓ شالوإ ّمتأ شالنْ ْلً،فنصٔن اٖضشبا
 امرينًفشاو مم-نٔت شاو مارٓلُ ارا،ضنَرمْىٔاٌ ى ميدمبانً داٌ
 شيتٔاط غٓ نٔت ذْابغْغضداٌ ت فشٔه ميرّشٕ شالوإ ٓيدًٍإن
 .نظالٔنً داٌ ئيداشًف بيتْم غشبار ميْلل ًغد نعادٓلً رتاٍيهًفمم

ٖ آً ٛٔيتاخنٔت  غٓ اراضى ميذادٓهً انً شالوإ نعادٓلً ًغٓكٔيلُ، د
 ٍرمْىٕ غٓ اراضبرمكصْد، ى غٓ ورف  غ   ب  ر  و   ة  ب  ي  ط   ة  د  ل  ب    اٖضْل شباانً مْخن

 .اهلل ْىًفمأن تفميدا داٌ
 چ چ ڃ ڃ ڃ

﮲  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

   ﯁  ﮿  ﯀ ﮾  ﮼  ﮽ ﮻  ﮺  ﮹  ﮷  ﮸ ﮶  ﮵  ﮴  ﮳

    
ٍيدقلُ نامْ مسْا شيتٔاط  مياٌ،إبر غٓ غاّر-غاّر ّاٍاٖ" :برمكصْد غٓ

 هًغمير ٕضال اهلل، نراٌ نعادٓلً كهًضمي غٓ غاّر-غميذادٖ اّر
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 آت قْو شصْاتْ فترٍاد نامْ نيخنبي نالٕ-شهالٕ ًغدا داٌ نبيرٌ
نْنً نعادٓلً. ٍيدقلُ نامْ برالنْ عادٓل مال تٔدم دفن نامْ غميدّرّ

 داٌ تكْٚ دفن ريفٍن لبُٔ آت عادٓل فشٔه نراٌ (دْا افشصٔا دفن)
 غٓ فا انً ميدامل ًغد تاٍْٖغم مَا اهلل حٍْغضاهلل، شصْ دفن لُابرتكْ
 8 ةاي ةدائاملة سور ." النْنً نامْ

َ ََوَلُكْم َِلْي َاهلُل َاْليَاِتَاْلُقْرآبَِبَاَرَك َِمَن َِفْيِو َِبَما ََوِإيَّاُكْم ََونَ َفَعِني َاْلَعِظْيِم ِن
َاْلَعِلْيُم. ِميُع َالسَّ َُىَو َِإنَُّو َِتالَوَتُو ََوِمْنُكْم َِمنِّي ََوتَ َقبََّل َاْلَحِكْيِم  َوالذِّْكِر

ََوِلَساِئرَِ ََوَلُكْم َِلْي َاْلَعِظْيَم َاهلَل ََوَأْستَ ْغِفُر ََىَذا َقَ ْوِلْي ْسِلِمْيَنَاْلمَََُأقُ ْوُل
ََواَْلْمَواتَ ُهْم َِمن ْ َاَْلْحَياِء ََواْلُمْؤِمَناِت ََواْلُمْؤِمِنْيَن َواْلُمْسِلَماِت

َفَاْستَ ْغِفُرْوُهَِإنَُّوَُىَوَاْلَغُفْوُرَالرَِّحْيُم.
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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 ْلُخْطَبُةَالثَّانَِيةَُاََ
ََرُسْوَلوَُاََ ََأْرَسَل َالَِّذْي َاْلَعاَلِمْيَن، ََربِّ َِللَِّو َوَََوْلَحْمُد ًرا ََنِذيْ ًراَبِشي ْ ََوَأْشَهدَُ.

ًداََسيَِّدنَاََأنََََّوَأْشَهدََُ،َلوَََُشرِْيكََََّلََوَوْحَدهََُاهللََُِإّلَََِّإَلوَََّلََّ َأنَْ َوهََُعْبدََُُمَحمَّ
ََوَرُسْولُوَُ َََوَسلِّمَََْصلََِّللَُّهمََّاََ. ٍد،ََسيِِّدنَاَڳَوبَاِرْك َےآِلوََِڳ وَََُمَحمَّ

ْينََِيَ ْومََِِإَلىَےاِعوََِوَأتْ بَََےَوَأْصَحاِبوَِ َ.الدِّ
َاهللَِعَبادَََفَ َياَبَ ْعُد،ََأمَّا َاهلِلَاهللَََت َُّقوااَِ! َبِتَ ْقَوى ََونَ ْفِسْي َُأْوِصْيُكْم ،

ََلَعلَُّكْمَتُ ْفِلُحْوَن.َےَوطَاَعِتوَِ
  اهلل،َرَِحَمُكمََُاْلُمْسِلِمْينََََمَعاِشرََ

-ِْغضبرشْ ًغد تعاىل اهلل دنف ٌٛتكْان ًهتغهمئ شاو-ٔت شاونمارٓلُ 
 خٍا راٌن ح،يغالر االضش ٍّٕٛميذا داٌ حرٓيتَف االضش ميطاعيت ِْغضشْ
خرية أ دٍارٖ ٌٛذآان اٖفاخمي ًنا غٓ شَاز برتكْٚ غٓ اّرغ-غاّر
 . للن
 شهالني، اهلل دناشَٕٔ ٓغ مجع٘ غشٔد 
 داٌ صلْات ًخفاّ ًهكثربافمم ٔتن مارٓلُ ،آً ٘نبر يِْف غٓ ٍارٖ دف 

 ٔيداضب دنف ٔتن غداٌ شآ اشُٔن تيدا اٖضشبا  اهلل ْلرش دنف شالو
 يفَادغم ٔيداضب ٌْفّاالّ ،ٔتن دنف إشالو اوضا ًهآفنجم تلُ راٌن
 اّرغ-غاّر دنف رّجم تعاىل اهلل. ٔيداضب دعِْ دامل رجناّ داٌ قرٓيُ اٖضلباف

 امياٌضشبا  اهلل رشْل دنف شالو داٌ صلْات ًخفهْغم آافشْ مياٌإبر
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 :65 آ٘ ،باَسْساأَل ْرٗش دامل
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

 ڇ ڇ ڇ
 برصلْات شيتٔاط ٘همالٜ اراف داٌ تعاىل اهلل حٍْغضشصْ": برمكصْد غٓ

! برامياٌ غٓ اّرغ-غّاٍاٖ اّر صلٙ اهلل علُٔ ّشله، حمند ىيب تضنأ
 شرمنتفغ ًغد شذَرتا شالو يلُخفهاّ شرتا حأتصن امْن برصلْاتلُ

 ".حيٍْفش ًغد حأتصن
ٍد،ََسيِِّدنَاََعلىََََصلََِّاللَُّهمََّ د،ََسيِِّدنَاَآلَََِوَعلىَََُمَحمَّ ََصلَّْيتََََكَماَُمَحمَّ

ََسيِِّدنَاََعلىََََوبَاِركََِْإبْ َراِىْيم،ََسيِِّدنَاَآلَََِوَعلىَََِإبْ َراِىْيم،ََسيِِّدنَاََعلىََ
ٍد، د،ََسيِِّدنَاَآلَََِوَعلىَََُمَحمَّ َِإبْ َراِىْيم،ََسيِِّدنَاََعلىَََبَارَْكتََََكَماَُمَحمَّ

َاْغِفرََْاللَُّهمَََّ.َمِجْيدٌَََحِمْيدٌََِإنَّكَََاْلَعاَلِمْيَن،َِفيَِإبْ َراِىْيمََََسيِِّدنَاَآلَََِوَعلىََ
ُهمََْاَْلْحَياءَََِواْلُمْسِلَماتَََِواْلُمْسِلِمْينََََواْلُمْؤِمَناِت،َِلْلُمْؤِمِنْينََ َِمن ْ

ََواَْلْمَوات َعَواتَُمِجْيبََُبٌََقرِيَََْسِمْيعٌََِإنَّكََ. َبَ ْينَََأَلِّفََْاللَُّهمَََّ.الدَّ
َالرَّاِشِدْينَِمنََََواْجَعْلَناَبَ ْيِنَنا،ََذاتََََوَأْصِلحََْقُ ُلْوبَِنا، ََأْحِسنََْاللَُّهمََّ.
نْ َياَِخْزيََِِمنَََْوَأِجْرنَاَُكلَِّها،َاْلُُمْورََِِفىََعاِقَبتَ َنا َيَاَاَْلِخَرة،ََوَعَذابََِالدُّ

 .َلِمْيناْلَعاََربََّ

ْوِفْيقَِاََ اَلََ،للَُّهمََّاْحَفْظَِبَدَواِمَاْلَعْوِنََواْلِهَدايَِةََوالت َّ ِةََوالسَّ ِمْنَكَََمِةََوالصِّحَّ
َِِقَبِاهلليَاَكرِْيُم،ََمْوَّلَ َزانَزَْيَنَاْلَعاِبِدْينلسََُّاََ،نَاَاْلَوا ْبَنَاْلَمْرُحْوِمَِاََ،ْلطَانَِمي ْ
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ََشاهْلُمكََْاَََمْحُمودَََ،ْلطَانسَُّال َبِاهلِل ََتِفْي ََعَلْيِو َالرَّْحَمَة ََوأَْنِزِل َىلََعََ وَََ،
َُسْلطَانَةْلطَانََسَُّال َزَاِىَرة، َنُ ْور ََأْوَّلََ.ترغضاىَْة ََوَذِوْيِوََواْحَفْظ ََوَأْىَلُو َدُه

َِمَنَ ََوَرَعايَاُه اَلُو ََوُعمَّ ََوُقَضاَتُو ََوُوَزرَاَءُه َُعَلَماَءُه ََواْحَفْظ َوَأقَارِبَُو.
ََواآلِخَرِة،َاْلمَُ نْ َيا َالدُّ َِفي ََواْلُمْؤِمَناِت ََواْلُمْؤِمِنْيَن ََواْلُمْسِلَماِت ْسِلِمْيَن

َالرَّاِحِمْيَن. ََأْرَحَم َيَا ََاََِبَرْحَمِتَك َاْلَعْهِد ََوِليَّ َاْحَفْظ دََتغهْللَُّهمَّ ُمَحمَّ
ِِِقَبِاهللِاََ،ِإْسَماِعْيل َزانَزَْيَنَالََْْلطَانسَُّلَاََ،ْبَنَاْلَوا َََعاِبِدْين.ِمي ْ

رَب ََّناََ.نََْيَرَِاسَِخََالََْنََمََِنَََّنَوَْكَُنََاَلََنََمَْحََرَْت ََاَوَََنَلََرَْفَِغَْت َََمََْلََنَْإَِاَوََنََسََفَُن َْاَأََنََمَْلََاَظََنََب ََّرََ
نْ َياََحَسَنًةََوِفيَاآلِخَرِةََحَسَنًةََوِقَناََعَذاَبَالنَّاِر.َ َاهللََُىلَّصََوََآتَِناَِفيَالدُّ

ََ.مَْلَّسََوَََوَِبَِحَْصََوَََوَِِلَآَىلََعَََوَََدٍَمََّحََمََُانََدَِيِّسَََىلََعََ
َاْلَعاَلِمْينََلََّواْلَحْمُدَلَِ َ.ِوََربِّ

َِعَباَدَاهلِل!
ََعنَِ َهى ََويَ ن ْ َاْلُقْرَبى، َِذي ََوِإيْ َتآِء ََواإِلْحَساِن، َبِاْلَعْدِل َيَْأُمُر َاهلَل َِإنَّ

َيَعَِ ََواْلبَ ْغِي، ََواْلُمْنَكِر ُروَْاْلَفْحَشآِء ََتذَكَّ ََلَعلَُّكْم َاهلَلَنُظُكْم َفَاذُْكُرْوا .
َ ََواْشُكُرْوُه ََيْذُكرُْكْم، ََفْضِلِوََىلََعََاْلَعِظْيَم َِمْن ََواْسأَُلْوُه ََيِزدُْكْم، نَِعِمِو

 يُ ْعِطُكْم،ََوَلذِْكُرَاهلِلََأْكبَ ُر،ََواهللَُيَ ْعَلُمََماََتْصنَ ُعْوَن.

 قُ ْوُمْواَِإَلىََصاَلِتُكْمَيَ ْرَحْمُكُمَاهلل.

 


