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َىلََاْْلُوََْْلُخْطَبةَُاََ
َعََِلَِإََبَِبَ حََتََمَُالََْوَِلَ ِلََدَُمَْحََْلَاََ ََََ.َانَِسََحَْالَِوَََلَِضَْفََالََْلَِْيَزَِجََِبََهَِادَِبََى

ََسي َدنَاَ ََأن  ََوَأْشَهُد ََلُو، ََشرِْيَك َََّل ََوْحَدُه َاهلُل َِإَّل  َِإَلَو ََّل  ََأْن َوَأْشَهُد
ََوَرُسْولُوَُ ََعْبُدُه َُمَحم ًدا ََوَعَلىَلاََ. َُمَحم ٍد ََعَلىََسي ِدنَا ََوَسل ْم ََصل  ل ُهم 

 َوَصْحِبِو. آِلوَِ
َف ََدَُعَْب َََامَ أََ َعَِيََ، َاهللََوَْقَُت َ ِاََ،اهللََِادََبََا َفَِوَْمَُزَِتََالَْوَََ،ا َاهللََِلَِإََمَْكَُِرَيَْسَََيَْا َى
 ن.يَْارََالدَ َمَِيَْعََِنََيَْفَُِسَعَداَءَاَوََارًَرََب َْاَأََوَْن َُوَْكَُتََ،َحَِالَِالصَ َلَِمََعََالَْبَِ

   ِإْخَواِنَيَاْلُمْسِلِميَنَرَِحَمُكُمَاهلل،
 نءكريضا مهُدُ فيّدَ ردايهوؾ دامل شتّهو،ؾ داى اهلل دؿيٌ نابرتكُ
-ساَدارا نشخآ صاحل، عمايو نواردػم مايتزإبرساَدارا -ساَدارا اهلل،

 تؾمهدا ؼِ باءِل-باءِل ؽاَر وغُيُضترماسُم دامل  انو ساَدارا
 ًُيُؾػ داى يّاُم ؼِ مجعٕ يارٓ دؾ .خريةأ داى نّادد فيّدَ ىءاّضانبً

  -:برتادُم خطبة ْغرنُ نّت سام-سام مارًٌِ اِو، يارٓ االضس
  ّا".ضبًا فيّدَ ،لِاءب ؽ"اَر                        

  اهلل، رمحيتد ؼِ مجعٕ ؽسّد مشًمني
 هُناِهوم ؼِ مياىإبر نشاىإ وغُيُض اِايٌ ْْلَبْ َرارَاَ اتاَ لباءِ ؼِ ؽاَر

اهلل. يمبا-يمبا ل نؿداءِبربُات ب  داى تعاىل اهلل دؿن ذُابغُػضت
 ،نُرانْ ياتْ نذرنًّو داى نشُخني دؿن رًِاتنيؾ تغسا ومرِ
   .يريظا عمايو نُايّيت هتهوػمهّ داى ْكرباءِؿمم سهتّاض ؼّؿدمس
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 داى اهلل رِهتٌؾدامل مًكشانانو  صضت تغسا اِو لباءِ ؽاَر وغُيُض
نهيت. خرية أداى د برزخ عاملدنّا، دد ّاضبًا ؼِ مشًم ادايٌمرِو يح. رسُ

 22 :ٕاِ ي  ف  ف  ط  م  ل  ا   ٔسُر ماى اهلل تعاىل داملفر

 ھ ھ ھ ھ ے                                                                                                       

 ددامل برادا ـتت ربُات باءِلب ؼِ ؽاَر حُيغضسشُ" :مكصُدِؼ بر
  ".نعمت هٍُؾ داى ّاضبًا ؼِ وؾنًّدَ
 وغد سشُآ ددنّا مرِو ىءاّضنبًا ؼتهت رناتانوؿمماِو انو  خطبة
 ىءاّضنبًا دمْ َسًاابر داى برتّهدم اَنتُم ترتارِل يبٌّ ؼمأنشْ ِ صفة

 نٌااد ،حيهاؤ سرؾ .فدراسا، ديًّت داى دنعميت مساض يّدَ تؾدا ؼِ
دنّا؟ د ىءاّضنبًا مهعميت دؾدر ؼايدي برتكُى داى مياىإبر ؽاَر-ؽاَر
 اتاَ ىءاّضنبًا مهعميت اؿته ربْمَي ؼِ فيّدَ ممًٌّّ ريُؾنٌ مرِو ااد

 ؼِ هذاراؾدا ض  ر   مالعًٌّ ايشَّ سفُِ نيب نٌااد. ؟فى يّدَاءشّنشً
 برسام اِهدٍ مُنوال هٍُؾ وؾنًّدَ مهعميت دؾدر ىءهدرِتاؾ وغد سّهُنّم

  ّهداضممًٌّّ ب نيب اسرتٓ اراؾنٌ ااد .دًّتا؟ خهتّل ماِشُرٓرؾ
 ددنّا فيّدَ ىءاّضنبًا داى منتعنهّ رخآؾ نراى سُامْ آضسبا

 َيًّْارؿمم برحل ـتت اررََب َْْْلَََاَ ضُيُغو; حهؾدُا مرِو؟ ومًّّ بُنو
  .دنّانهّعمنت  اتاَ ىءاّضنبًا

 اِت داَسًانو ؼِ منتعنهّ داى ىءاّضنبًا بًاَا فهميد ريُؾ ؼِ فا
 خاصًّهوػم ؼِ ىءاّضنبًا ِتءِا ؼهتّؾممهُيْ طرط تر يهدقًٌ
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 دعامل ىءشاراػنش ببهوجم تّدم ؼِ ءىاّضنبًا تاَخرية اأد ىاءنشذًرت
 نراى سًاج بُنو دأمبٌّ ؼمانهو ِ رتْؿيٌ ساسام. خريةأ داى برزخ

  .نصّخنت دؿن حنشه ؼهتّؾ ؼِ يفتتا حنالذاته
   اهلل، دناسًّْ ؼِ مجعٕ ؽسّد مشًمني

 هٌؾػ ادايٌ ياتْ يفتتا، ياتْ اتاَ دُّا داى بادى دؾاِت تريتل  ىءاّضنبًا
 ؼِ ؽَرأسش دوا، ّضتّدم بُيٌّ دناتانو بًا ،دُسرتَ. حاتاَ اساس

 داى ًّشٌض ترتهو، سهتّاض حياتّ ؽسد نتاَا ًلض هٍُؾ وغد فيّدَ
 آ ،اهلل دؿن اض  ر   داى مياىإ وغد وػنته هٍُؾياتْ  دو حسبايّك. ُندٍض

 داى تهرتام ماى،أ ؼِ وؾتُبٍُ بادى داى نًّدَ دؿّتّـ نُسؾ نشو ممربٓ
  .ّاضبًا

 ّاضبًا راض رٍضدأنُ اِت اررََب َْْْلَََاَ اتاَ لباءِ ؽاَر وغُيُضتربُقيت بًاَا 
 مراسا داى هذاراؾ دامل فممًٌّّ يّدَ عًٌّ ايشَّالم سفنيب ُِ. الضْ ددنّا
 اراؾ ضدُ ّتُضب. ٌ معصّٕخردبل دامل نهت دؾدر ترسالمت نراى ّاضبًا

 آضسبا اِشتّمُّا ٕدرد تؾمهدا ّاض، برطهُر داى بربًانيب  اسرتٓ
داى تّدم مراسا نشٌ اتاَ سدٌِ نراى تّدم ممًٌّّ يرتا  م ن يؤ  م  ال   أ م  

  . اهلل نهاسٌّ دؾدر ّشٌؾتر يفبرتّمبُى تتا
 فيّدَ ىاءّضبًان تؾمهدا برحل نّت سالم،إ ؽسأَر آضمو سبا

 ؼِ سايٌ اراخ ماليُءٓ ٌِِءادَر ؼِ ىاءّضنبًا بُنو يفتتا ددنّا،
  . خريةدأ ىءشاراػنش ّبتهوعاقػم
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 ٌِِءامَر اَنتُم يتأ مهذادٓ ضدُ اِت راَيًّْؾد ؼِ ءىاّضنبًا ،حسبايّك
 77 :ٕص اَِصَكْياَ ٔماى اهلل تعاىل دامل سُرفر. خريةأيارٓ  نشذًرتأى

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 

 حب ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب

 انو دامُؿن نُرنّانو اهلل ؼِ يرتا وغداى تُنتُتًٌ د" :برمكصُدِؼ 
; دنّا درؾد ّهمُضبًا انوؾيُ نامُ هًٌغداى دا خريةأ يارٓ ىءاّضنبًا
; دمُؿن لباءِ بربُات اهلل امياىضِو سباءال ؽاَر دؿن ًٌكباءِ بربُات داى
 اهلل حُيغضمُى بُمْ; سشُو دكنرَس مالنُنو اَهغا هًٌغدا داى

  ".وكنرَس بربُات ؼِ ؽاَر دؿن اسُن تّدم
 ،سهايني اهلل برناتْد ؼِ مشًمني

 تؾمهدا اهلل ددهذّهو ؼِ ل باءِ-لباءِ ؽمارًٌِ نّت مهذادٓ اَر
  :وغد ءى،اّضنبًا داى وػنته

 ردان رمض فستّا ْضبا طرِعٕ مماتُيْ دامل اهلل نراى إخالص :رتامؾ
  .عمايو داى

 ؼِ دُا فمهرميا ا رضاِت برطهُر، صرب داى ءِا ،قَ َناَعة ندَا:
 هْغد اتاَ طمع داى ؽسُمبُ مراسا اؿته اَسًا، دؾحاصٌّ در راَيًّْؾد
  .ِوءال ؽاَر اِوؾاهخؾ تصأد

 داى بادٓأ ؼِخرية أ يارٓ دؿن هاؾسهتّاض  ِتءِا ،توَْمََالََْرَُكَْذَِ :ضنتّ
  .فانا ؼِ ددنّا فيّدَ خرينأؾػ
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 ؼِ وهدسك اتاَ نًهدم دؿن تُندَم تّدم ِتءِا ،ِإْسِتَقاَمة ت:ؿمأن
  طرع. وغد ٌػضبرخ

 ڃ ڃ ڃ چ چ

﮵   ﮴  ﮳  ﮲  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﯀   ﮶ ﮿  ﮾  ﮽  ﮼  ﮻

 ﯁       

 خسهريا: اسرتميُ-اسرتٓ دؿَايآ نيب، ناتانهًٌ ن" :مكصُدِؼ بر
 انُ آؾسُ مارًٌِ مو ،حّاسهريؾدنّا داى  وؾنًّدَ مايُنو مسُا نامُ

 اراخ وغد نامُ شهوؿي انُ داى ،نبًاضّاءى دنّا اِو نامُ دؿن برِهو
 حاهلل داى رسُي ىءكريضا مايُنو نامُ خداى سهريا حكباءِ-لِءسبا ؼِ

 ؽاَر ْضبا دِانوجم اهلل حُيغضسشُ مو خرية،أ رٓضدن نمُّايو سرتا
 ".ربش ؼِ الاًؾ نامُ دانتارا لباءِ بربُات ؼِ

َِمَنَ َِفْيِو َِبَما ََوِإي اُكْم ََونَ َفَعِنى َاْلَعِظْيِم، َبِاْلُقْرَءاِن ََوَلُكْم لْى َاهللَُِ بَاَرَك
َاْلَحِكْيمََِوالذَ َيَاتَِاْلََ َِمنَ َ،ْكِر َالس ِميُعََوتَ َقب َل َُىَو َِإن ُو َِتالَوَتُو يََوِمْنُكْم

ََوَلُكمََْاْلَعِلْيُم. َِلْي َاْلَعِظْيَم َاهلَل ََوَأْستَ ْغِفُر ََىَذا َقَ ْوِلْي ِئِرَاَوِلسَََ،َأقُ ْوُل
فَ َياَفَ ْوَزَ ،َواْلُمْؤِمِنْيَنََواْلُمْؤِمَناِتَفَاْستَ ْغِفُرْوهَُ،ََواْلُمْسِلَماتََِاْلُمْسِلِمْينََ

 اْلُمْستَ ْغِفرِْيَن،ََوياَََنَجاَةَالت ائِِبيَن.

َ
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 نَِيةَُْلُخْطَبُةَالث اَاََ
ََأنَْاترََي َْخََالَْوَََمَِعََالن َ ِبََهَِادَِبََىَعَِلََعَََلَِت ََفضَ مَُالََْوَِلَ ِلََدَُمَْحََْلَاََ ََوَأْشَهُد .ََ َّل 

ََوْحَدهَُ َاهلُل َِإَّل  ََعْبُدهََُوِإَلَو َُمَحم ًدا ََسي َدنَا ََأن  ََوَأْشَهُد ََلُو، ََشرِْيَك َوََّل
َاََ ََعَلىَوَرُسْولُُو. ََوَسل ْم ََصل  َوَعَلىَآِلِوََُمَحم دٍََكََِلَوَْسََُرَوَََكََدَِبَْعَََلل ُهم 
ََوَصْحِبِو.َ

َوَِمَِعََىَنَِلََعَََاهللَََْشُكُرْوااوََ،َوَِاتَِقََت ََُقَ حَََاَاهللََوَْقَُت َ اَِ،َاهللََِادََبََاَعَِيََف َََ،دَُعَْب َََامَ أََ
 ظَاِىَرًةََوبَاِطَنًة.

  ،اهللَرَِحَمُكمََُاْلُمْسِلِمْينََََمَعاِشرََ

مارًٌِ نّت سهتّاض . خبهر-سبهر ؼِ نتكُأى وغد اهلل دؿيٌ نابرتكُ
 برطهُريٌ داى حدنُرنّانه ؼِ نعمت سضاال تصأد تعاىل اهللاتْ ػّػم
  .ٌ رَاٍؿمًّم ؼِ ريحضانُ تصأ

 اهلل سهايني، سّدؽ مجعٕ ِؼ دمُيّانو
رسول اهلل صلى  دؿن سالم داى صلوات وؾاخاَ كهوثرباؿمارًٌِ نّت مم
 تًٌ نراى ّهداضب دؿن نّت ؼاِس داى ناسٌّ تهدا آضسبااهلل عليه وسلم 

 آضًباؾ يفًادػم ّهداضب ُىؾَاالَ نّت، دؿن سالمإ امأض ِهوؿامجم
 دؿن رَجم تعاىل اهلل. ّهداضب دعُٔ دامل رجناَ داى (kerenah) ِهٌنر
صلوات دان سالم كفد رسول اهلل  هوخؿُػم آؾسُ مياىإبر ؽاَر-ؽاَر

 :56 سورة األحزاب، اية دامل ؾرِهتًح امياىضسبا صلى اهلل عليه وسلم
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ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

 ڇڇ 
سهتّاض  ئهتحمآل"سشُغضُيح اهلل تعاىل داى ؾارا  ِؼ برمكصُد:

ِؼ  أَرؽ-َايآ أَرؽ ،ص لَّى اهلل  ع ل ي ه  و س لَّم   نيب حممدنأتص  صلواتبر
َخؿههًٌ سالم سذًرتا دغو برصًُاتًٌ نامُ نأتشح سرت ابرإمياى! 

 أتشح دغو سؿهُيح".ؾػخرمنت ن

َتََيَْلَ اَصََمََكََ،ََدمَ حََاَمَُنََدَِيَ سَََآلََِلىََعََوَََ،دٍَمَ حََاَمَُنََدَِيَ ىَسََلََعََالل ُهم ََصل َ
َإَِنََدَِيَ سَََلىََعََ َإَِنََدَِيَ سَََآلََِلىََعََوَََ،ميَْاىَِرََب َْا َميَْاىَِرََب َْا اَنََدَِيَ سَََلىََعَََكَْارََِبَوََ،
َمَُنََدَِيَ سَََآلََِلىََعََوَََ،دٍَمَ حََمَُ َمََكََ،دمَ حََا َإَِنََدَِيَ سَََلىََعَََتََكَْاَرَبََا ،َميَْاىَِرََب َْا
َإَِنََدَِيَ سَََآلََِلىََعََوََ َالَْفََِمََيَْاىَِرََب َْا ََمِجْيٌد.نََيَْمَِالََعََي ََحِمْيٌد َِإن َك َواْرَضََ،

ََوُعَمَرَ ََبْكٍر َأَِبْي ََساَدتَِنا َاْلَمْهِدي  ْيَن، َالر اِشِدْيَن َاْلُخَلَفاِء ََعِن الل ُهم 
َالص َحابَةَََِوُعْثَماَنََوَعِلّي،ََوَعنَْ َأْجَمِعْيَن،ََوَعِنَالت اِبعْيَنَََواْلَقَرابَةََِبَِقي ِة

ْين.َََلُهمَََْوتَاِبِعىَالت اِبِعْينََ ََبِِإْحَساٍنَِإَلىَيَ ْوِمَالد 
َاْغِفْرَ َوالُمْسِلِمْيَنََواْلُمْسِلَماِتَاَْلْحَياِءََْلُمْؤِمِنْيَنََواْلُمْؤِمَناِت،لَِالل ُهم 

َوََ ُهْم َالد َعَوات.َاَْلْمَوات،ِمن ْ َُمِجْيُب ََقرِْيٌب ََسِمْيٌع َأَل فََْالل ُهمَ َِإن َك
َالر اِشِدْينَِمنََََواْجَعْلَناَبَ ْيِنَنا،ََذاتََََوَأْصِلحََْقُ ُلْوبَِنا،َبَ ْينََ َالل ُهمَ .

نْ َياَِخْزيََِِمنَََْوَأِجْرنَاَُكل َها،َاْلُُمْورََِِفىََعاِقَبتَ َناََأْحِسنَْ ََذابََِوعَََالدُّ
ََ.اْلَعاَلِمْينََربَ َيَاَاَْلِخَرة،
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ََوَدم رَََْواْلُمْشرِِكْيَن،َالش ْركََََوَأِذلَ ََواْلُمْسِلِمْيَن،َْساَلمََاْلَََِأِعزَ َالل ُهمَ 
ْينََأْعَداءََََأْعَداَءكََ َاْلُمْؤِمِنْين.َالد  َِعَباَدَك َلََناَََواْنُصْر ََأْصِلْح الل ُهم 

َ َال ِذْي َِديْ نَ َنا ََأْمرِنَا، َِعْصَمُة ََمَعاُشَنا،َُىَو َها َِفي ْ َال ِتْي َُدنْ َيانَا َلََنا َوَأْصِلْح
َُكل َ َهاََمَعاُدنَا،ََواْجَعِلَاْلَحَياَةَزِيَاَدًةَلََناَِفْي َوَأْصِلْحَلََناََأِخَرتَ َناَال ِتْيَِفي ْ

. َُكل ََشرٍّ   َخْيٍر،ََواْجَعِلَاْلَمْوَتَرَاَحًةَلََناَِمْن

ََوالت  ْوِفْيقالل هَُ ََواْلِهَدايَِة َاْلَعْوِن َِبَدَواِم َاْحَفْظ ََوالس اَلَمِةََ،م  َوالص ح ِة
ََمْوََّلَ َِمْنَكَيَاَكرِْيُم، َبِاهلِل َاْلَواَِِق َاْلَعاِبِدْينالسَُّنَا َزانَزَْيَن ْبَنَِاََ،ْلطَانَِمي ْ

َ ََْلطَانََمْحُمودَِسَُّالاْلَمْرُحْوِم ََشاِه، َبِاهلِل ََعَلْيِوَاْلُمْكَتِفْي َالر ْحَمَة َوأَْنِزِل
َ.ترغضانُْلطَانَةَنُ ْورَزَاِىَرة،َُسْلطَانَةَسَُّالَوَعَلىَ

َواْحَفْظَُعَلَماَءُهََوُوَزرَاَءُهََوُقَضاَتُوَََدُهََوَأْىَلُوََوَذِوْيِوََوَأَقارِبَُو.َواْحَفْظََأْوََّلَ
ََواْلُمْسِلمََ َاْلُمْسِلِمْيَن َِمَن ََوَرَعايَاُه ََواْلُمْؤِمَناتََِوُعم اَلُو ََواْلُمْؤِمِنْيَن َاِت

نْ َياََواآلِخَرِة،َِبَرْحَمِتكََ ََيَاََأْرَحَمَالر اِحِمْيَن.ََِفيَالدُّ
َ َاْلَعْهِد ََوِلي  َاْحَفْظ َاََِتػهُالل ُهم  َِإْسَماِعْيل َبِاهلِلَُمَحم د َاْلَواِِِق ْبَن

َزانَزَْيَنَاْلَعاِبِدْين.سَُّال ََْلطَانَِمي ْ
َظََنََب  َرََ َأََنََمَْلََا َوََنََسََفَُن َْا َوَََنَلََرَْفَِغَْت َََمَْل ََنَْإَِا َلََنََمَْحََرَْت ََا .َنََْيَرَِاسَِخََالََْنََمََِنَ َنَوَْكَُنََا

نْ َياََحَسَنًةََوِفيَاآلِخَرِةََحَسَنًةََوِقَناََعَذاَبَالن اِر. ََرَب  َناَآتَِناَِفيَالدُّ
َ
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َ
ََ.مَْلَ سََوَََوَِبَِحَْصََوَََوَِِلَآَىلََعََوَََدٍَمَ حََمََُانََدَِيَ سَََىلََعَََاهللََُىلَ صََوََ

َاْلَعاَلِمْينََ  .َواْلَحْمُدَهلِلََرب 
َِعَباَدَاهلِل!

ََعِنَ َهى ََويَ ن ْ َاْلُقْرَبى، َِذي ََوِإيْ َتآِء ََواِلْحَساِن، َبِاْلَعْدِل َيَْأُمُر َاهلَل ِإن 
َاهلَلَ ََفاذُْكُرْوا ََتذَك ُرْوَن. ََلَعل ُكْم َيَِعُظُكْم ََواْلبَ ْغِي، ََواْلُمْنَكِر اْلَفْحَشآِء

ََفْضِلِوَاْلعََ َِمْن ََواْسأَُلْوُه ََيِزدُْكْم، َنَِعِمِو ََعَلى ََواْشُكُرْوُه ََيْذُكرُْكْم، ِظْيَم
َيُ ْعِطُكْم،ََوَلذِْكُرَاهلِلََأْكبَ ُر،ََواهللَُيَ ْعَلُمََماََتْصنَ ُعْوَن.

 قُ ْوُمْواَِإَلىََصاَلِتُكْمَيَ ْرَحْمُكُمَاهلل.

 


