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َىلََاْْلُوََْْلُخْطَبةَُاََ
ََعَمََل،َ ََأْحَسُن َأَيُُّكْم ُلوَُكْم َلَِيب ْ ََواْلَحَياَة َاْلَمْوَت ََخَلَق َالَِّذْي َِللَِّه اَْلَحْمُد

َّلََّ ََأْن ََعْبُدََوَأْشَهُد ًدا َُُحمَّ َ ََأنَّ ََوَأْشَهُد ََلُه، ََ ِِْي ََش ََُُّل ََوْحَد َاهُل َِِّلَّ ََِِلَه
َ ََوَرُسْولُُه َُُحمََّاهِل َ ََسيِِّدنَا ََعَلى ََوبَاِرْك ََوَسلِّْم ََصلِّ َاَللَُّهمَّ ٍدَاْلُمْصَطَفى،

َآ ََوَعَلى َاْلَوَرى، ِِ َُِّةََخْي َالطَّا ََِِلى َِبَهْدِيِه َاْهَتَدى ََوَُِن ََوَأْصَحاِبِه ِلِه
َِى.َ َاْلُكب ْ

نُ ْونََ َُّاَبَ ْعُد،َفَ َياَأَي َُّهاَاْلُمْؤُِ عََُ،َأ َِْحُمْوَن.َ،ْوَُُِات َُّقْواَاهَلََوَأِطي ْ  َلَعلَُّكْمَتُ 
  ِِْخَواِنَيَاْلُمْسِلِميَنَرَِحَمُكُمَاهل،

 ّتعاىل، ُسبخاى اهلل دفنتكْأٌ ن هتهًغّسَا مئاساو نٔت بز-مارٓلُ ساو
 ٍٔيدرنيلُ داٌ باٛٓل غٓ عنالً-عنالً مالنْنً ًغد نٔت ماس يٍْهيلُف

لبُٔ -لبُٔ ةفاءيدزب تٔدم غٓ زناراف-زناراف ًغد ماس غممبْا دفدر دٓزٖ
مْدًٍ -مْدِ .اهلل دفن ٔنتعصنن بزبيتْم غٓ زناراف-زناراف ٕضال
 ْىًفنام داٌ نتمحنز ،نءكريضا تفميدا انً نٔت ىييت، حٔاٗ غَْدْفغد

  :بزتادْم آً ٍارٖ خطبة .ّتعاىل ُسبخاى اهلل دفدر
  "فزسٔافً اىتْم مينْٖٛ اهلل تعاىل"                     

  ،سهالني اهلل درمحيت غٓ مجع٘ غمسلنني سٔد
 غٓ لثٛٓل سبابا غٓ عنالً ْلهيلُفنْم سهالٕ، خٍا آً ددىٔا فٍٔدّ
 خٍا ابادٖ غٓ فٍٔدّ. ماتٕ انً غاّر فستٔا غحَْدْفغنزاٌ د بْلُٔ،
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-دسٔا يلُغ، دااىييت. دْسرتّ، مسيتارا ّقتْ ماسُٔ اد خريةأد فٍٔدّ
 ماس َابٔسهًغم زتٕفس ةدفاءيبز تٔدم غٓ زناراف-زناراف ًغد حسٔاني

 هًغميدات تٔدم تزسبْت زبْاتًف مسْا. حآضسبا داٌ ٔتفمزم ل،فملٔ ًغد
نتآٍْلُ بَاّا دامل  .مصارنت ضدْ داٌ دٓزٖ اّىتْم منفعة افا-افا

. اّسٔا يلغم افتي ساج، ماس بٔال-بٔال دف غدات بْلُٔ نناتني آً، فٍٔدّ
  .ّتعاىل ُسبخاى اهلل ّلُٔا هًفدتت تلُ غٓ ماس دف تفت غدات انً اٖ

 :94 ةيونس اي ةسور دامل  فرمان اهلل

﮾  ﮽  ﮺  ﮻﮼  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮳  ﮴﮵   ۓ ۓ﮲ 

 ابٔالفا مو; هًفدتت غٓ ِْفتٔن ااد اّمت فتٔا-فتٔا ٕضبا": بزمكصْد غٓ
 ْالف تٔدم داٌ ٌْ،ف تعسسا حمالمبتهي مزٓو تفدا تٔدم ،حٍْفتٔن غدات
  .ح"زانيجضم مزٓو تفدا

 ىامٌْ اّا،ثبز غٓ خملوق فستٔا ٕضبا ستنيفن ساتْ انًفنناتني مزّ
 خٍا اٖ مالُ ،غَْدْفغ اتاّ ْدِفجمأىسٕ بْنً سْاتْ  ٕضبا نناتني
. خريةأ نعامل حداٌ سرتّس خبرز عامل دىٔا نعامل  درٖ ٔيدًٍفزف سْاتْ
 اراخ امياىانُضبا داٌ ؟حنناتٔي تفماىهُ متد ؟حماس نناتٔي بٔالنُ
-غماسٔ بالسً ميزميا اّىتْم اهلل دفدننبالٕ ن ًان خخريأ فتت ؟حنناتٔي
   .ٔا آًددى فمساس ٍٔدّ حدالنْني غٓ فا ٔهْتغم غماسٔ

 :851 ةان اير  م  ع   ل  ا   ةوتعاىل دامل سور  وفرمان اهلل سبحان
 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ
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 تيتْ سْدِ تزبْىِْ، اتاّ ماتٕ نامْ دو حٍْغضسسْ دمٕ": بزمكصْد غٓ
 .("بالسً ميزميا اّىتْم) ْىهًفدٍٔن ًان نامْ دْالُ اهلل دفن

 :1 ة، ايةع  مج ل ج ا  ة سور دالُ  فرمان اهللداٌ 
ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 

 ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ

 مالرٓهً نامْ غٓ مْت خسبيز (ندحم ّاٍاٖ) ناتانيلُ": بزمكصْد غٓ
ننْدًٓ نامْ انً  ،نامْ مينْٖٛ انً اٖ لُفتت آت، خدفدر دٓزٖ

اللْ اٖ  ات،ث غٓ داٌ غائب غٓ االضس تاٍْٖغم غٓ اهلل دفً نهدننبالٔ
  .ح("ممبالس سزتا) النْنً تلُ نامْ غٓ فا نامْ دفممربٓتاٍْ ن

   ،سهالني اهلل دبزنيت غٓ مجع٘ غمسلنني سٔد
 بْاتلُ ،حبالسي ميزميا اّىتْم ّتعاىل ُسبخاى اهلل مينْٖٛ ٔلفغضسبلْو د

 اهلل ْىًفنام داٌ نتمحنز تفميدا نٔت ضمسْ فحْنْدس ًفزسٔاف
 زلْف غٓ ًفزسٔاف اىتارا ّتعاىل ُسبخاى اهلل ضمماسْقهٕ شز تفدا حسرتّس

  :آالُ دالنْنً
  .ٍارٖ فاستٔ اهلل دفن ٌْفام ممٔيتا داٌ بزتْب٘ كهًثزبافمم :زتاوف

 1: ة ايي  ر  ح  ت  لا   ةسور  ملدا فرمان اهلل
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

 ڇ    ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ
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 ًغد اهلل دفبزتْبتلُ نامْ ن ،مياٌإبز غٓ غاّر-غاّر ّاٍاٖ": مكصْدبز غٓ
 نساهلً-نساهلً ْسهًفَاغم انً نامْ تًٍْ مْدًٍ-مْدِ ا،ّحُِْصَى تْب٘

  ."اٖغسْ فبربا حباٍّد الريغم غٓ ضشز ندامل نامْ مماسْقهً داٌ نامْ
 اٌاميضسبا و،ُِْصِعَم غٓ غسأّر ٔيداضب ٌْفسيتٔاس بزتْب٘ ّاالّ ىيب 

 خ:بداس
َةًَََََُِّنََيَْعَِبَْسَََنَََََُِِْث ََكََْأََمَِوَْي ََيَالَْفََِهَِْيََلَََِِبَُوَْت َُأََوَََاهلََََُِفَِغَْت ََسََْْلَََيَْنَََِِِّاهلَِوََ

 بزتْب٘ انْ داٌ اهلل دفن ٌْفممٔيتا ام انْ حٍْغضسسْ اهلل دمٕ": خمكصْد
  بخاري وايَر  ."ساتْ ٍارٖ دامل نالٕ ْلِْف تْدِْ ملبَٕٔ خدفن

 غٓ حهاو حهْو الدزٖفمم ًغد صالٗ، لْقهًآزفٌ ممممبتْل دا ندّا:
 صالٗ اآفسْ ،ااد غجملٔس علنْ ٓ-صالٗ ماللْٖٛ جملٔس ًغبزناٛٓنت د

 دامل غيتٔف تغسا غٓ عنالً انًفنزاٌ صالٗ مزّ اهلل، اّلُٔ دتزميا نٔت
. اهلل اّلُٔ دتزميا انً تٔدم ًٓٛال عنالً االضس بتْل، غٓ صالٗ افتي. سالوإ

 ٍارٖ دفمْال سهالٕ دحساب -مْال غٓ عنالً انًفمزّ ضدْ صالٗ
 :ٔام٘. سبدا رسْل اهلل صلٙ اهلل علُٔ ّسلهق

َالصََََّأوَّلَُ َُِة َاْلِقَيا َيَ ْوَم َاْلَعْبُد َِبِه َُيَحاَسُب َفََةَََُلََُا َحََلَُصَََتَْحََلَُصَََنَْإَِ،
ِانيرواَُ(َ.هَِلَِمََعََََُِائَِسَََدََسََفَََتَْدََسََفَََنََِِْ،َوََهَِلَِمََعََََُِائَِسََ  )الطب

 دف ٍنبا غّرأدحسابهً سس سهالٕ مْال-مْال غٓ عنالً": خمكصْد
 ًعنل مسْا (دتزميا) باٛٓل تحصال دو آت اّلُٔ ،تحصال آالُ قٔام٘ ٍارٖ
مو مسْا  (دتزميا تٔدم) رّسل تحصال دو داٌ دتزميا انً ًٓٛال غٓ حباٛٓك
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  َيانَََِِب ََلطَّاََيةَرواَ."ٔدم انً دتزميات ًٓٛال غٓ حعنالً باٛٓك
 داىتارا غيتْضتز انً مياٌإبز غٓ غسأّر رّح. غٍْت مسْا سلسٔهً :ضتٔن
 زانيلُضس آت، اّلُٔ. دسلسٔهً بلْو غٓ غحداٌ بْمٕ نزاٌ ٍْت ٔتغال

                                    سبدا. ٍْهًغضت-ِْغضدت ًغدا ْ،فٓل سَاج ممٛسبا ،غٍْت ممبآز
 )رواه الرتمذي( هَُنَْىَيُ ْقَضىَعََتَّحَََِنهََِديَِْبََةٌَلَّقََُُعَََنََُِِؤَْمَُالََْسَُفَْن ََ

 (ملٔا غٓ تفمت دفدر غدٍال) غيتْضتز آت مؤمني غّرأرّح سسخ: مكصْد
  تزمذٖ ّآ٘ر ".دلْىسهً آت غحٍْت الُغضسَٔ غحٍْت سبب ًغد

 ٓأٌأىافغ مالنْنً زىُف نٔت غٓ غاّر مسْا دفن معاف ممٔيتا: تفنام
 ميْىتْت انً مزٓو ىييت ٔام٘ق ٍارٖ دفمزٓو. دو تٔدم،  فتزٍاد

 فتزٍاد بآزٌ اٖضسبا نٔت باٛٓل عنالً االضس ًغٓت دٛٓا نبالسًف
   :بزمكصْد غٓ اهلل  رسْل سبدا. تزسبْت آأٌٔىفغا
 سسْاتْ اتاّ حمزّاٍ فتزٍاد ااد ساو خساّدارا ميظالٔنٕ زىُف غٓ افسسٔا"
 حالل ممٔيتا دٖ ٍيدقلُ مو ح(آضسبا داٌ بيدا ٍزتا زتٕفس)ًٓ ٛال غٓ

 ٕ،ضال النْ تٔدم درٍه اتاّ دٓيار غٓ ٍارٖ غحسبلْو دات ،غسهار خدفدر
 اٖضسبا خدفدر دأمبٔل انً باٛٓل عنل حٔضبا ااد دو آت نتٔو دف مالُ

 انً باٛٓل عنالً حٔضبا ادو تٔدم اد ،حنظالٔني قدر ٔهْتغم بآزٌ
  اريبخَوايةَر .حتسأن دلتكهً اّىتْم خساغم دفدر نذاٍنت دأمبٔل

  ،سهالني اهلل دملٔانً غٓ مجع٘ غمسلنني سٔد
 ٌْفّاالّ بزتزّسً اٍالف الْرنًجم بْلُٔ غٓ عنالً دئس ضتٔ تفتزدا
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   -:ٓتٛٓا آً، دىٔا دامل ٕضال ااد تٔدم سْدِ نٔت
-رّمُ سهْلُ، مسذد، ميدٓزٓهً زتٕفس ،(بزّاقف) دارٓ٘ ٘صدق: زتاوف

ٔل ميفع٘ دأمب اّىتْم حآضمُ داٌ سبافهً تاىُ، رّقٓتٔه، اتاّ مْا اىل رّمُ
 تْىاٖ غّا ارادس دّاقفهً ضدْ بْلُٔ مالُ،. حممزلْني غٓ ًغْلْضاّلُٔ 

  .حْرّسهيغم اّىتْم وامآد َٔلف دفن حزٍهيجم ًغد
 :49 ةان اير  م  ع   ل  آ ةسور دامل  وتعاىل وفرمان اهلل سبحان

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

 (حكٔك٘) ٖفاادمي تفدا انً نالٕ-سهالٕ تٔدم نامْ": بزمكصْد غٓ
 درٖ نيضسباٍا درمانً نامْ سبلْو (ْرىافمس غٓ) نبكتني داٌ نبادٔهً

 مو درمانً نامْ غٓ دْا فا سسْاتْ داٌ. ٕغسآ نامْ غٓ فا
  .ح"تآٍْغم اهلل حٍْغضسسْ
 نٔت دف ااد غٓ علنْ-علنْ بارنيلُٔس. منفعةبز غبارنً علنْ ٓٔس :ندّا

 ميذادٖ انً اٖ نزاٌ مياٌ،إبز غٓ غاّر-غاّلُٔ اّر منفعةدأمبٔل  ُبْلٔ غٓ
 اهلل رسْل سبدا. بيدا ٍزتا ًغد ٘صدق دفًٓ درٛ، سال٘صدق درٖ نيضَاسب

 :ّسله علُٔ اهلل صلٙ
َُُاْلُمْسِلمََ ُِْءَاْلُمْسِلُمَِعْلًما،َثُمََّيُ َعلَِّمُهََأَخا َ.ََأْفَضُلَالصََّدَقِةََأْنَيَ تَ َعلََّمَاْلَم

 الدزٖفمم غٓ مسله غسساّر آالُ ٘صدق باٛٓل-ٓلٛسبا: "خمكصْد
     .مسله" غٓ خساّدارا دفن حادزنيغم اٖ ننْدًٓ علنْ سسْاتْ

  مادُ ابً ّآ٘ر                                                    
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. ٘صاحل داٌ صاحل غىل ٓا-اىل ميذادٖ اٖفسْ اىل-اىل ميدٓدٓل: ضنتٔ
 دو. مزٓو اىل-اىل ميدٓدٓل دامل بسز غٓ أماىُ ممٔهْل خسبيز فبا آبْ

 ٔلُضرّ مو ،حاىل تزسبْت. دو سبالٔك-مو صاحللُ اىل ،حتزبَٔ باٛٓل
 :اهلل علُٔ ّسله صلٙ اهلل رسْل سبدا. مزٓو

َدانِِهََأْوَيُ نََ َُُيُ َهوِّ َِِةََفأَبَ َوا َُْوُلوٍدَيُوَلُدََعَلىَاْلِفْط َسانِهَُِكلَُّ َِانِِهََأْوَيَُمجِّ  َ.صِّ

 غٓ الُفبا آبْ ندّا مو ،ةفطر  اتس دالٍرينً اىل فستٔاخ: "مكصْد
  بخاريوايةََر              ح".ممادْسٔهي اتاّ حزىٔهيصمي اتاّ حمَْٔدٓهي

 اىل-اىل ميذادٖ خمسْا اآفسْ باٛٓل غًاىل نٔت د-لُ اىلكاّلُٔ آت دٓدٓ
 فٍٔدّ مساس ااد ساو نٔت، اّىتْم انًعميد انً غٓ ٘صاحل داٌ صاحل غٓ

 .ىييت لغضمئ نٔت ستلُ اتاّ
 ڃ ڃ ڃ چ چ

﮽  ﮼   ﮻  ﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ۓ ۓ ﮲

     ﯁  ﯀         ﮾﮿ 

       

 نامٕ غٓ رسقٕ درٖ نيضسبَا (درمانيلُ) بليذانيلُ داٌ": بزمكصْد غٓ
 ،خدافمْت ن ادل ٖفامس نامْ درٖ غّرأسس سبلْو نامْ دفن بزٓهً

 ّاٍاٖ: " اخنات ًغد مزآْ انً (آت ساعت د)ف اٖ مو (تٔدم ناالّ)
 نسْاتْ ماتٔهْ ادل ًغندات ملبتهً هاّغا ناالّ حباٛٓك هُغتٍْيهْ! ال



 

9 

 

 ْالف تفدا داٌ ٘بزصدق تفدا انْ اآفسْ ٕ،ضال سَاج سدٓهٔت غماس ٓ
-ٔدم سهالٕت اهلل ،(تلُغآ) داٌ". صاحل غٓ غاّر-غدرٖ اّر ميذادٖ انْ

 ابٔالفا (اّاثبز غٓ سسْاتْ اتاّ) غّرأنالٕ انً ملنبتهً نناتني سس
 نامْ غٓ االضس ياٖٛغم حتاٍْىفغميدامل  امت اهلل داٌ; حادل ٖفامس

   11-10 : ون اياتقج ف  ان  مج ل  ا  ة سور                     .نزدهً
ِلْىََوَلُكْمَ َنَْاآليَاِتَِنَاْلَعِظْيِم،ََونَ فََآالُقَِْبَِبَاَرَكَاهلَُ َعِنْىََوِِيَّاُكْمَِبَماَِفْيِهَُِ

نِّذَِّوالَْ َُِ ََوتَ َقبََّل َاْلَحِكْيِم، ِِ َِتََلَْك ْنُكْم ََوُِ َاْلَعِليَْْى ُُ ِمْي َالسَّ َُهَو َِِنَُّه .َمََُوَتُه،
ََوَلُكْم، َِلْى َاْلَعِظْيَم َاهَل ُِ ََوَأْستَ ْغِف ََهَذا َقَ ْوِلْى َاْلُمْسِلِمْيَنَآَوِلسََََأقُ ْوُل ِِ ِئ

ِنْينََ ََواْلُمْؤُِ ُِْوَََُُواْلُمْسِلَماِت، َفَاْستَ ْغِف َناِت َفَ ْوَزَ ،َواْلُمْؤُِ فَ َيا
ِِْيَن،ََويَاََنَجاَةَالتَّآئِِبْيَن. َاْلُمْستَ ْغِف

َ
َ
 

 

 

 

 

َ
َ
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 ْلُخْطَبُةَالثَّانَِيةََُاَََ
َِللَّاََ ََربَِّْلَحْمُد َاْلَعاَلِمينَََِه َاْلَحْمدَُ، ََوَلُه َُ َاْلُمْل ََلُه َكَُ، ََعَلى ََشْيٍئََوُه َو  لِّ

. ٌِ َََََّلَََوْحَدََُُاهلََُِِّلََََِِّلهَََّلََََّأنَََْوَأْشَهدََُقَ ِدي ِِْي ًداََأنََََّوَأْشَهدَََُلُه،ََش ََُُحمَّ
ََوَرُسْولُهَََُعْبُدَُُ ََسيِِّدنَاََعَلىََوبَاِركَََْوَسلِّمَََْصلََِّللَُّهمََّاََ. دٍََ َآِلهَََِوَعَلىََُُحمَّ

 .َوَصْحِبهَِ
َُّا ُعْوَُتَ َعاَلىَاهلَََت َُّقْواِاََالنَّاُس،َأَي َُّهاَفَ َيآَ،بَ ْعدَََُأ  .َوَأِطي ْ

ََِ   اهل،َرَِحَمُكمََُاْلُمْسِلِمْينَََََُعاِش

 حزٓيتَف ملكساىانً ًغد خبيز-سبيز ًغد ّتعاىل ُسبخاى اهلل دفبزتكْٚ ن
 ّلَٕٔازفاّىتْم نٔت مم دالً سَاج لُيآ. حيغً الرلهغضمئ سزتا

مْدًٍ -مْدِ. خريةأ داٌ دىٔا ًفنَٔدّ دامل ٌٛأضنبَا داٌ نسذَرتأٌ
 .تعاىلُّ سبخاى اهلل دفدر ْىًفّلُٔ رمح٘ داٌ نامانٔت سيتٔاس بز

 اهلل سهالني، سٔدغ مجع٘ ٓغ دمْلٔانً
رسول اهلل صلى اهلل  دفن سالم داٌ صلوات ًفاخاّ كهًثزبافمارٓلُ نٔت مم

 تلُ نزاٌ ٔيداضب دفن نٔت غسآ داٌ ناسُٔ تيدا اٖضسباعليو وسلم 
 ٓيُنز اٖضلباف يفَادغم ٔيداضب ٌْفّاالّ نٔت، دفن سالوإ اوأض ٓهًفانجم
(kerenah) ٌغاّر-غاّر دفن زّجم تعاىل اهلل. ٔيداضب دعْٗ دامل رجناّ دا 
 امياٌضسبا صلوات دان سالم كفد رسول اهلل  هًخفْغم اٖفسْ مياٌإبز

 :56 سورة األحزاب، اية دامل فزٓيتَح
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ڃ چ چ چ چ ڇ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

 ڇڇ 
 صلواتسيتٔاس بز ٜهتحمآل"سسْغضٍْح اهلل تعاىل داٌ فارا  ٓغ بزمكصْد:

ٓغ بزإمياٌ!  أّرغ-ّاٍاٖ أّرغ ،ص ل ى اهللج ع ل ي و  و س ل م   نيب حممدنأتس 
ّخفهيلُ سالو سذَرتا دغً فغخزمنت بزصلْاتلُ نامْ نأتسح سزت ا

 نأتسح دغً سفيٍْح".

َ ََصلِّ َُُنََدَِيِّسَََىلََعََاللَُّهمَّ َ َُُنََدَِيِّسَََآلََِلىََعََوَََ،دٍَمََّحََا َ َصََمََكََ،ََدمََّحََا َلىََعَََتََْيَلَّا
ََِِنََدَِيِّسََ ََِِنََدَِيِّسَََآلََِلىََعََوَََ،ميَْاهَََِِب َْا َميَْاهَََِِب َْا َُُنََدَِيِّسَََلىََعَََكَْارََِبَوََ، َ َلىََعََوَََ،دٍَمََّحََا

َُُنََدَِيِّسَََآلَِ ََِِنََدَِيِّسَََلىََعَََتََكَْاَرَاَبََمََكََ،دمََّحََاَ ََِِنََدَِيِّسَََآلََِلىََعََوَََ،ميَْاهَََِِب َْا َمََيَْاهَََِِب َْا
َالَْفَِ َُِجْيٌد.َ،نََيَْمَِالََعََي َ ََحِمْيٌد ََ َِّاِشِدْيَنََِِنَّ َال َاْلُخَلَفاِء ََعِن َاللَُّهمَّ َواْرَض

َالصََّحابَةَِ َبَِقيَِّة ََوَعْن ََوَعِلّي، ََوُعْثَماَن َِ ََوُعَم ٍِ ََبْك َأَِبْي ََساَدتَِنا َاْلَمْهِدي ِّْيَن،
َِابَةَِ َالتَّاِبِعْينََََواْلَق ََوتَاِبِعى َالتَّاِبعْيَن ََوَعِن َيَ ْوِمَََلُهمَََْأْجَمِعْيَن، ََِِلى بِِإْحَساٍن
ْين.َ ََالدِّ

َ ِْ َاْغِف َناِت،لَِاللَُّهمَّ ََواْلُمْؤُِ ِنْيَن ُهْمََْلُمْؤُِ ن ْ َُِ َاَْلْحَياِء ََواْلُمْسِلَماِت َوالُمْسِلِمْيَن
َوات، ُْ َََُُواَْل َ ِِْيٌب ََق ٌُ ََسِمْي ََ َعَوات.ِِنَّ َالدَّ َقُ ُلْوبَِنا،َبَ ْينَََأَلِّفََْاللَُّهمَََِّجْيُب

نََََواْجَعْلَناَبَ ْيِنَنا،ََذاتََََوَأْصِلحَْ َِّاِشِدْينَُِ ُُْورََِِفىََعاِقَبتَ َناََأْحِسنََْاللَُّهمََّ.َال َاُْل
ِْنَاَُكلَِّها، نَََْوَأِج نْ َياَِخْزيََُِِ َِة،ََوَعَذابََِالدُّ ََأِعزَََّاللَُّهمَََّ.ناْلَعاَلِميَََْربَََّيَاَاَْلِخ

ِْكََََوَأِذلََََّواْلُمْسِلِمْيَن،َْسََلمََاْلَِ ِِِكْيَن،َالشِّ َََِْواْلُمْش ُِّ ْينََأْعَداءََََأْعَداَءكََََوَد َالدِّ
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ِنْين. َاْلُمْؤُِ َِعَباَدَك ِْ ِِنَا،َََواْنُص ُْ ََأ َِعْصَمُة َُهَو َالَِّذْي َِديْ نَ َنا ََلَنا ََأْصِلْح اللَُّهمَّ
ََلَنا ََُعاُدنَا،َََوَأْصِلْح َ َها َِفي ْ َالَِّتْي َِتَ َنا ََأِخ ََلَنا ََوَأْصِلْح ََُعاُشَنا، َ َها َِفي ْ َالَِّتْي ُدنْ َيانَا

. ٍِّ َُكلََِّش ْن ٍِ،ََواْجَعِلَاْلَمْوَتَرَاَحًةََلَناَُِ َُكلََِّخْي   َواْجَعِلَاْلَحَياَةَزِيَاَدًةََلَناَِفْي

ََواْلِهدََ َاْلَعْوِن َِبَدَواِم َاْحَفْظ ْوِفْيقاللَُّهمَّ ََوالت َّ ََ،ايَِة ََ ْن َُِ ِة َُ ََل ََوالسَّ ِة َوالصِّحَّ
َُْوَّلَ َ ِِْيُم، َيَاَك َبِاهِل َاْلَواِثَق َاْلَعاِبِدْينالسَُّنَا َزَْيَن َزان ي ْ َُِ ُِْحْوِمَِاََ،ْلطَان َاْلَم ْبَن

َُْحُمودَِسَُّال َ ََْلطَان ََوَعَلى ََعَلْيِه َِّْحَمَة َال ََوأَْنِزِل ،ُِ ََشا َبِاهِل ْلطَانَةَسَُّلااْلُمْكَتِفْي
َِة،َُسْلطَانَةَ ََ.تزغضاىْنُ ْورَزَاِه

ََأْوَّلَ ََوَأقَارِبَُه.َواْحَفْظ ََوَذِوْيِه ََوَأْهَلُه ُُ ََوُقَضاَتُهَََد ُُ ََوُوَزرَاَء ُُ َُعَلَماَء َواْحَفْظ
َناتَِ ِنْيَنََواْلُمْؤُِ َنَاْلُمْسِلِمْيَنََواْلُمْسِلَماِتََواْلُمْؤُِ َُُُِ اَلُهََوَرَعايَا نْ َياَََوُعمَّ ِفيَالدُّ

َََ َِْحَمِت َِب َِِة، ََواآلِخ َِّاِحِمْيَن.َ َال ََأْرَحَم ََيَا َاْلَعْهِد ََوِليَّ َاْحَفْظ َتغهْاللَُّهمَّ
دَِِْسَماِعْيلَاَِ َزانَزَْيَنَاْلَعاِبِدْين.سَُّالْبَنَاْلَواِثِقَبِاهِلََُُحمَّ ي ْ ََْلطَانَُِ

رَب ََّناَآتَِناَ.َنََْيََِِاسَِخََالََْنََََُِنَََّنَوَْكَُنََاَلََنََمَْحَََِْت ََاَوَََنََلََِْفَِغَْت َََمَْلَََّنََِِْاَوََنََسََفَُن َْاَأََنََمَْلََاَظََنََب ََّرََ
َالنَّاِر. ََعَذاَب ََوِقَنا ََحَسَنًة َِِة َاآلِخ ََوِفي ََحَسَنًة نْ َيا َالدُّ َىلََعَََاهلََُىلَّصََوَََِفي

َاْلَعالَََ.مَْلَّسََوَََهَِبَِحَْصََوَََهَِِلَآَىلََعََوَََدٍَمََّحََََُُانََدَِيِّسََ  .ِمْينَََواْلَحْمُدَهِلََربِّ
َِعَباَدَاهِل!

َاْلَفْحَشآِءَ ََعِن َهى ََويَ ن ْ َِْبى، َاْلُق َِذي ََوِِيْ َتآِء ََواِلْحَساِن، َبِاْلَعْدِل ُِ ُُ َيَْأ َاهَل ِِنَّ
ُِْكْم،َ ََيْذُك َاْلَعِظْيَم َاهَل ُِْوا َفَاذُْك ُِْوَن. ََتذَكَّ ََلَعلَُّكْم َيَِعُظُكْم ََواْلبَ ْغِي، ِِ َواْلُمْنَك

ََعَلى ُُ ُِْو ،َََواْشُك ُِ ََأْكبَ  َاهِل ُِ ََوَلذِْك َيُ ْعِطُكْم، ََفْضِلِه ْن َُِ ُُ ََواْسأَُلْو ََيِزدُْكْم، نَِعِمِه
َُاََتْصنَ ُعْوَن. ََواهلَُيَ ْعَلُمَ


