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َىلََاْْلُوََْْلُخْطَبةَُاََ
َكَُفََِدَِوَْب َُعَْمََالََْانٍَسََِلََلَ كَُِبََدَِوَْمَُحَْمََالَََْوَِلَ ِلََدَُمَْحََْلَاََ َّل ََنََْأََدَُهََشَْأََوَََ.انٍَمََزَََلَ ي
ََعْبُدهََُ،انَِسََحَْالَِوَََلَِضَْوَالفََذَََُالَُّل َِإََوََإلََ َُمَحم ًدا ََأن  و.َََوَرُسولََُوَوَاْشَهُد

َمَْهَُعََِبََتََنَْمََوََََ،وَِبَِحَْصََوَََوَِىَآلََلََعََوَََدٍَمَ حَُاَمَُنََدَِيَ ىَسََلََعَََمَْلَ سََوَََلَ صَََمَ هَُاللَ 
َ.ينالدَ َمَِوَْىَي َََلَِإََانٍَسََحَِْاَبَِ
َب ََمَ أََ َأََيََف َََ،دعَْا َالَْهََي َ ا َ،ىَالَِوََقَْت ََِبََايََي َإَِمَوََكَُيَْصَِوَُْاَوَََ،الَََاَوقَُت َ ِاََ،وننَُمَِؤَْمَُا
 .ونقَُت َ مَُالََْازََفَََدَْقََف ََ

َُمْسِلِميَنَرَِحَمُكُمَال،ِإْخَواِنَيَالَْ
 غٜ ساٚداسا-ساٚداسا ذفن ضدٛ دإ سٓذٜشٟ ساٟ دٜشٟ ذفن شإفساٟ بش

 نتاًٖٜٛ٘. ٛٙغضسٛ-ٛٙغضبشسٛ ٔغد اهلل ذفن بشتك٣ٛ شضا سهايني حاضر
 ًَكشاْانٔ ٔغنتكٛإٔ اٜاي٘ د سٚح ْٛتٝلجَ اْٚتٛم تشبا٤ٜل غٜ ٠قاعذ بٗاٚا

 أٜ ٖاسٟ ذفخطبة تادٛم ح. ٓغالس االضس ٤َٖٞٚٓذا دإ اهلل شٜٓت٘ف شاضس
  "ٝشٞغدتا غٜ مضانس"         : اٜاي٘

  سمحت٢ اهلل سهايني،دغ ٜ مجع١  غساٚداسا سٝذ
. رمضان بٛئ غٗٛدٛفغد بشادا تً٘ نٝين نٝت بشاليٛ، َاض ضاتفٓ ٝتٛضب

 بشساّ ٞضشفٔ انٔ بشاليٛ اٜ اٜشتُٝٝٛا تتاَٛ ٞضٖاسٟ سٗاج ال فبربا
 سٝتٛاسٞ ذفن شٖاتٝهٔفد دو. خدباٚا غٜ نًبٝٗٔ االضس دإ تٔانربن
 ٔغد دسٝبٛقهٔ تً٘ َشٜو بشش نيضنٝت، سباٖا غدسهًًٝٝ َظاسنت عُّٛ

 ٤ٕاُبريضن ٔفاَُٛي ،تٝبا غانٔ َٓذً غٜ عيدالفطري ُبٛتجَ ٝهٛمف-ٖريٚم
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ٛ يٝٓتص ملبت الي دت،اف َٓذادٟ ٤ٕاضشْٝاف غذٚض-غذٚض. تشاض ٕانٝ
 دٛادٙ اٟضًباف دإ باسٚ بادٛ ٚد٘، دإ سْاٚ بشتٛنش سَٚ٘ لثبا ،فَشاٜ

  ف.تشسٝا تً٘ آٜل َانٓٔ
  ،سهايني اهلل بشناتٞد غٜ مجع١ غسٝذ

 أٜ، رمضان غٗٛدٛفغد ٝاضبشبٗا نٝت َظاسنت حدو دَهني َشٜاٖ
 رمضان ريفُٖ مسانني. سذَهني تٝذم حال  الص   ل ف  س  لا   اساف ٔفنٗٝذٚ ْإَٛ

ٞ بانٞ نربننت دإ نل َشٜو ممبٛسٚ ساسخن َالبٖٛهٔ ترياٟ، مسانني نيغاٜ
 َات ٜشأ ايرينٔغَ َشٜو نيضٗاإ اد سبسذٜ٘ د ساٜٛ، ٤ٕشاسافهلٞ. إدٓذٞ 

 دٝٛا َشْٚتْٛهٔ تغسا غساتٛ ساعت ٜ يفٗادغَ اْٚتٛم طٗذٚ دإ ًٝٛف
 بشْاّ غٜ ٔ،فالَا دامل دان ٕاسهٝ سٛدٙ غٜ نهاسٝ٘ ٔغد ٖٔاٝشفشف ٜت٤ٜا

 خري رمضانأد بشادا نتٝو بشسذٜ٘ صاحل غاٚس-غدو دتًٝيت، اٚس .رمضان
  :ٜت٤ٜا اٚتاّ فهتٛس دٚا دسببهٔ اداي٘

 انٔ ضدٛ اهلل شٙضاْٛ نٗٝبنت االضس َو ،رمضان خبشاليٛ ابٝالفا :شتاّف
 ٝٓتٛف فدتٛتٛ ،ضطش ٝٓتٛف نٔادبٛن ٜشتُٝٝٛإٔإن ٞضبشساّ. تٝاد ال ٞضشف

 تٔانربن ٞضال تٝاد دإ سَذَكاي َامل ٞضٕ، تٝاد الطٝطا االضس ٛغضدبً ْشاى،
  .رمضان
 نٝت ،دٚسا االضس ْٛٔنأَف دٓذني خصوص داَٝٓٔ ٞضتٝاد ال نذٚا:

 :حديث نيب  شغَٓذ غسشٜ
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ََ.وَِِبَْنَذَََنَْمََِمََدَ قََاَت ََمَََوََُلََرََفَِاَغَُابًَسََتَِاحَْاَوََانًَمََإيََْانََضََمََرَََامََصَََنَْمََ
َاية(َيَروََفَِ)وََ
ََََََََََ.وَِِبَنَْنَذََمََِمََدَ قََاَت ََمَََوََُلََرََفَِغََُاََُابًَسََتَِاحَْاَوََانًَمََْيَِإََانََضََمََرَََامََقَََنَْمََ

َ)رواهَالبخاريَومسلم(
 فبشٖاس دإ ميأْإن ٓٛٙف ٔغد رمضان ٛاسافبش غٜ افسٝاغ باس" :خَكصٛد

 (ٜٔأل سٚا١ٜ دامل) "اليٛ. تً٘ غٜ خدٚسا االضس ْٛٞفَأد َو ،خرضا دإ الفٗا
 فميأْ دإ بشٖاسإن ٓٛٙف ٔغد (ّاقٝ) رمضان َامل هٔفٗٝذٚغَ افسٝاغ باس"
   ."اليٛ تً٘ غٜ خدٚسا االضس ْٛٞفَأد َو خرضا دإ الاٗف

  ،سهايني اهلل ٞناسٝٗد غٜ مجع١ غسٝذ
 خري رمضانأ ذف حال  ص  ال ف  ل  س  لا   اساف دإ نٝت داْتاسا نتاسا اَت غٜ شبٝزإٔف

 َٓذادٟ دٛسرتٚ،. بشبٝزا تغاس غٜيكري ف دإ غٓذفاسا خاداي٘ يٓرتٕ 
 دإ غٓذف سٛدٚت نُبايٞ شبتٛيهٔفمم اْٚتٛم مسٛا نٝت ذفن ٔفنٛادٝ
تٛاسٞ سشتا بهشدا نشاض اْٚتٛم َٛدٛدنٔ َٝٓذشْٝٗهٔ س اٟفاٚ سذاٜا

 َشيت غٜ صفةداْتاسا . أٜ ًَٝا بٛئ ٔغد ٜذٜلدد بشداٟ غَظاسنت ٜ
  :اٜاي٘ أٜ رمضان غٗٛدٛفغد شبا٤ٜكٞفد دإ ٛمفٛفد
 ذفدس يَٛأٜ سٕاتاٚ َْٓٛتٛت دإ اسٟدَٓ ٛٙغضسٛ-ٛٙغضيبٝ٘ بشسٛ :شتاّف

 .عائشة رضي اهلل عنهانات .  ْيب ١سٓ ٝهٛتٞغَ ٔغد اهلل
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َظََيقََأََوَََيلََاَاللَ يََحََْأََرَُشَْالعَََلََخََاَدََذََِإََانََكََََمََلَ سََوَََيوَِلََعَََىَالَُلَ صَََيَ بَِالنَ َنَ أََ
َ)رواهَالبخاريَومسلم( .َهَرَزََئ َْمََِدَ شََوَََوَُلََىَْأََ

 خريأتش ٖاسٟ ٛيٛٙفدامل س بشادا ابٝالفا  ْيب حٖٛغض"سشٛ :خٛدَكص
 دإ يٝٓا ذفدس ضنًٛاس اًٖٞ ذٛتهٔغَ َامل، هٔفٗٝذٚغَ ٝٓذاضب ،رمضان

  ٠(."بشعباد ٖٛٔغضنشٛ َٓٛجنٛقهٔ) ٜٔنإ تٔاٜهإ تتهٔغَ
 ٔغد بٝبري سٗٞاممب سٓتٝاض دإ تًٝيت ٓٛٙف ٔغد ٛاساف ٠َٓشٚسهٔ عباد :نذٚا

 . بشش تغسا غٜ حكش٤إ اْٚتٛم تشٚض ممبٛسٚ نًبٝٗٓرٜهري دإ اي
 : ْيب سبذا

َوَُتَُعَْن ََمَََبَ رَََيََْأََامَُيََالصَ َولَُقَُي َََةَِامََيََقَِالََْمََوَْي َََدَِبَْعََلَِْلََانَِعََفََشََْيََنَُأََرَْقَُالَْوَََامَُيََصَ ْلَاََ
َ،وَِيَْفََِيَْنَِعَْفَ شََفَََارَِهََالن َ ِبََاتَِوََهََالشَ وَََامََعََالطَ  َمََوَْالن َ َوَُتَُعَْن ََمَََنَُأََرَْقَُالََْلَُوَْقَُي ََوَََ

َ)رواه أمحد واحلاكم( .انَِعََفَ شََيَُف َََالََقَََوَِيَْفََِيَْنَِعَْفَ شََفَََلَِيَْاللَ بَِ
 غسأٚس ٞضبا شفاعةانٔ ممربٟ  ايكش٤إ خممبا دإ ٛاساف عُائ" :خَكصٛد

 دسٟ حانٛ تً٘ َٓآٖ تٖٛٔ، ٚاٖاٟ :بشنات ٛاساف. قٝا١َ ٖاسٟ ذف ُٖبا
. خذفن شفاعة ممربٟ انٛ ٜزٜٓهًٓ٘إ َو ٖاسٟ، غدسٝا ٛاتٗط دإ َانٔ

ٜزٜٓهًٓ٘ انٛ إ َو َامل، دٚقتٛ تٝذٚس دسٟ حَٓآٖ انٛ; بشنات ايكش٤إ دإ
    .عةشفا ممربٟ ٜزٜٓهٔإد ٕٛف خنذٚا َو. خذفن ةعشفاممربٟ 

 الاٗف ٓذإٔض ممبٛسٚ َٝشٞ دامل ترياٟ َالبٖٛهٔ تخفتٝذم  ض:نتٝ
 ًَبٝٗٞ حْٝالٜٓ غٜ سَذايَك َامل سٜٔدآف دامل خٚمتاأتش اخريتش غٜ ٖاسٟ ٛيٛٙفدس

 بٛئ.  سشٜبٛ



6 

 

 :اهلل تعاىل فرمان
َالقدر  ٿ     ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ

  ".بٛئ سشٜبٛ دسٟ با٤ٜل يبٝ٘ اٜت سَذَكاِي َامل" :بشَكصٛدغ ٜ
 :ٚسًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ْيب حديث ٔغد ضدٛ ٝتٛضب

:َملَ سََوَََوَِْيَلََعَََىَالَُلَ صَََوَِاللَ َولَُسَُرَََالََ:َقََالََقَََوَُنَْعَََوَُاللَ َيََضَِرََََةَرََيْ َرََيَىَُأبََِنَْعََ
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ)متفق عليو(ََو.ِبَْنَذَََنَْمََِمََدَ قََاَت ََمَََوََُلََرََفَِاَغَُابًَسََتَِاحَْاَوََانًَمََْيَِإََرَِدَْالقَََةََلََي ََْلََامََقَََنَْمََ

 افسٝاغ باس" : ْيب سبذا ،ضى اهلل عنور  ٠ٖشٜش ابٛ ذفسد" خ:َكصٛد
 دإ الاٗف فبشٖاس دإ ميأْإن ٓٛٙف ٔغد (ّاقٝ) سَذايَك َامل هٔفٗٝذٚغَ

   ."اليٛ تً٘ غٜ خدٚسا االضس ْٛهٔفَأد َو ،خرضا
 ٓٛٙف اساس ٔغد دسايٛت دإ َٓذامل غٜ تانٛت ٤ٕشاسافممًٝٝكٞ  :تفَأن

 تشَزٟ َاّإ اٚيٝ٘ دسٚاٜتهٔ شْ٘ف. هلٞإ ميادتش ٠عباد عٌُ ااٜفسٛ ٔفٖاس
 ٚسًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ْيب ذفن خبشتا رضى اهلل عنها ١ظا٥ا َعَِٓتَذَِّٝس ٓا٤ٟغَ
  :ونن  م  ؤ  م  ال   ٠سٛس 06 ١اٜ ٓا٤ٟغَ

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ
 ٖاتٞ ٔغد صذقٗهٔ َشٜو غٜ فا ممربٜهٔ غٜ دإ َشٜو" :بشَكصٛد غٜ
 ذفن نُبايٞ انٔ َشٜو حٖٛغضسشٛ تاٖٛ وَشٜ نشإ تانٛت اساس ٓٛٙف

 ح."تٖٛٓ
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 "اهلل؟ سسٍٛ ٜا ٛسٟدَٓ دإ اسم َّٝٓٛ اٜت َشٜو ادن٘" خ:بشتا ١َظ٥ِاَع
 َشٜو يفتٝذم ٚاٖاٟ اْل ايصذٜل، انٔ تتا": ، َكصٛدخسسٍٛ اهلل َٓذٛاب

 تغسا َشٜو يفتتا بشصذق١ دإ صال٠ َٓذٜشٜهٔ ٛاسا،فبش غٜ غاٚس اٜت
 بشيَٛبا سٓتٝاض غٜ غدتشميا دإ َشٜو اٜتً٘ اٚس تٝذم وَشٜ عُائ تانٛت

  ."ٔك٤ٜنبا شناساف دامل
  سهايني، َٛيٝانٔ اهللد غٜ مجع١ غسٝذ

 رمضان ٕٛفٚاالٚ أٜ ٔك٤ٜنبا عُائ َٓشٚسهٔ اٟفَاسًٜ٘ نٝت سذاٜا اٚ
. نٝت سٗاسٜٔ خالقأ دإ فسٝه دامل شٚبٗٔف ممبٓتٛم تفدإ دا بشاليٛ

 غٜ تك٣ٛ صفة شٖهٔضنٝت دأْٛ ،نايٞ أٜ رمضان غٗٛدٛفغد ضمسٛ
. ٛاسافبش غٜ َشٜو ٞضدسذٜانٔ اٚيٝ٘ اهلل با غٜ فا ٟافاغضَ نٝت َالٜكهٔ
 اْٚتٛم بشسذٜا ايكش٤إ، ٔغاهلل، بشعُاٍ د ذفن تانٛت ٤ٕشاساف سباتٝهًٓ٘

 اْٚتٛم ساَٛإ آًٜ٘. حنتٓتٛاْ االضس ٔغد رضا دإ نُاتني يفاٗذغَ
 .ات بٗاٜغسا غٜ سٜشٝهٛ دسٟ تنٝ دٜشٟ الَتهٔجَ

 ڃ ڃ ڃ چ چ

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

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
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-ه٘غي ٝهٛتٞغَ ناَٛ ًٓ٘غدا ميإ،إبش غٜ غاٚس-غاٚس خٖا" :بشَكصٛد غٜ
طٝطإ، َو  ه٘غي-ه٘غي ٝهٛتٞغَ غٜ افسٝاغ باس. طٝطإ ه٘غي

 غٜ دإ نذٞ غٜ شبٛاتٔف شدهٔغَ ٙٛسٚجَ اٜت طٝطإ حٖٛغضسشٛ
 سهايني، ناَٛ ذفن حسمحت دإ اهلل نشْٝا نشإ ً٘قتٝذ خسهريا .هشٛغَ

 نذٞ شبٛاتٔف-شبٛاتٔف دسٟ بشسٝ٘ ناَٛ دسٟ ٕٛغ فسأٚس تٝذم اٜداْش
. حدنٗٓذقٝ غٜ افسٝا ممربسٝٗهٔ اهلل يفتتا ،خالَا-سالَا اٜت هشغَٛ دإ

 12 ا١ٜ ايُّٓٛس: سٛس٠ ."ٖٟٛتاغَ َٗا ٞضال شغدإ اهلل َٗا َٓذ

 
َِمَنَاْليَاِتَبَِبَاَرَكَاُلَِلْيََوَلُكْمَ َِفْيِو َِبَما اْلُقْرآِنَاْلَعِظْيِمََونَ َفَعِنيََوِإي اُكْم

َأقُ ْوُلَ َوالذ ْكِرَاْلَحِكْيِمََوتَ َقب َلَِمن يََوِمْنُكْمَِتالَوَتُوَِإن ُوَُىَوَالس ِميُعَاْلَعِلْيُم.
ََىذََ ََوِلَساِئرَِقَ ْوِلْي ََوَلُكْم َِلْي َاْلَعِظْيَم َاَل ََوَأْستَ ْغِفُر اْلُمْسِلِمْيَنََا

ُهْمََواَْلْمَواتَفَاْستَ ْغِفُرْوُهَ َواْلُمْسِلَماِتََواْلُمْؤِمِنْيَنََواْلُمْؤِمَناِتَاَْلْحَياِءَِمن ْ
َِإن ُوَُىَوَاْلَغُفْوُرَالر ِحْيُم.

َ
َ
َ
َ
َ
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 ْلُخْطَبُةَالث انَِيةَُاََ
َاْلَعاَلِمْيَن،َال ِذْيََأْرَسَلََرُسْوَلوَُْلحََاََ ًراَوَََوْمُدَِلل ِوََرب   َأنَََْوَأْشَهدَُ.ََنِذيْ ًراَبِشي ْ

َوهََُعْبدََُُمَحم ًداََسي َدنَاََأنَ ََوَأْشَهدََُ،َلوَََُشرِْيكََََّلََوَوْحَدهََُالََُِإّل ََِإَلوَََّل َ
ََوَرُسْولُوَُ ََوبَارَََِوَسل مَََْصلَ َلل ُهمَ اََ. َےآِلوََِڳ وَََُمَحم ٍد،ََسي ِدنَاَڳْك

ْينََِيَ ْومََِِإَلىَےَوَأتْ َباِعوََِےَوَأْصَحاِبوَِ َ.الد 
َے،َُأْوِصْيُكْمََونَ ْفِسْيَبِتَ ْقَوىَاِلََوطَاَعِتوَِالَََت  ُقوااَِ!َالَِعَبادَََفَ َياَبَ ْعُد،ََأم ا

ََلَعل ُكْمَتُ ْفِلُحْوَن.
  ال،َُكمَُرَِحمَََاْلُمْسِلِمْينََََمَعاِشرََ

-ٛٙغضبشسٛ ٔغد تعاىل اهلل ذنف ٤ٕتكٛان ٔهتغهَٓٝ ساَا-اٝت ساَنَاسًٜ٘ 
 خٖا شإن ح،ٓغالس االضس َٓذا٤ٖٚٞ دإ حشٜٓتٗف االضس َٓطاعيت ٛٙغضسٛ
خرية أ دٖاسٟ ٤ٕذاٜان اٟفادَٓ ٔنا غٜ سٗاج بشتك٣ٛ غٜ اٚسغ-غاٚس
 . ًلن
 سهايني، اهلل دناسٝٗٞ ٜغ مجع١ غسٝذ 
 دإ صًٛات ٔخفاٚ ٔهكثشبافمم ٝتن َاسًٜ٘ ،أٜ ١نبش ٓٛٙف غٜ ٖاسٟ ذف 

 ٝٓذاضب ذنف ٝتن غدإ ساٜ اسٝ٘ن تٓذا اٟضسبا  اهلل سسٍٛ ذنف سالّ
 يفٗادغَ ٝٓذاضب ٕٛفٚاالٚ ،ٝتن ذنف إسالّ اّضا ٔهاٜفُجَ تً٘ شإن
 اٚسغ-غاٚس ذنف شٚجَ تعاىل اهلل. ٝٓذاضب دعٛٙ دامل سجناٚ دإ قشٜٓ٘ اٟضًباف

 اميإضسبا  اهلل سسٍٛ ذنف سالّ دإ صًٛات ٔخفهٛغَ اٜافسٛ إميإبش
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 :65 ا١ٜ ،باَزْحاأَل سٛس٠ دامل
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

 ڇ ڇ ڇ
 بشصًٛات سٓتٝاض ١هَال٥ اساف دإ تعاىل اهلل حٖٛغضسشٛ": بشَكصٛد غٜ

! بشاميإ غٜ اٚسغ-غٚاٖاٟ اٚس ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚسًِ، حمُذ) ْيب تصنأ
 حأتشن خشَنتفغ ٔغد سذٗرتا سالّ ًٓ٘خفهاٚ سشتا حأتشن اَٛن بشصًٛاتً٘

 ".حٖٓٛفس ٔغد
ََصل ْيتََََكَماَُمَحم د،ََسي ِدنَاَآلَََِوَعلىَََُمَحم ٍد،ََسي ِدنَاََعلىََََصلَ َالل ُهمَ 
ََسي ِدنَاََعلىََََوبَاِركََِْإبْ َراِىْيم،ََسي ِدنَاَآلَََِوَعلىَََِإبْ َراِىْيم،ََسي ِدنَاََعلىََ

َِإبْ َراِىْيم،ََسي ِدنَاََعلىَََبَارَْكتََََكَماَُمَحم د،ََسي ِدنَاَآلَََِوَعلىَََُمَحم ٍد،
َاْغِفرََْالل ُهمَ َ.َمِجْيدٌَََحِمْيدٌََِإن كَََاْلَعاَلِمْيَن،َِفيَِإبْ َراِىْيمََََسي ِدنَاَآلَََِوَعلىََ

ُهمََْاَْلْحَياءََِِلَماتََِواْلُمسَََْواْلُمْسِلِمْينََََواْلُمْؤِمَناِت،َِلْلُمْؤِمِنْينََ َِمن ْ
ََواَْلْمَوات َبَ ْينََََأل فََْالل ُهمَ َ.الد َعَواتَُمِجْيبَََُقرِْيبٌَََسِمْيعٌََِإن كََ.

َالر اِشِدْينَِمنََََواْجَعْلَناَبَ ْيِنَنا،ََذاتََََوَأْصِلحََْقُ ُلْوبَِنا، ََأْحِسنََْالل ُهمَ .
نْ َياَِخْزيََِِمنََْْرنَاَوَأجََُِكل َها،َاْلُُمْورََِِفىََعاِقَبتَ َنا َيَاَاَْلِخَرة،ََوَعَذابََِالد 

 .اْلَعاَلِمْينََربَ 

ِمْنَكَََمِةََوالص ح ِةََوالس اَلََ،لل ُهم َاْحَفْظَِبَدَواِمَاْلَعْوِنََواْلِهَدايَِةََوالت  ْوِفْيقَِاََ
َزانَزَْيَنَالسَ َاََ،نَاَاْلَواَِِقَبِاليَاَكرِْيُم،ََمْوَّلَ ْبَنَاْلَمْرُحْوِمَِاََ،ْلَعاِبِدْينْلطَانَِمي ْ
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ََشاهَاَََمْحُمودَََ،ْلطَانسَ ال َبِاِل َْلُمْكَتِفْي ََعَلْيِو َالر ْحَمَة ََوأَْنِزِل َىلََعََ وَََ،
َُسْلطَانَةْلطَانََسَ ال َزَاِىَرة، َنُ ْور ََأْوَّلََ.تشغضاَْٛة ََوَذِوْيِوََواْحَفْظ ََوَأْىَلُو َدُه

ُهََوُوَزرَاَءُهََوُقَضاَتُوََوُعم اَلُوََوَرَعايَاُهَِمَنَاْلُمْسِلِمْيَنََوَأقَارِبَُو.ََواْحَفْظَُعَلَماءََ
َيَاَ َِبَرْحَمِتَك ََواآلِخَرِة، نْ َيا َالد  َِفي ََواْلُمْؤِمَناِت ََواْلُمْؤِمِنْيَن َواْلُمْسِلَماِت

َالر اِحِمْيَن. ََاَََأْرَحَم َاْلَعْهِد َاْحَفْظََوِلي  ْبَنَِاََ،اِعْيلُمَحم دَِإْسمَََتغهٛلل ُهم 
َزانَزَْيَنَاْلَعاِبِدْين.َْلطَانسَ لَاََ،اْلَواِِِقَبِال ََِمي ْ

رَب  َناََ.نََْيَرَِاسَِخََالََْنََمََِنَ َنَوَْكَُنََاَلََنََمَْحََرَْت ََاَوَََنَلََرَْفَِغَْت َََمََْلََنَْإَِاَوََنََسََفَُن َْاَأََنََمَْلََاَظََنََب  َرََ
نْ َياََحَسَنًةََوِفيَاآلِخَرِةََحَسَنًةََوِقنََ َالََُىلَ صََوََاََعَذاَبَالن اِر.َآتَِناَِفيَالد 

ََ.مَْلَ سََوَََوَِبَِحَْصََوَََوَِِلَآَىلََعَََوَََدٍَمَ حََمََُانََدَِيَ سَََىلََعََ
َاْلَعاَلِمْينََلَ َواْلَحْمُدَلَِ َ.ِوََرب 

َِعَباَدَاِل!
ََعنَِ َهى ََويَ ن ْ َاْلُقْرَبى، َِذي ََوِإيْ َتآِء ََواِلْحَساِن، َبِاْلَعْدِل َيَْأُمُر َاَل َِإن 

.َفَاذُْكُرْواَاَلَاْلَعِظْيَمَُظُكْمََلَعل ُكْمََتذَك ُرْونَشآِءََواْلُمْنَكِرََواْلبَ ْغِي،َيَعَِاْلَفحَْ
َ ََواْشُكُرْوُه َيُ ْعِطُكْم،ََىلََعَََيْذُكرُْكْم، ََفْضِلِو َِمْن ََواْسأَُلْوُه ََيِزدُْكْم، نَِعِمِو

 .َوَلذِْكُرَاِلََأْكبَ ُر،ََوالَُيَ ْعَلُمََماََتْصنَ ُعْونََ

 قُ ْوُمْواَِإَلىََصاَلِتُكْمَيَ ْرَحْمُكُمَال.

 


