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َاْْلُْوَلىَْلُخْطَبةَُاََ
ْينَََِلُِيْظِهَرُهََعَلىََرُسْوَلُوَبِاْلُهَدىََوِدْيِنَاْلَحقَ َال ِذيََأْرَسلَََوَِلَ ِلََدَُمَْحََْلَاََ الد 

ََكرِهََ ََلوََُّلََواهلُلََوْحَدهََََُِِلَوَِِّل َّل َََهُدََأنََْأشَْن.َاْلُمْشرُِكوََُْكل و،ََوَلْو ََ ،َََشرِي
ََأنَ  َصََللَ َاََ.نوَْمَُأَْمََالََْقَُادَِصَ الََْوَُولَُسََُرَوَََوهَُدَُبَْعَََُمَحم ًداََوَأشَهُد َىلََعَََلَ ُهم 

 َ.ملَ سََوَََوَِبَِحَْصََوَََوَِىَآلَِلََعََوَََدٍَمَ حََمَُ
َ،َدَُعَْاَب ََمَ أََ
َ،َوَِِبََََِسَ مََالتَ بَََِوَُقَ حَََمََِلَسَْْلَِواَلَُِفَرَِاعَْوَََ،وَِاتَِقََت ََُقَ حَََواَاهللََقَُت َ ِاَ،اهللََِادََبََاَعَِيََف ََ
 .وِتَنَ سََُاعَِبََات َ وَََوَِِتَبَ حََمََبَِمَلَ سََوَََيوَِلََعَََىَاهللَُلَ صَََاهللََِولََسَُاَرََوَْمَُظَ عََوََ

   اهلل،َرَِحَمُكمََُاْلُمْسِلِمْينََََمَعاِشرََ
 .حادرىفغ دفن ِْضت فضغبر ًغد شالوإ دفن رفتلوعم داٌ اهلل دفلُ نابرتكْ

 ًغد رلُغد .حَشيَّ ٔهْتٕغم داٌ ٖءٔيتاخمي ًغد حرمتٔلُ رشْل اهلل 
 آصٕ درٖ منفعة تفميدا مسْا نٔت رضا آً نالٕ خطبة مجعة تلٔيت

  -:برتادْم آً ٍارٖ دف خطبة مجعة. حيغنيدّ
  "هلََّشَّ َُِِٔلَع اهلُل ٙلََّص اهلِل ُْلُشبرترميا ناشُٔ نفد َر"              

  شهالني، اهلل درمحيت غمصلنني ٓ
 دمهني. غماشٔ-غماشٔ نلبًَٔ داٌ آًخفيف ًغد غضبرب ددىٔا صاغمسْا ب

 دأىْتٕ، غٓ شالوإ اوأض ًغد برتْاِ مراشا داٌ برظهْر ،خشالو شْادرإ مّ٘ا
 دفن ٓهًفادمس اّىتْم  حمند ىيب دفن ذْابهًغْغضرتفد غٓ اوأض

 شاتْ ،(اهلل) تًٍْ شاتْ دباِّ مأىصٕ اتْنًجم غشالو داتإ .شلْرِّ مأىصٕ
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 ةأ و  خأ الأ )دارأٌ رشاّف شاتْ داٌ (قرءانال) تْجنْمف شاتْ ،(ةكعب) ٘قبل
 شريعة شْاتْ ٓهًفانجم نراٌ  اهلل رشْل دفترميا ناشُٔ ن (.ةي  مإ َل س  الإ 
 داٌ دىٔا اهلل رضأيد داٌ ٔاضبَا فشٔيارٌ داٌ دامٔيً ٍٔدّ ممباّا غٓ غْضا

 :3 ةاي ةدئاملا ةفرمان اهلل دامل سور  .اخرية
  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

 داٌ نامْ، اوأض ٔنْضبا ْرىانًفمس تلُ انْ آً، ٍارٖ د"ف :برمكصْد غٓ
شالو آت إنً رضاتلُ  انْ داٌ دمْ،فن ىعنتهْ هًفْنْخ تلُ انْ

  ".اممْأضميذادٖ 
  شهالني، اهلل دبرناتٕ غمصلنني ٓ
 عبداهلل بً حمند اهلل رشْل ًغد برظهْر داٌ برتْاِ مراشا برحل غنٔت مٔن

 ممبٔبصهً داٌ ٍدآ٘ ٖفامافج م٘،ّا ٌءننْلٔا لغضتْ دالُا ٔيداضنراٌ ب ،
 شكدر شَاج بْنً ٔيداضب .ككوفورن داٌ نذأٍلً ْغضبل دفدر نٔت

 اتاّ برت ابرٌخ اٖضبربا ٕغَارّغم داٌ بردَاد يفتتا نلُٔ ٓهًفانجم
 ميدامل تغشا غٓ كيأٌخن داٌ صرب ذْاب،غْغضت يِْف ًغد دٍعت ًغرٓيتا

فرمان اهلل تعاىل  .تحمّا دفن غشآ ناشُٔ راط ُٔاّل غددّرّ مات-مسات
 :821 ةاي ةبَ و  الت َ  ةدامل سور 

﮵  ﮴   ﮳  ﮲  ھ ھ ے ے ۓ ۓ

﮺  ﮹  ﮷﮸   ﮶ 
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 درٖ رشْل غشأّر نامْ دفن غدات تلُ حٍْغضشصْ" :برمكصْد غٓ
 غشبار خدافن برت تغشا ميذادٖ غٓ شيدٓرٖ، نامْ ًغْلْض

 ٕضال بلض امت (ٌدا) ٔنْ،ضبا ًكٓءنبا ٔيهًغآ تغشا غنصْشَينْ، ٓ
  ".مياٌإبر غٓ غاّر دفن غآفج

 ًانيدغضم ًغد اهلل رشْل اّمت دفن حميظاٍرينً ناشَٔ اهلل آت، غٔفدمس
 ْشهًفَاغم شرتا ،لبُٔ اتاّ نالٕ ضيدا ْلِْفش ًغعنالً نبادٔهً د الاَف

 :861 ةام ايعَ ن   لَ ا ةسور  ،حىفرما دامل امياٌضشبا ًكٓءنبا عنالً ًغد دّشا
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ

 ں ں

 نالٕ ْلِْفش حٔضً، مو باكٓءنبا عنل ممباّا غٓ افشصٔا" :برمكصْد غٓ
نذاٍنت، مو اٖ تٔدم  عنل ممباّا غٓ اف; داٌ شصٔاحيغد شاو غٓ يداض

 ".دأىٔآاءٖ تٔدم مرٓو هًغشد; حيغد شاو غٓ (نذاٍنت)دبالض مالءٓيهً 
 دو  ىأ  ة، سور 111 ة، ايحىفرماداٌ 

﮸ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے  ﮷  ﮴  ﮵﮶  ﮳    ۓ ۓ﮲ 

 دف ،(اّمتنْ داٌ هاّغحمند، ا ّاٍاٖ) غمسبَٔ دٓرٓهيلُ داٌ" :برمكصْد غٓ
 درٖ حيغد ريٌفبرٍن غٓ نٔتو دف داٌ ،غ(تف داٌ ٕضا)ف غشٔا نيضبَا دّا

 آت غ(مسبَٔ تراّمتا) هًكنبادٔ عنل-عنل حٍْغضشصْ. مامل ّقتْ
 ٕضبا اتًغٓارف ادالُ دمهني غٓ اهلل رٓيتُف-رٓيتُف. نذاٍنت ْشهًفَاغم

  11 ةد ايو  ىأ  ةسور                               ."تغٓابر ماٍْ غٓ غاّر-غاّر
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  شهالني، اهلل دناشَٕٔ غمصلنني ٓ
 غٓ ٔيداضب ح.تمّا دفن  اهلل رشْل غشآ ناشُٔ بْقيت نيضلُ شبَاْآت
 اهغبرش داٌ (Optimis) تيميسفاو  شيتٔاط كيا،خ ،ةأمان ،إخلص تغشا
 حمند، اّمت اٖضشبا نٔت ّادبلُمو  مسْا، نٔت فترٍاد لباءٓ
 آُ، آبْ ٙتََّح ضاالخ-االضش اتصٕغم ٔيداضب دفن غشآ ناشُٔ تهًفمين
 :شبدا ىيب  .نٔت ًغد ب  رَ ق   اَ  غٓ شَاج افداٌ شصٔا اىل-اىل
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ.َأْجَمِعينَََالن اسَِوََََوَوَلِدهَََِواِلِدهََِِمنََِِْلَْيوَََِأَحبَ ََأُكونََََحت ىََأَحدُُكْم،َيُ ْؤِمنَََُّلَ

 دناشَٕٔ لبُٔ انْ غضشَٔ نامْ دفدر غّرأشص مياٌإبر تٔدم" :خمكصْد
  مسلمَيةروا .ح"شلْرٍّ مأىصٕ داٌ آُ ،آبْ اىل، دفدر

 كنع  ف َ مرَ  لثبا ًغد آالُ ٔيداضب دفٔيتأٌ نخميظاٍرينً ن ٗمو داىتارا قاعد
 رشتْ، داٌ رمح٘ ٓعين صلوات ٔيداضب دفن دنْرىٔانً اٖفشْ اهلل دفن دعا

 :66 ةب ايازَ ح  الَ  ةفرمان اهلل دامل سور  .نصذَرتأٌ ٓعين شالو شرتا
 ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

 ّاٍاٖ; ىيب دفن برصلْات تح داٌ مالكهاهلل حٍْغضشصْ" :برمكصْد غٓ
 ًغد نصذَرتأٌ مٍْْىهيلُ شرتا خدافن نامْ برصلْاتلُ مياٌ،إبر غٓ غاّر
  ".خرمنتفغ يِْفش

 دنْرىٔانً ممٌٍْْ دعا ابآهًغم نالٕ-شهالٕ تٔدم نٔت آت غٔفدمس
شتٔف نالٕ اذاٌ  دباخا ٓاءٓت ،ض ظرددامل ٕغضترتٔ غٓ دردت ٔيداضب دفن

 .شلصٕ دالْىهً
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ْعَوةَََِىِذهَََِربَ َلل ُهمَ اََ َلةََالََْاُم َحم دًََآتََِِئَمِة،آالقَََةَِوالص َلََم ِة،آالتَ َالد  ََوِسي ْ
َلَة،الََْو  رواهَالبخاري.ََوَعْدَتوََُال ِذيَاَم ْحُمودًََاَمَقامًََوابْ َعْثوَََُفِضي ْ

 غٓ صالٗ داٌ آً ْرىافمس غٓ شرّاٌ نٔلٔوف تًٍْ اهلل ٓا" :خمكصْد
 ددامل ٕغضترتٔ مرتبت خشاتْ-شاتْ  حمند ىيب دفن نْرىٔانيلُ دٓرٓهً،د

 امياٌضشبا ْدٕفتر ٕضال غْضترا شفاعةاٖ ضشبا ٔيداضب هٔتهًغب داٌ ضظر
  ."ديذٔهً هاّغا غٓ

 ٔيداضب دناشَٕٔ غم٘ ًّٓٓ برصلْات، برشالو داٌ بردعا، نٔت اءشال
 برترميا داٌ اهلل دفن برظهْر دتْىتْت داٌ تهًغدآ ٕضال شهالٕ رشْل،
 ةمااستيق ،حرٓيتَف دفن اتًٍْفن داٌ نطاعنت ماللْءٖ ٔيداضب دفن ناشُٔ

 .ٔيداضب اجََِيَم اتاّ ُشيَّ برداشرنً ًفين نَٔدّميذال داٌ
 :38 ةان ايرَ م  عإ  لإ اَ  ةفرمان اهلل دامل سور  

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

 دانْ، آهْتٔلُ مو اهلل َٕاشٔغم نامْ بير دو ،ناتانيلُ" :برمكصْد غٓ
 مَا اهلل داٌ. نامْ دّشا-دّشا ْىهًفنغم شرتا نامْ َٕاشٔغم اهلل اٖخىص
   ."اشَٔاىٕغم مَا ٕضال ٌْ،فامفغ

  شهالني، مجع٘ ٓغ دملٔانً غمصلنني شٔد
 يتميطاع ًغد  اهلل رشْل دفن ناشُٔ ٔيتاخ ميظاٍرينً فْنْختٔدم 

 برشدٓا ٍيدقلُ ماهلً ً،فنَٔدّ فشتٔا دامل ُيَُّش هًفَٔدّغم داٌ
 تٔدم غٓ مرٓو اّلُٔ ٌأَٔيفغ داٌ ًفنبٔاد غشبار دفدر ٔيداضب رتاٍيهًفمم
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 اتاّ ًفنبٔاد ًغد ًفنبٔاد ممبالض بْنً ٔيداضيهً برتاٍفمم .ذْابغْغضبرت
 داٌ ٘يَُّش داتض ةمااستق مانني فشٔه ًغد يفتا ٌ،أَٔيفغ ًغد ٌأَٔيفغ
ىيب  ٘.َِّٔنِلِع داٌ برادب ْ،ضرا افتي ض،ضت ًغد ٌأَٔيفغ االضش هٔضغمي

 يً،فنصْ ميظاٍرينً فتت ٔيداضب يفتتا دٍٔيا داٌ رلٔهُٔفد رىُفشيدٓرٖ 
  .هًفدٍاد غٓ اتٔفضىٔ فشٔه ًغآهْت د-ٓهْتأدم ترت داٌ كصربن

 انٔيتجم تلُ بلٔاّ امياٌضبا رٓتانًخمي َْٓدٖ يدٓتاف غشأّر ٘،َيِعَش ًِد ِبَِٓز
رٓانصٕ  .ًفبرشْ داٌ صرب فتت ٔيداضب يفتتا  ىيب ٍاتٕ داٌ فٔسٓهل

 داٌ ظَادٗ نلن٘ دّا خفْغم خاخري داٌ دَِٓز نصفكنغإم آت ىيب فْشٔتٔف
  ;يرتنْمٔ ممبْات بلٔاّ. خٍرتا ِرّفاش شالوإ معارنت دفن ٘صدقبر

َرواهَالطبراني.َِحْلًماَِِّلََعَلْيوََِاْلَجْهلََِِشد ةََُيَزِيُدهَََُوّلَ،ََجْهَلوََُِحْلُموَََُيْسِبقَُ
 برمتبُ تٔدم داٌ (زٓد) بلٔاّ نبٔادبً اتصٕغم ٔيداضب يًفنصْ": خمكصْد

 "ٔيداضب حشيتْى برمتبُ ٓيهًمالء ٔيداضب دترميا غٓ ًبنبٔاد
   شهالني، ٓغ درمحيت اهللمصلنني 

 ًغد خٍا بْنً  اهلل رشْل ٖءٔيتاخمي داٌ ناشُٔ برترميا; حْليفنصٔن
 نامْ غشآ انْ اتاّ ،ناشُٔ ترميا نات-نات داٌ ،ٍاتٕ دامل ٔعرتافًفغ

 ًغد ْرىانًفدمس ٍيدقلُ يفتتا. ْدٔاٌف-ْدٔاٌف اتاّ ًغدْجنْ ّاٍاٖ
 بْدٓا ًهدٓاابغم ًغد داٌ ٔيداضب اخلق (Persis) رشٔضف قخلأبر

آيلُ حكٔك٘ ترميا ناشُٔ ٘. يَّصُّلا داٌ الكرءاٌ تْجنْمف دفن برداشرنً فٍٔدّ
 .ملٔا اخلق ْرىافنفج ادالُ ٔيداضب حٍْغضشصْ. ٔيداضب دفن
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 :علُٔ ّشله اهلل صلٙ ٔيداضشبدا ب

 رواه البيهقى.َقَلَخَْْلََاَمََارَِكََمَََمََمَ تََِْلََُتَُثَْاَبُعَِمََن ََِِ
 ٌأننْلٔ ْرىانًفنجم ٕضبا داّتْشهً خانْ ٍا حٍْغضشصْ" خ:مكصْد
 ."اخلق

 ڃ ڃ ڃ چ چ

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 

 28: ٘آ ب،ااألحس ٗشْر                                                  ی ی جئ

 ْىتِْخ آت اهلل رشْل دٓرٖ دف ٔنْضبا ادالُ ،حٍْغضشصْ" :برمكصْد غٓ
 داٌ اهلل نأيضرن هًفَارغم شيتٔاط غٓ غاّر ٕضبا ٓتءآا باءٓل، غٓ آهْتً
 ."                                                           اهلل اتٕغٔغم لثبا داٌ بْتجم ْالف اٖ شرتا ،اخرية ٍارٖ باءٓل بالصً

َعِظْيِم،ََونَ َفَعِنْىََوِِي اُكْمَِبَماَِفْيِوَِمَنَْاآليَاِتَِنَالََْءاالُقرَْبَِبَاَرَكَاهلُلَِلْىََوَلُكْمَ
َِمنَ ذَ َوالَْ ََوتَ َقب َل َاْلَحِكْيِم، َِتَلَْكِر ََوِمْنُكْم َاْلَعِليَْْى ُُ َالس ِمْي َُىَو َِِن ُو .َمََُوَتُو،

ََوَلُكْم، َِلْى َاْلَعِظْيَم َاهلَل ََوَأْستَ ْغِفُر ََىَذا َقَ ْوِلْى اْلُمْسِلِمْيَنََِئرَِآَوِلسََََأقُ ْوُل
فَ َياَفَ ْوَزَاْلُمْستَ ْغِفرِْيَن،َ ،َواْلُمْؤِمَناِتَفَاْستَ ْغِفُرْوهَََُواْلُمْسِلَماِت،ََواْلُمْؤِمِنْينََ

ََويَاََنَجاَةَالت آئِِبْيَن.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َ
َ



9 

 

 ْلُخْطَبُةَالث انَِيةَُاََ
َِللَ اََ ََربَ ْلَحْمُد َاْلَعاَلِمينَََِو َالَْ، ََوَلُو َُ َاْلُمْل ََشْيٍئَ،ََحْمدََُلُو َُك ل  ََعَلى َوُى َو

َََََّلَََوْحَدهََُاهللََُِِّل َََِِلوَََّل َََأنَََْوَأْشَهدََُقَ ِديٌر. َُمَحم ًداََأنَ ََوَأْشَهدَََُلُو،ََشرِْي
َآِلوَََِوَعَلىَُمَحم دٍََََسي ِدنَاََعَلىََوبَاِركَََْوَسل مَََْصلَ َلل ُهمَ اََ.ََوَرُسْولُوَََُعْبُدهَُ

 .َوَصْحِبوَِ
ُعْوهَتَ َعاَلىَاهللَََت  ُقْواِاََالن اُس،َأَي  َهاَفَ َيآَ،بَ ْعدَََُأم ا  .َوَأِطي ْ

  اهلل،َرَِحَمُكمََُاْلُمْسِلِمْينََََمَعاِشرََ

 شرتا حرٓيتَف لُلكصاىاني خ،بير-شبير ًغد اهلل سبحانو وتعاىل دفن الُبرتكْ
 ذَرتأٌنص ّلَٕٔارفدالً اّىتْم نٔت مي شَاج آتلُ. حيغالر لهًغضمئ
مْدًٍ نٔت شيتٔاط -. مْدِدنيا دان أخرية ًفنَٔدّ دامل ءٌأضنبَا داٌ
  .اهلل تعاىل دفدر ْىًفداٌ نام رمحةّلُٔ ابر

  ،شهالني اهلل دناشَٕٔ غمصلنني ٓ
 برادا ابٔالفا ،حىأنبٔاش دف. هْدِْغ، نٔين نٔت برادا دمْشٔه تُِلَِّل ُدِنحَلَا
انً دليدا بيذري،  غمسييذْ تٔنْر يتاٖفد رٖضى-رٖضى تاٌٍْ، غَْدْفغد

 برالنْ انً شاو غٓ ماط دامل داٌ لبت لضا تْرٌّ غآهْرٌ درٖ ٍْدً ٓ
 آً ٍارٖ دف مٔنرب آت، ًغَْبّْت. شءمْىصٌْ تٔنْر ال نيغا ًفتْٔ
 ااىخبي يفَادغم اّىتْم ضاصٔافشهالني اّىتْم برشٔا ٘مجاع دفن تهًغٔغم

  -:برآهْت يدّاٌف-يدّاٌف ًغد بيذري
 ااد شاو برنْاط، َٔلف اّلُٔ دشارىهً غٓ رتٕفش رشدٓاٌف ممبْات :رتاوف
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ٓرٖ د المتهًجم اّىتْم اتاّ ااىخبي فهتْر-فهتْر ُخضمي ختيارإميذاليهً 
  .داٌ ٍرتا

 بادٌ-بادٌ داٌ نرادأٌ (Agensi) ٔيصٕضتْرّت شرتا برشاو ا ندّا:
  .ترلٔبت غٓ صاغم المتهًجم ٕضبا شْنارٓال

  .نصربٌ ًغد حٔفَادغم اّىتْم برشدٓا تٔاطشي :ضانتٔ
 ; كنظملف ًغد رضا داٌ نصافإ شيتٔاط ًغد ااىخبي ٔلُفٍاد :تفنام

َن اَِلل ِوََوِِن اََِِلْيِوَرَاِجُعون.ِإ
 اهلل ننْرنأٌ غْىدغم بْلُٔ غٓ رناراف-رناراف دفٍٔيدرنً دٓرٖ در :انلٔن

  .حصْدٍش داٌ مصٔب٘ افدتٔن مساط داٌ شبلْو
 ااد دترميا غنراٌ اّدني ٓ مليدا، غٓ مصٔب٘ ًغتٔدم تراللْ ترتهً د :نامن

 .حهنَح
  شهالني اهلل دناشَٕٔ ٓغ مجع٘ غشٔد

رسول اهلل صلى اهلل  دفن سلم داٌ صلوات ًفاخاّ كهًثربافمارٓلُ نٔت مم
 تلُ نراٌ ٔيداضب دفن نٔت غشآ داٌ ناشُٔ تيدا اٖضشباعليو وسلم 

 ٓيُنر اٖضلباف يفَادغم ٔيداضب ٌْفّاالّ نٔت، دفن شالوإ اوأض ٓهًفانجم
(kerenah) ٌغاّر-غاّر دفن رّجم تعاىل اهلل. ٔيداضب دعْٗ دامل رجناّ دا 
صلوات دان سلم كفد رسول اهلل صلى اهلل عليو  هًخفْغم اٖفشْ مياٌإبر

 :56 سورة الحزاب، اية دامل فرٓيتَح امياٌضشبا وسلم
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ڇ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ

 ڇڇ 
 صلواتشيتٔاط بر كهتحمآل"شصْغضٍْح اهلل تعاىل داٌ فارا  ٓغ برمكصْد:

ٓغ برإمياٌ!  أّرغ-ّاٍاٖ أّرغ ،َصل ى اهللأ َعَلي وإ َوَسل مَ  نيب حممدنأتض 
ّخفهيلُ شالو شذَرتا دغً فغخرمنت برصلْاتلُ نامْ نأتصح شرت ا

 نأتصح دغً شفيٍْح".

َ ََصل  َمَُنََدَِيَ ىَسََلََعََالل ُهم  َمَُنََدَِيَ سَََآلََِلىََعََوَََ،دٍَمَ حََا َصََمََكََ،ََدمَ حََا َتََْيَلَ ا
ََِِنََدَِيَ سَََلىََعََ ََِِنََدَِيَ سَََآلََِلىََعََوَََ،ميَْاىَِرََب َْا َميَْاىَِرََب َْا اَنََدَِيَ سَََلىََعَََكَْارََِبَوََ،
َمَُنََدَِيَ سَََآلََِلىََعََوَََ،دٍَمَ حََمَُ َبََمََكََ،دمَ حََا ََِِنََدَِيَ سَََلىََعَََتََكَْاَرَا ،َميَْاىَِرََب َْا
َََِِنَدَِيَ سَََآلََِلىََعََوََ َالَْفََِمََيَْاىَِرََب َْا ََمِجْيٌد.نََيَْمَِالََعََي ََحِمْيٌد ََ َِِن  َ َواْرَضََ،

الل ُهم ََعِنَاْلُخَلَفاِءَالر اِشِدْيَنَاْلَمْهِدي  ْيَن،ََساَدتَِناَأَِبْيََبْكٍرََوُعَمَرََوُعْثَماَنَ
َالص َحابَةَِ َبَِقي ِة ََوَعْن ََوتَاِبِعىََأْجَمعَََِواْلَقَرابَةَََِوَعِلّي، َالت اِبعْيَن ََوَعِن ْيَن،

ْين.َََلُهمََْالت اِبِعْينََ ََبِِإْحَساٍنََِِلىَيَ ْوِمَالد 
َ َاْغِفْر ََواْلُمْؤِمَناِت،لَِالل ُهم  َاَْلْحَياِءََْلُمْؤِمِنْيَن ََواْلُمْسِلَماِت َوالُمْسِلِمْيَن

ُهْمََواَْلْمَوات، ََقرِْيٌبَُمِجْيُبَاَِمن ْ ٌُ ََسِمْي ََ َعَوات.ِِن  َبَ ْينَََأَل فََْالل ُهمَ َلد 
َالر اِشِدْينَِمنََََواْجَعْلَناَبَ ْيِنَنا،ََذاتََََوَأْصِلحََْقُ ُلْوبَِنا، ََأْحِسنََْالل ُهمَ .
نْ َياَِخْزيََِِمنَََْوَأِجْرنَاَُكل َها،َاْلُُمْورََِِفىََعاِقَبتَ َنا َيَاَاَْلِخَرة،ََوَعَذابََِالد 

ََواْلُمْشرِِكْيَن،َالش ْركََََوَأِذلَ ََواْلُمْسِلِمْيَن،َْسَلمََاْلَََِأِعزَ َُهمَ اللَ َ.اْلَعاَلِمْينََربَ 
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ْينََأْعَداءََََأْعَداَءكََََوَدم رَْ َِعَباَدَكَاْلُمْؤِمِنْين.َالد  ََأْصِلْحََلَناَِديْ نَ َناَََواْنُصْر الل ُهم 
َ ََأْمرِنَا، َِعْصَمُة َُىَو َُدنْ َياال ِذْي ََلَنا ََلَناََوَأْصِلْح ََوَأْصِلْح ََمَعاُشَنا، َها َِفي ْ َال ِتْي نَا

ََواْجَعِلَ ََخْيٍر، َُكل  َِفْي ََلَنا َزِيَاَدًة َاْلَحَياَة ََواْجَعِل ََمَعاُدنَا، َها َِفي ْ َال ِتْي َأِخَرتَ َنا
. َُكل ََشرٍّ   اْلَمْوَتَرَاَحًةََلَناَِمْن

َوََ ََواْلِهَدايَِة َاْلَعْوِن َاْحَفْظَِبَدَواِم ََوالس لَََ،الت  ْوِفْيقالل ُهم  ََوالص ح ِة ََ َِمْن َمِة
َاْلَواِثَقَبِاهلِلَيَاَكرِْيُم،ََمْوَّلَ َزانَزَْيَنَاْلَعاِبِدْينالسَ نَا ْبَنَاْلَمْرُحْوِمَِاََ،ْلطَانَِمي ْ

ََمْحُمودَِسَ ال ََوَعَلىََْلطَان ََعَلْيِو َالر ْحَمَة ََوأَْنِزِل ََشاِه، َبِاهلِل اْلُمْكَتِفْي
َ.ترغضاىْانَةَنُ ْورَزَاِىَرة،َُسْلطَانَةَْلطََسَ ال

َ
َ
َ
َ

ََأْوَّلَ ََوَأَقارِبَُو.َواْحَفْظ ََوَذِوْيِو ََوَأْىَلُو ََوُقَضاَتُوَََدُه ََوُوَزرَاَءُه َُعَلَماَءُه َواْحَفْظ
ََواْلُمْؤِمَناتَِ ََواْلُمْؤِمِنْيَن ََواْلُمْسِلَماِت َاْلُمْسِلِمْيَن َِمَن ََوَرَعايَاُه ِفيَََوُعم اَلُو

َََا نْ َياََواآلِخَرِة،َِبَرْحَمِت ََأْرَحَمَالر اِحِمْيَن.ََلد  َاْلَعْهِدََيَا َاْحَفْظََوِلي  الل ُهم 
َزانَزَْيَنَاْلَعاِبِدْين.سَ الْبَنَاْلَواِثِقَبِاهلِلَُمَحم دَِِْسَماِعْيلَاََِتغهْ ََْلطَانَِمي ْ

َ
َ
َ
َ

رَب  َناََ.نََْيَرَِاسَِخََالََْنََمََِنَ َنَوَْكَُنََاَلََنََمَْحََرَْت ََاَوَََنَلََرَْفَِغَْت َََمَْل ََنََِِْاَوََنََسََفَُن َْاَأََنََمَْلََاَظََنََب  َرََ
نْ َياََحَسَنًةََوِفيَاآلِخَرِةََحَسَنًةََوِقَناََعَذاَبَالن اِر. َاهللََُىلَ صََوَََآتَِناَِفيَالد 

ََ.مَْلَ سََوَََوَِبَِحَْصََوَََوَِِلَآَىلََعََوَََدٍَمَ حََمََُانََدَِيَ سَََىلََعََ
َاْلَعالََ َ.ِمْينَََواْلَحْمُدَهلِلََرب 

َ
َ
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َِعَباَدَاهلِل!
ََعِنَ َهى ََويَ ن ْ َاْلُقْرَبى، َِذي ََوِِيْ َتآِء ََواِلْحَساِن، َبِاْلَعْدِل َيَْأُمُر َاهلَل ِِن 
اْلَفْحَشآِءََواْلُمْنَكِرََواْلبَ ْغِي،َيَِعُظُكْمََلَعل ُكْمََتذَك ُرْوَن.َفَاذُْكُرْواَاهلَلَاْلَعِظْيَمَ

ََعلََ ََواْشُكُرْوُه َيُ ْعِطُكْم،ََيْذُكرُْكْم، ََفْضِلِو َِمْن ََواْسأَُلْوُه ََيِزدُْكْم، َنَِعِمِو ى
ََوَلذِْكُرَاهلِلََأْكبَ ُر،ََواهللَُيَ ْعَلُمََماََتْصنَ ُعْوَن.

 قُ ْوُمْواََِِلىََصَلِتُكْمَيَ ْرَحْمُكُمَاهلل.


