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َاْْلُْوَلىَْلُخْطَبةَُاََ
َّل َََِِوَََلَََِِّل ََنََْأََدَُهََشَْأََة،َوََمََحََْرَوَََوَُنَْمًََِلَضَْفََََرُسْوَلوََُال ِذيََأْرَسلَََوَِلَ ِلََدَُمَْحََْلَاََ

َمَ هَُللَ َاََ.وُلَوَْسََُرَوَََهَُدَُبَْاَعََدًَمَ حََاَمَُنََدََيَ سَََنَ َأََدَُهََشَْأََو،َوَََلََيكََرََِشَََّلََهَُدََحَْوَََاللَُ
َ،وَِبَِحَْصََوَََوَِىَآلَِلََعََة،َوََمََحَْالرَ َيَ ِبََنََدٍَمَ حََاَمَُنََدَِيَ ىَسََلََعَََكَْارََِبَوَََمَْلَ سََوَََلَ صََ
َة.مَ هَِالَْوَََلَِضَْفََيَالَْوَِذَََنَْمََِمَْهَُعََِبََتََنَْمََوََ
َب ََأمَ  َف ََعَْا َعَِيََد، َاللقَُت َ ِاََ،اللَادََبََا َرََُفَرَِاعَْوَََ،وا َنََوَْالَُنََت َََمَْكَُلَ عَََلََمَْكََُلَوَْسَُوا
َة.نَ الجََيَفََِوَُتََقََاف ََرََمَُ

  الل،َرَِحَمُكمََُاْلُمْسِلِمْينََََمَعاِشرََ
 رصْل يالٕػم داٌ ّتعاىلُ صبخاى اهلل ذؿن نتكْأٌ هتهًػمارٓلُ نٔت مئ

 رصْل ٔيذاطب ًغد ؼٔؿبزدم تؾدا نٔت ضمْ-ضمْ. ٔيذاطداٌ حل ب  اهلل
 مسْا نٔت زضا آً نالٕ خطبة مجعة تلٔيت ًغد زلُغد ىييت، ضعزد  اهلل

  ح.يغدرٖ آضٕ نيذّ منفعة تؾميذا
 ذؾ مجع٘ خطب٘ آً،  اهلل رصْل نالٍريٌ بْلً ًغد ياؿاٌ عاءاهلل، بزمس

 : تادْم ممباّا آً ْػطمٔ

 "رسوملو كنالي "
   صهالني، اهلل درمحيت ؼمضلنني ٓ

ًٓ داٌ تٔذم بْنً ءذم التٔ نٔت ذؿن اهلل زٍهًضدأىْ ؼىعنت تزبضز ٓ
 ذؿن ٖؿامس انً تٔذم آً ؽْضا ؼعنت ٓمياٌ. ىإصالو داٌ إآالُ ىعنت 
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 ن  حممد ب  ( بزىاو آً ىضاٌإ.  اهلل رصْل زاىتارأٌؾ ًغد مالءٓيهً نٔت
 ة  ر  م   ن  ب   ب  ل  ك    ن  ي ب  ص  ق   ن  ب   اف  ن  م   د  ب  ع   ن  ب   م  ش  ا  ه   ن  ب   ب  ل  ط  م  ال   د  ب  ع   ن  ب   الل   د  ب  ع  
 ن  ب   ة  ي   ز  خ   ن  ب   ة  ان  ن  ك    ن  ب   ر  ض  الن   ن  ب   ك  ل  ا  م   ن  ب   ر  ه  ف   ن  ب   ب  ل  ا  غ   ن  ي ب  ؤ  ل   ن  ب   ب  ع  ك    ن  ب  
 اٌَىِذَع ذؾ، داٌ در)ان  ن  د  ع   ن  ب   د  ع  م   ن  ب   ار  ز  ن    ن  ب   ر  ض  م   ن  ب   اس  ي  إل   ن  ب   ة  ك  ر  د  م  

 .ضالوال نالَٔع إبزأٍه ىيب ْتزاؾىيب امساعٔل  ذؿن ٔيذاطب ىضب ؽبزمسبْ
 خربٔتزص داٌ نٔت ذؿاهلل ن ّْحٔ حٓؿامس ذؿن صبابا ادالُ اهلل رصْل ٔيذاطب

 :701 ةنبياء، اياأل ةوتعاىل سور  هفرمان الل سبحان. عامل نضلْرِّ رمح٘

 گ ک ک گ گ گ

 ،(حمنذ ّاٍاٖ) هاّغا ْتْصهًػم نامٕ لُاتٔاد داٌ" :بزمكصْد ؼٓ
  ."عامل صهالني ٕضبا رمح٘ ميذادٖ اّىتْم مالءٓيهً

 اّمت افصتٔ تطأن ّادب ادالُ آً، رمح٘ فتزٍاد عهْر تيذا اٖضصبا
. ٔيذاطب اّمت تطأن دتيتْنً ؼٓ حل ضداٌ ميذا رصْل اهلل  يالٕػم

 :96 ةاملؤمنون، اي ةوتعاىل دامل سور  هفرمان الل سبحان
 ﮵   ے    ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳    ﮴ 

 مزٓو اللْ مزٓو، رصْل نيل تٔذم مزٓو نزاٌ اتاّ" :بزمكصْد ؼٓ
 ح".هارٓػٔػم

 ذؿن هلل ا رصْل دٓزٖ ًغد بزناءٓنت ؼٓ علنْ نًأضممبَا تلُ لماءع اراؾ
 ًغادالُ بزناءٓنت د لئ  اش   داٌ صريِ. علنْ  صئ  اص  ل، خ  ئ  ل  ل، د  ئ  اعلمو ش   

 عمزّدْ ْالؾ لئ  ل  د   علنْ.  اهلل رصْل ٔيذاطب خلقأؾٔشٓهل داٌ  صفة
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 علنْ. ٔيذاطب ذؿن اهلل دنْرىٔانً ؼٓ معجزةصْلً داٌ نز بْقيت ذؿن
 ؼٓ صو  ص  خ  نآضتٔنْٔأٌ داٌ حهْو  صفةبزناءٓنت  ادالُ ْالؾ صائ  ص  خ  

 صريِ علنْ ماىهاال. اّمت ذؿدبزٓهً ن تٔذم داٌ اهلل رصْل ذؿن دبزٓهً
 نالٕ خطبة. ٔيذاطب ًؾنَٔذّ ًغد بزنٔضز ؼٓ ٓضتْٔاازؾ ذؿن عمزّدْ ْالؾ

خلق أؾٔشٓهل داٌ  صفةٓت ءٓا ىيب لئ  اش    ٔوؿاص نيضَاصب يتِْجم انً آً
  .رصْل اهلل 
  صهالني، اهلل دبزناتٕ ؼمضلنني ٓ

 داٌ ػارؽم لثبا تلُ علناء اراؾ ، اهلل رصْل ؾٔشٓهل صفة ًغبزناءٓنت د
ائ لش  لا   آالُ مغَْر ؼٓ اىتارا. ٔيذاطب ؾٔشٓهل ريٖخ طؾْػم  َِّ٘ٓذنََّخُم م 

  اهلل رصْل ملَٔت ؼٓ صخاب٘ اراؾ حهضػارا رٓخٖ. صِذِمِزَتالاماو  ًغنار
رىذِ،  اّؿتزمل تٔذم داٌ ٕػطتٔ اّؿتزمل تٔذم حتْبٍْ ٔيذاطب بَاّا مڽيفتكن
 حصيذٓ-صيذٖ ،ؽبٔذ خدادا ،ؼمآ آهل ٍٔته حًٍ، رمبْترينن ْتُٔؾ حنْلٔت
 حكٔك٘ بَهً. (ةو  ب   ن  ال   ت   اخ  ) ٌانيبٔ تيذا تؾتزدا حدّا بلٔهت داىتارا داٌ بضز
 ؼٓ امياٌضصبا حٓيذٍيإن نربنًضد تؾتٔذم دا  صفة رسول الل صبيز
 -:ِبِساَع ًِِب ءاَزَبْلاَ اّلُٔ هًؿهغداّ

ََأْحَسَنَِمْنوَُرََ َارَِخََبَُالَهَُاوََرََََ.أَيْ ُتُوَِفيَُحل ٍةََحْمَراَء،ََلْمََأَرََشْيئاًََقطُّ َملَِسَْمََُوََي

. مريِ بزّرىا هآًؾمماناٖ  انْ ملَٔت رصْل اهلل  زىُؾ" :خمكصْد
  ".ٔيذاطب ذؾيتٔل درخ لبُٔ ؼٓ صضْاتْ لَٔت انْ زىُؾ تٔذم حٍْغطصضْ

 -:تانًزٓخمي ْالؾ  اهلل رصْل نبيتْؾ ميذادٖ ؼٓ كال  م   ن  س ب  ن  ا  
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ََعَلْيِوَ َالل ُو ََصل ى َالل ِو ََرُسوِل ََكف  َِمْن َأَْلَيَن ََحرِيَرًة ََوَّل َِديَباَجًة ََمِسْسُت َوَّل
ِمْسَكًةََوَّلََعْنبَ َرًةََأْطَيَبَِمْنَرَاِئَحِةََرُسوِلَالل ِوََصل ىَالل ُوََوَّلََشِمْمُتََ،َوَسل مََ

َ.َعَلْيِوََوَسل مََ
 اهلل رصْل ًغتا ذؾلبُٔ ملبْت در ؼٓ صْتزا يتِْجم انْ زىُؾ تٔذم" :خمكصْد

 لبُٔ ؼٓ (Amber) زَبِنَعداٌ  نضتْرٖ ّءبا ْٔوخ انْ زىُؾ تٔذم داٌ. 
  (مسلم وايةر حديث ) ".  اهلل رصْل ّءبا ذؾدر ٕغّا

   صهالني، اهلل دناصَٕٔ ؼمضلنني ٓ
 انًؾمزّ  اهلل رصْل ٔيذاطب صرياِ داٌ ؾٔشٓهل صؿ٘ ؼتيت ٌءزٓتاخيؾ

 ِٕلَع داٌ صاَقَّ ِٕباَ ًِِب ذَعَص ذؾدر درّآتهً. حال  ص  ال   ف  ل  س  ال اراؾ عنالً
 ًغزاؾؿ نامٕ ٔلخن اىل-اىل ذؿن ادزػادالُ نامٕ م"بَاّا:  ًِِٓذاِبَعْلا ًََِٓس

  ."الكزءاٌ مزٓو ادزػم نامٕ امياٌضداٌ صرياِ ىيب صبا
 ميامن اّىتْم بزتْدْاٌ ادالُ  اهلل رصْل ًغد بزناءٓنت ٌءزٓتاخيؾ
 ٔيذا،طب ٓيذًٍإن داٌ هًكيتٔخن بْتجم ًغد. ٔيذاطب فٔيتأٌ تزٍادخن

آً  .  اهلل رصْل ذؿٔيتا داٌ ناصُٔ نخىالْرٖ ٍاتٕ اّىتْم  ميارٓل انً
 ْؿمم تٔذم نٔت ؼٓ اهلل رصْل  ةي  ق  ل  صفة خ  -صفة ًغادالُ بزناءٓنت د

 اٖضصبا نٔت ٕضبا اّتاو لبُٔ ؼٓ ٌْاؾاد. ٔيذاطب ؾٔشٓهل صفة ٖؾاءزّجم
 اخلق-اخلق بزبيتْم ؼٓ ٔيذا طبه ي  ق  ل  صفة خ  -صفةادالُ ميالداىٕ  اّمت

 باءٓل ؼالٔؾ ؼٓ خلقأ اءٖثْؿمم ؼٓ مأىضٕ انًؾمزّ رصْل اهلل  .ْدٕؾتز
 :4 ٘ه، آلالك ٗصيذٓزٖ اّلُٔ اهلل تعاىل دامل صْر عرتافإآً د .ْدٕؾتز داٌ
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 ں ڱ ڱ ڱ ں

 ".ملٔا ٘ام ؼٓ خلقأ اءٖثْؿمم هاّغا حٍْغطصضْ بَاّا داٌ" :بزمكصْد ؼٓ

 ّادز ؼٓ ةد  و  م  صفة حم   -صفة االطص خزؾاؾتز  اهلل رصْل دٓزٖ ذؾ
 ،فبا صْامٕ، ؽصأّر يفتا ىيب، ؽصأّر صَاج ْنًب ٔيذاطب .دتالداىٕ

 نيؿنٔنؾ داٌ تيرتا، نتْا اماو، نباال،ؾػط ،ضائؾدريٌ،  مييتْ، مزتْا، ،ءداتْ
 ْىتِْخ ادالُ  اهلل رصْل ،فٍٔذّ ًؾػال فصتٔا نات، ٔيذٓلؾ. اراطى

  .اّمت ذؿن تزباءٓل
 صهالني، مجع٘ ٓؼ دملٔانً ؽمضلنني صٔذ
 رٓضاّ امت ٔيذاطب. صهالٕ ؽْضا امتلُ نٔت ذؿن ٔيذاطب ؼناصُٔ صآ

اّىتْم  خريةأيت دىي حاّمت ْغطميْ فْػطص داٌ آً ددىٔا حاّمت فتزٍاد
 ناصُٔ نبْتجم تؾدا اّمت اٖضصبا نٔت امياٌضمو با .شفاعةممربٖ 

 .اهلل رصْل ٔيذاطب ذؿن اّمت اٖضنٔت صبا ذْابغْػطت انُؾا ٔيذا؟طب
 ذؿن نٔت ناصُٔ ممبالط اٖضصبا نًدالنْ بْلُٔ بزآهْت هُػل فبربا

  -: اهلل رصْل
 (زٓبادًٓؿن صؿ٘-صؿ٘) ائ لش   اءٓنت بزن بْنْ خممبا داٌ الدزٖؿمم: زتاوؾ

  .داٌ صريِ رصْل اهلل 
 داٌ بْلُٔ ؼٓ ْؿمسن ٔيذاطب اّلُٔ لهًػطدتٔ ؼٓ ٘يَُّص نلهًػم :نذّا

  .ْدٕؾتز خلقأ ميْجنْقهً
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 ًغد بزعنل داٌ الدزٖؿمم ًغد ٔيذاطب اّلُٔ ادباّ ؼٓ عزٓع٘ ضميذا ض:نتٔ
 .ذضهً عزٓع٘ميذ بْلُٔ ؼٓ ٓيتؤانتٔ االطص ؼَالػعزٓع٘ صزتا م حهْو

 داٌ اهلل ًغد دٓزٖ ميذنتهً تؾدا ؼجملٔط ٓ-ننذلٔط حاضر :تؿنام

  . اهلل رصْل ذؿن ٔيتأٌخن ميامن
 فزٍادت صالوإ مْصِْ اّلُٔ دباّا ؼٓ ََِ٘بميذْاب تٍْنًَ داٌ ُع :انلٔن

 .ٔيذاطب

 .ىيب اريثْؾ ميذادٖ ؼٓ علناء اراؾ داٌ ٔيذاطب ضنلْار اٍلٕ خزميتػم :نامن

  . اهلل رصْل ذؿن صالو داٌ صلْات كهًثزباؿمم :نتْدِْ
 صهالني، ٓؼ درمحيت اهللمضلنني 

 بلٔاّ ،ه  ن  ع   لل  ا ي  ض  ر   ب  ع  ك    ن   ب  ب  ا   ذؾدر حديث صاتْ خٔاتٕػمارٓلُ نٔت م
 حٍْغطصضْ اهلل، رصْل ّاٍاٖ": مكصْدٓؼ بز  اهلل صْلر ذؿن خبزتا
 ّقتْنْ ٍابٔضهً زلْؾ انْ كهُثبا فبزا مو. تضنْأن بزصلْات لثبا انْ

 صاتْ: ِبَعَن نات. مْؿذن ؼْلؾتز: ٔيذاطبزصلْات؟ دْاب ب اّىتْم
. باءٓل لبُٔ ادالُ متبُ نامْ دو يفتا ذمْ،ؿن ؼْلؾتز: ٔيذاطب دْاب ت؟ؿزمؾ
 نامْ دو يفتا مْ،ؿذن ؼْلؾتز: ٔيذاطّقتْنْ؟ دْاب ب ِرّؿاص: ِبَعَن ختا

 ؼْلؾتز: ٔيذاطب نات ؟طازتٔؾ دّا: ٕضال ِبَعَن ختا .باءٓل لبُٔ ادالُ متبُ
: انْ دادٓهً ِبَعَنادالُ لبُٔ باءٓل. نات  متبُ نامْ دو يفتا ذمْ،ؿن

 دمهني، دو: ٔيذاطب بالط مو. ذمْؿصلْرِّ ّقتْنْ اّىتْم بزصلْات ن
  حديثَروايةَترمذي."دّصامْ ْىهًؿدام داٌ ْصزمنْطن هًػدٍٔل انً يتضؾ
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 صهالني َْلْؾػ نٔت، ًػنضآ رصْل يالٕػّصَا مادْصرتّ مارٓلُ نٔت بز
 ٘يَُّص نلهًػعم صزتا ٔيذا،طب ٗداٌ صري ائ لش   مينبُ علنْ بزناءٓنت  ًغد عامل

 ٔيتأٌخن تؾميذا نٔت آً، اّصَا ًغد ضمْ-ضمْ. ٔيذاطاّلُٔ ب دباّا ؼٓ
 . اهلل رصْل ٔيذاطب داٌ اهلل ذؾدر

 ڃ ڃ ڃ چ چ

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

 چ چ

 مو اهلل َٕاصٔػبيز نامْ م دو: "(حمنذ ّاٍاٖ) ناتانيلُ": بزمكصْد ؼٓ
 دّصا-دّصا ْىهًؿنػم صزتا نامْ َٕاصٔػم اهلل اٖخىض دانْ، آهْتٔلُ

               ".اصَٔينػم مَا ٕضال ٌْ،ؿنؾػ مَا اهلل ،(تلُػآ) داٌ. نامْ
 17 ٘آ اٌ،َزِنِع ِلاَ ٗصْر

ِنَاْلَعِظْيِم،ََونَ َفَعِنْىََوِِي اُكْمَِبَماَِفْيِوَِمَنَْاآليَاِتََءاالُقرَْبَِبَاَرَكَالُلَِلْىََوَلُكْمَ
َِمنَ ذَ َوالَْ ََوتَ َقب َل َاْلَحِكْيِم، َِتَلَْكِر ََوِمْنُكْم َالسَ ْى َُىَو َِِن ُو َاْلَعِليََْوَتُو، .َمَُِمْيُع

ََوَلُكْم، َِلْى َاْلَعِظْيَم َالَل ََوَأْستَ ْغِفُر ََىَذا َقَ ْوِلْى َاْلُمْسِلِمْيَنَآَوِلسََََأقُ ْوُل ِئِر
فَ َياَفَ ْوَزَاْلُمْستَ ْغِفرِْيَن،َ ،َواْلُمْؤِمَناِتَفَاْستَ ْغِفُرْوهَََُواْلُمْسِلَماِت،ََواْلُمْؤِمِنْينََ

َ.َويَاََنَجاَةَالت آئِِبْينََ
َ
َ
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 ْلُخْطَبُةَالث انَِيةَُاََ
َِللَ اََ ََربَ ْلَحْمُد َاْلَعاَلِمينَََِو َاْلَحْمدَُ، ََوَلُو َاْلُمْلُك ََلُو ََشْيٍئَ، َُك ل  ََعَلى َوُى َو

َُمَحم ًداََأنَ ََوَأْشَهدَََُلُو،ََشرِْيكََََّلَََوْحَدهََُاللََُِِّل َََِِلوَََّل َََأنَََْوَأْشَهدََُقَ ِديٌر.
ََوَرُسْولُوَََُعْبُدهَُ ََسي ِدنَاََعَلىََوبَاِركَََْوَسل مَََْصلَ َلل ُهمَ اََ. َآِلوَََِوَعَلىَُمَحم دٍََ

 .َوَصْحِبوَِ
ُعْوهَتَ َعاَلىَاللَََت  ُقْواِاََالن اُس،ََأي َُّهاَفَ َيآَ،بَ ْعدَََُأم ا  .َوَأِطي ْ

  الل،َرَِحَمُكمََُاْلُمْسِلِمْينََََمَعاِشرََ

 صزتا حزٓيتَؾ لُلكضاىاني خ،بيز-صبيز ًغد الل سبحانه وتعاىل ذؿن الُبزتكْ
 نضذَرتأٌ ّلَٕٔازؿدالً اّىتْم نٔت مي صَاج آتلُ. حيغالر لهًػطمئ
مْدًٍ نٔت صيتٔاظ -. مْدِدنيا دان أخرية ًؾنَٔذّ دامل ءٌأضنبَا داٌ
  .الل تعاىل ذؾدر ْىًؿداٌ نام رمحةّلُٔ ابز

   ،صهالني اهلل دناصَٕٔ ؼمضلنني ٓ
رسول الل صلى الل  ذؿن سلم داٌ صلوات ًؾاخاّ كهًثازبؿمارٓلُ نٔت مم

 تلُ نزاٌ ٔيذاطب ذؿن نٔت ؼصآ داٌ ناصُٔ تيذا اٖضصباعليه وسلم 
 ٓيُنز اٖضلباؾ يفَادػم ٔيذاطب ٌْؾّاالّ نٔت، ذؿن صالوإ اوأض ٓهًؿانجم
(kerenah) ٌؽاّر-ؽاّر ذؿن زّجم تعاىل اهلل. ٔيذاطب دعْٗ دامل رجناّ دا 
صلوات دان سلم كفد رسول الل صلى الل عليه  هًخؿْػم اٖؾْص مياٌإبز

 :56 سورة األحزاب، اية دامل ؾزٓيتَح امياٌضصبا وسلم
 
 
 
 



10 

 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

 ڇڇ 
 صلواتصيتٔاظ بز ئهتحمآل"صضْغطٍْح اهلل تعاىل داٌ ؾارا  ٓؼ بزمكصْد:

ٓؼ بزإمياٌ!  أّرؽ-اٖ أّرؽّاٍ ،ص ل ى الل  ع ل ي ه  و س ل م   نيب حممدنأتط 
ّخؿهيلُ صالو صذَرتا دغً ؾػخزمنت بزصلْاتلُ نامْ نأتضح صزت ا

 نأتضح دغً صؿيٍْح".

َ ََصل  َمَُنََدَِيَ ىَسََلََعََالل ُهم  َمَُنََدَِيَ سَََآلََِلىََعََوَََ،دٍَمَ حََا َلىََعَََتََيَْلَ اَصََمََكََ،ََدمَ حََا
ََِِنََدَِيَ سََ ََِِنََدَِيَ سَََآلََِلىََعََوَََ،ميَْاىَِرََب َْا َلىََعََوَََ،دٍَمَ حََاَمَُنََدَِيَ سَََلىََعَََكَْارََِبَوََ،َميَْاىَِرََب َْا

ََِِنََدَِيَ سَََلىََعَََتََكَْاَرَاَبََمََكََ،دمَ حََاَمَُنََدَِيَ سَََآلَِ ََِِنََدَِيَ سَََآلََِلىََعََوََ،َميَْاىَِرََب َْا َمََيَْاىَِرََب َْا
َالَْفَِ ََمِجْيٌد.َ،نََيَْمَِالََعََي ََحِمْيٌد َالر اِشدََِِِن َك َاْلُخَلَفاِء ََعِن َالل ُهم  ْيَنََواْرَض

َالص َحابَةَِ َبَِقي ِة ََوَعْن ََوَعِلّي، ََوُعْثَماَن ََوُعَمَر ََبْكٍر َأَِبْي ََساَدتَِنا َاْلَمْهِدي  ْيَن،
ْين.َََلُهمَََْأْجَمِعْيَن،ََوَعِنَالت اِبعْيَنََوتَاِبِعىَالت اِبِعْينََََواْلَقَرابَةَِ ََبِِإْحَساٍنََِِلىَيَ ْوِمَالد 

َ َاْغِفْر ََواْلُمْؤِمَناِت،ْلُمؤَْلَِالل ُهم  ُهْمََِمِنْيَن َِمن ْ َاَْلْحَياِء ََواْلُمْسِلَماِت َوالُمْسِلِمْيَن
َالد َعَوات.ََواَْلْمَوات، َُمِجْيُب ََقرِْيٌب ََسِمْيٌع َقُ ُلْوبَِنا،َبَ ْينَََأَل فََْالل ُهمَ َِِن َك

َاْلُُمْورََِِفىََعاِقَبتَ َناَْحِسنََْأََالل ُهمَ .َالر اِشِدْينَِمنََََواْجَعْلَناَبَ ْيِنَنا،ََذاتََََوَأْصِلحَْ
نْ َياَِخْزيََِِمنَََْوَأِجْرنَاَُكل َها، ََاَْلِخَرة،ََوَعَذابََِالدُّ

ََواْلُمْشرِِكْيَن،َالش ْركََََوَأِذلَ ََواْلُمْسِلِمْيَن،َْسَلمََاْلَََِأِعزَ َالل ُهمَ َ.اْلَعاَلِمْينََربَ َيَا
يَََْأْعَداءََََأْعَداَءكََََوَدم رَْ َِعَباَدَكَاْلُمْؤِمِنْين.َنالد  ََأْصِلْحََلَناَِديْ نَ َناَََواْنُصْر الل ُهم 

َ ََأْمرِنَا، َِعْصَمُة َُىَو ََلَناَال ِذْي ََوَأْصِلْح ََمَعاُشَنا، َها َِفي ْ َال ِتْي َُدنْ َيانَا ََلَنا َوَأْصِلْح
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َلََ َزِيَاَدًة َاْلَحَياَة ََواْجَعِل ََمَعاُدنَا، َها َِفي ْ َال ِتْي ََواْجَعِلََأِخَرتَ َنا ََخْيٍر، َُكل  َِفْي َنا
. َُكل ََشرٍّ   اْلَمْوَتَرَاَحًةََلَناَِمْن

ََوالت  ْوِفْيق ََواْلِهَدايَِة َاْلَعْوِن َِبَدَواِم َاْحَفْظ َِمْنَكََ،الل ُهم  ََوالس َلَمِة َوالص ح ِة
ََمْوَّلَ َيَاَكرِْيُم، َبِالِل َاْلَواَِِق َالَْالسَُّنَا َزَْيَن َزان َِمي ْ َاْلَمْرُحْوِمَِاََ،َعاِبِدْينْلطَان ْبَن

ََمْحُمودَِسَُّال ََْلطَان ََوَعَلى ََعَلْيِو َالر ْحَمَة ََوأَْنِزِل ََشاِه، َبِالِل ْلطَانَةَسَُّالاْلُمْكَتِفْي
َ.تزغطاىْنُ ْورَزَاِىَرة،َُسْلطَانَةَ

ُوَزرَاَءُهََوُقَضاَتُوََوُعم اَلُوََواْحَفْظَُعَلَماَءُهَوََََدُهََوَأْىَلُوََوَذِوْيِوََوَأقَارِبَُو.َواْحَفْظََأْوَّلَ
ََواْلُمْؤِمَناتَِ ََواْلُمْؤِمِنْيَن ََواْلُمْسِلَماِت َاْلُمْسِلِمْيَن َِمَن نْ َياَََوَرَعايَاُه َالدُّ ِفي

َاْلَعْهِدََيَاََأْرَحَمَالر اِحِمْيَن.َََواآلِخَرِة،َِبَرْحَمِتكََ ُمَحم دََتػهْالل ُهم َاْحَفْظََوِلي 
َزانَزَْيَنَاْلَعاِبِدْين.سَُّالْبَنَاْلَواِِِقَبِالِلَلَاَِِِْسَماِعيَْ ََْلطَانَِمي ْ

رَب  َناَآتَِناَ.َنََْيَرَِاسَِخََالََْنََمََِنَ َنَوَْكَُنََاَلََنََمَْحََرَْت ََاَوَََنَلََرَْفَِغَْت َََمَْل ََنََِِْاَوََنََسََفَُن َْاَأََنََمَْلََاَظََنََب  َرََ
ََعذََ ََوِقَنا ََحَسَنًة َاآلِخَرِة ََوِفي ََحَسَنًة نْ َيا َالدُّ َالن اِر.ِفي َىلََعَََاللََُىلَ صََوَََاَب

َاْلَعاَلِمْينَََ.مَْلَ سََوَََوَِبَِحَْصََوَََوَِِلَآَىلََعََوَََدٍَمَ حََمََُانََدَِيَ سََ َ.َواْلَحْمُدَلِلََرب 
َِعَباَدَالِل!

َاْلَفْحَشآِءَ ََعِن َهى ََويَ ن ْ َاْلُقْرَبى، َِذي ََوِِيْ َتآِء ََواِلْحَساِن، َبِاْلَعْدِل َيَْأُمُر َالَل ِِن 
ََيْذُكرُْكْم،ََوالَْ َاْلَعِظْيَم َالَل َفَاذُْكُرْوا ََتذَك ُرْوَن. ََلَعل ُكْم َيَِعُظُكْم ََواْلبَ ْغِي، ُمْنَكِر

ََأْكبَ ُر،َ َالِل ََوَلذِْكُر َيُ ْعِطُكْم، ََفْضِلِو َِمْن ََواْسأَُلْوُه ََيِزدُْكْم، ََعَلىَنَِعِمِو َواْشُكُرْوُه
ََواللَُيَ ْعَلُمََماََتْصنَ ُعْوَن.

 اََِِلىََصَلِتُكْمَيَ ْرَحْمُكُمَالل.قُ ْوُموَْ


