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َىلََاْْلُوََْْلُخْطَبةَُاََ
َِللَ اََ َْلَحْمُد َوََفَِغَْت ََسََْنَوَََُنوَُي َْعَِتََسََْنَوََََنْحَمُدهَُِو َبَِوَْعَُن ََُرُه َأَََِمنََْاللَُِذ ُفِسَنا،َن َُْشُروِر

َأَََئَيَ سََ َوِمنَْ َيَ ْهِدهَِْعَماِلنََاِت ََمْن َوَََفَلََاللََُا، ََلُو،  َّ ِِ ِل َََّْنَْمَََُم ِْ َََََََََُي
ِِيَََفَلَ َأََ ،َلوَََىا َّل ََأْشَهُد ََََِِِِْن ََّلَّل ََلَو َدُه ْْ ََو ََلوَالُل ََ َوََََشرِي ََََُدَهََشَْأََ،

َعََأََ َُمَحم ًدا ََص ََّ َ.لُوَرُسوَْوَََْبُدهَُن  ََوَعَلىَََسي ِدنَاََعَلىََوَسل مَاَلل ُهم  ُمَحم ٍد
 َ.اهِلِوََوَأْصَحاِبِوََوَمْنَتَِبَعَُىدََآ

َبَ ْعدَُ َ َأم ا َفَ َيا َا! َِ َاللَََ،للَِِعَبا َوَََ،ِات  ُقْوا َاللََُِِِاْوِصْيُكْم َبِتَ ْقَوى ََََََ،ي  اَي
ََ.فَ َقْدََفاَزَاْلُمت  ُقْون

َمُكُمَالل،   ِِْخَواِنَيَاْلُمْسِلِميَنََرِْ

ُ صبخاى اهلل دفنٔت ن نتكْأٌ هتهًغو مئاصاو نٔت بزعش-مارٓلُ صاو
ٍّٕ ٛصاو ميذا غٓ ماظ دامل داٌ حزٓيتَف االضص ملكضيانً ًغد ّتعاىل

 ّلَٕٔازفمم نٔت اّىتْم اراخ اتاّ دالً صَاج لُٓيا. حيغالر االضص
 ارانًخممبٔ انً آً ٍارٖ دف خطبة .ريةأخد داٌ ددىٔا فٍٔدّ نضذَرتأٌ

     "مضله نداٖ داٌ ًغاّتامانً بار"   -:تادْم
  ،صهالني اهلل درمحيت غٓ مضلنني

 ًفنَٔدّ ٔوفاص االضص ٕهْمغمز داٌ ْرىافمس غٓ اوأض اٖضصالو صباإ
 آهْىْمٕ داٌ ًغنْا غمزخن اٖفصْ نٔت ادزنًغم افلْ تٔدم مأىضٕ،

 دٓزٖ ضاٍز داٌ مزّاِ نًازناصفمم دامل. ًفنَٔدّ دامل ٌٛزصدٓاف اٖضصبا
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ّصَا ممبٔيا نكْاتً دامل مسْا اصيتٔاظ بز ٍيدقلُ نٔت مو صالو،إ اّمت
 06: ةال ايفأ ن   الأ ة فرمان اهلل دامل سور . ًفنَٔدّ ٔوفاص

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 

 ىئېئ ېئ ىئ 

 غٓ صاج فا نكْاتً ،مزٓو يفَادغم اّىتْم هيلُفصٔا داٌ" :بزمكصْد غٓ
 ًغد غٓ اغزفاّىتْم بز دمتبت غٓ انْد-انْد رٖاد داٌ يفْغضص نامْ

 غاّر غداٌ اّر مْنا مْصِْ داٌ اهلل مْصِْ يرتنًغضم نامْ آت ًفزصٔاف
 غصاج ٓ فا. حتآٍْغم اهلل غصد; حتآٍْغم تٔدم نامْ غٓ مزٓو ًٓٛصال

 داٌ دمْفن فْنْخ ًغد دبالضٕ انً اٖخىض اهلل دالً دف نفقهكن نامْ
  .ا"نامْ تٔدم انً دأىٔآ

  ،اهلل تٕنازبد غٓ مجع٘ غصٔد مضلنني
. مّ٘ا اتًنكْ كهًضمي اّىتْم غيتٔفآهْىْمٕ ادالُ صالُ صاتْ صيدٖ 

 تزّظ انً نٔت مو صيدٓزٖ، ًغد بزدٓزٖ ْفتٔدم مم نٔت ٕضصال
 زىُف ٍٔبت علناٛ غ، صأّرَِّٖدٕ اليَِّلً َعَضْ َحُباَ .ملُ غٓ اّمت ميذادٖ

 دىٔا اّلُٔ املٕعد غٓ ٔاٌضنزّ انُفا" خبْنْ دامل عزب دىٔا هزٓتٔوغم
 حاتْتفص" :اتانًجارا صٔئط مخص بلٔاّ. "صالوإ غهً نذاتًٍْ اّردصبب
 دىٔا ْاصاٖٛغصيدٓزٖ داٌ م ٕهممٔلٔ ْفمم صالوإ دىٔا اٖضصبا عزب دىٔا

 بْلُٔ تٔدم حاتْتفآً ص ضاغب. آيدّصرتٖ داٌ يدٓدٓكًف ٍزتاىُ، ٌ،ٛاضزىٔاف
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 .حيغتا ًغد دتيٌْ داٌ حدبْمٔ تْمبِْ غٓ فا مالٛٓيهً مماناٖ
 ادأٌن دو بارت ٕغممز اّىتْم ْفمم حاتْتفص عزب دىٔا حٍْغضصضْ

 مزٓو ٕضصال بارت ٕغٓٛاجم لضاض خصالما مزٓو ححكٔكت يفتتا. ممزلْنً
  ."ًغبار داٌ انآًفٍزتا،  الؤ س دامل بارت ممزلْنً

  ،اهلل ٕناصَٔد غٓ مجع٘ غمضلنني صٔد
 (Produk) زّدّمف اٖضلباف ًغد هًغدٍٔد لثبا آً ٍارٖ نٔت ًفنَٔدّ

 داٌ ٔترّخن نداٖ-نداٖد ٍارًٓ زلٌْفن غبار-غً، مٔيْمً داٌ بارماني
 دامل ٍاتٕ-بزٍاتٕ داٌ ادافبزّص اٖفنٔت صْ ميْىتْت مسْا آً. ااصزآف

 داٌ مانيً ممٔلُٔ ًفدْصرتّ آت، نْادٔ .تزصبْت ًغبار ْىاغضم داٌ ممٔلُٔ
 نزاٌ. صَارًٓ نٔت ًفدامل نَٔدّ غيتٔف امت باٛٓل ٕضال حالل ًغبار
 زّدّمفداٌ ممبهلهً  ْارنًلغم اّىتْم حصالو ميْىتْت اّمتإلُ، ْآت
(Produk) ًتاٍْٖغم صالوإ اّمت دصببهً دمهني غٓ حال. صيدٓزٖ بْات 

  .(Produk) زّدّمف صضْاتْ ٌٛدٓافجحهْو حهاو داٌ آتٔها 
 نبابٔنتف داٌ حل ميافٔهً تٔدم صالوإ صاو، غٓ ماظ دف ٌْ،فامياىاضّاالّ با

 مماتٍْٕ مضتٔلُ اٖ طشر  ًغبزدْال بلٕ د اّرّصً دامل صالوإ بْنً غاّر
 دفن اصاظ مالُ ،(Produk) زّدّمف صضْاتْ لْارٌفغداٌ آتٔها  حهْو

 عيصْر خصالو ادالُ ّدْدإدتٔتٔل بزتهً دامل  غٓ بلٕ دْال اّرّصً
نٔت مسْا معلْو بَاّا نْاظ ممبلٕ . ء ياضأ ا مر  ضأ ر   غصالٔ ٓتٛٓا  ،نياض  رأ ت أ 

 غاّر فصتٔا حاتْتفصالو. صإت اّم ًغتا دفتزلتل  ادالُ آً اراضتزبضز دى
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 حمضلن صاّدارا (Produk-Produk) زّدّمف-زّدّمف ّتامانًغام صالوإ
 اّلُٔ داجنْرنً غٓ غميْلْ غتْلْ بيتْم صاتْ صالُ ادالُ آً. صيدٓزٖ

 ٚزعاالع ٓت قْو ابْ مْصًٙٛ ٓأِِِّٓزَعِعممْدٕ قْو اأَل صالو. رصْل اهلل إ
  .ٓو نتٔو صْصُمز صضاو غميْلْ غتْلْ صيدٓزٖ قْو ّتامانًغام غٓ

 نلْار ابٔالفا ًِِِّٔٓزَعِعاأَل قْو حٍْغضصضْ" :بزمكصْد غٓ  ٔيداضصبدا ب
 غٓ فا ْىهًف، مزٓو ٍٔن٘مزٓو دمدٓي ضنلْار مانيً غنْر اتاّ ،غزافبز
 بهط صاتْ دامل ٔهًضممبَا مزٓو ننْدًٓ. ًٓٛنا صاتْ دامل مزٓو دف ااد
 ."مزٓو دفدر انْ داٌ دنْفدر ٓومز حٍْغضصضْ. ارات صاو ًغد

  مضله داٌ البخارٖ رّآ٘                                                                        

 "مزٓو دفدر انْ داٌ دنْفدر مزٓو حٍْغضصضْ" ًغد دمكصْدنً غٓ
 النْنً مزٓو غٓ فبتا. مزٓو تٔيدقً ًغد  ىيب خرضا نربنًغضم آالُ

 ادزٌفغ نبٔلغم زلْف تغصالو صاإنٔت اّمت  .اهلل دفن نتنطاع يتفمي
صالو إممبٔيا مسْال نكْاتً اّمت  نيغآ نٔت نتٔو داتط حديث فتزٍاد

اّلُٔ  ٖٛآهْىْمٕ تٔدم دنْاصا نكْاتً آً دصاعت تتهاال. آً اراضدى
 اتاّ صالوإ اّمت ًغبار ّتامانًغام الًغضِّ نتٔٛصالو بَهً داإاّمت 
صْدِ تيتْ اٖ تٔدم تزماصْم  .تْىتْتً صاتْ ادالُ صالوإ غّرا مٔلٔل نداٖ
 دامل  ٔيداض. برصْل اهلل  اّلُٔ غدالر غٓ ًَمِْزَقفاتاّ  ةي  ب  صأ عأ ددامل 
 صضاو غميْلْ غصيتٔاظ تْلْ غٓ ًِِِّٔٓزَعِعاأَل قْو ممْدٕ داتط حديث

  .ِْمخد غٓ ْامفبز فصٔه اٖضصبا آت غغضفم تٔدم داٌ صيدٓزٖ
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 م  خ ُمأ ي  الش  
ُ
  ىيب حٍْغضصضْ": داتط حديث َْرآهًغنتٔو م كارأ بأ د ال

مات دصببهً نتْرّىً، اللْ -مسات غٓ  ًَمِْزَقف اتاّ ةي  ب  صأ عأ  ٕغممز
 قْو غغضفم ٔيداضب ىامٌْ. فزٓيضٔفعكٔدٗ داٌ  آهنت ًغد حيتٔهيغضم

 ٓتٛٓا وصا غٓ فزٓيضٔفآً دصببهً  .ٔيداضب دفدر نيضصباٍا ًِِِّٔٓزَعِعاأَل
 دامل صيدٓزٖ صضاو ٍزتا ٔهًضممبَا ٓتٛٓا ،ممبيتْ بيتْ داٌ ميذامني دامني
 ممٔهْل بزصاو زلْفآت، نٔت  اّلُٔ. زلْاٌفن داٌ ةرأ و  رُ ضأ  حال

 اىل ًفد اماص دمٕ اّمت آهْىْمٕ ازناصفاّىتْم مم آً ذْابغْغضت
   .النْنً نٔت مضيت غٓ آهْىْمٕ دَاد صزّاٌ آيلُ. نٔت ْخْخ

  اهلل، ملٔانًد غٓ مجع٘ غمضلنني صٔد
 ٔيداضا رِأن غْمبجم مغارنت ْتاغضا فصتٔا ٕضبا تزباٛٓل صزّاٌ انُفا

(Agenda) دنداٖ بزبليذا ادالُ حآهْىْمٕ اّمت آً؟ دْاب ازناصفمم-
. مضله (Produk-Produk) زّدّمف-زّدّمف ممٔلُٔ داٌ مضله نداٖ

 غٓ مضله دنداٖ ممبلٕ اتاّ مضله (Produk) زّدّمف اّتامانً" نيفنٔن
 دفدر (Implementasi) لٔنٔيتاصٕفامي ادالُ آً نتٔو اراضى دامل َهًغدنت

 آهْىْمٕ ازناصفمم بزتْدْاٌ غٓ غميْلْغ ٓت تْلْٛٓا ٌُّاَعَت فنْىضٔ
 صْارا-صْارا تفتزدا ماصُٔ غحمال. آً اراضصالو دىإرا نٔت اّمت صاّدا
 بَاّا غغضفم داٌ رمئُ غمميد غٓصيدٓزٖ  صالوإ غاّر ًغدنال غصْمب
   .ًَمِْزَقف صفةبز داٌ غيتٔف تٔدم تزصبْت نيفنٔن

 :بزصبدا بَاّا ىيب  نهع ي اهللضابو موسى ر درٖ  حديثدامل صبْاِ 
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ًِاَاَ"َ ُُِوَبَ ْع َبَ ْع َياِنََيُشدُّ ََكاْلبُ ن ْ  ََ."ْلُمْؤِمُنَِلْلُمْؤِمِن

 صاتْ زتٕفص ادالُ ًٓٛال غٓ مؤمني فتزٍاد مؤمني غصأّر": خمكصْد
 ."الًٓ غٓ نيضبَا ْاتهًغم صاتْ غٓ نيضبَا ماٌ غٓ ْىًغبا

  رواية امام البخاري                                                                                      

 ّاالّ نريا تٔدم صالوإ غاّر فتزصبْت ميذلضهً بَاّا صتٔا حديث
 ٕفهغمل غصالٔ ادالُ مزٓو ً،فنَٔدّ ًفغال غبٔد داٌ غبالن التز ٌْف افصٔا

 دامل تزلٔبت غٓ مؤمني غّرأصض ًٓ،ٛال نات ًغًٓ. دٛتْ صاو الصا اىتارا
 غٓ ْىًغبا صبْاِ زتٕفص نًاامفّماصْصٔال د آهْىْمٕ، ْلٔتٔو،ف غبٔد

  .ًٓٛال غٓ ًغاىتارا صاتْ د ْاتهًغم اّىتْم غبزٍْبْ غصالٔ
 ممبلٕ اّىتْم مؤمني غّرأصض ذْابغْغضت دٖميذا ادالُ حْليفنضٔن

 ،مضله (Produk-Produk) زّدّمف-ّدّمزفداٌ ممٔلُٔ  مضله دنداٖ
 .صيدٓزٖ صالوإ غاّر-غاّر دفن لثبا تغصا غٓ ًكٓٛنبا تْدْاٌ ٕضبا

  -:خاىتارا

 .صالوإ اّمت آهْىْمٕ ًغزننبف ْبْرنًجم داٌ هتهًغممبيتْ مئ :زتاوف

 فزٓيضٔف اتط صالوإ اّمت ًغنال دامل ادّاٌفزف تغمسا ناٖٛجم: ندّا
  .ممبيتْ بيتْ داٌ غميْلْ-غتْلْ
 مماصزنً صالوإ غّرأ ؤل صدرٍاٌ مٔلٔخممبيتْ آيدّصرتٖ ن: ضنتٔ

  .ٕضال لْاظ لبُٔ ًغد (Produk) زّدّمف
 ًٓٛال صالوإ اّمت ممبيتْ تفدا انً مضله اّصَاٌّ داٌ ضائا: فتفنام
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  .ًٓٛال-ًٓٛال داٌ ٘قدص سناٗ، لْارٌفغ ماللْٖٛ
 ادني،فغ ْصتف-ْصتفن هًغدصْمب انً ٌضأزىٔاف دفدر ًغناّىتْ: نلٔه

 تٔدم تزصبْت ًغناّىتْ حم، رّمُ اىل ٓتٔه داٌ صْدِ مسضتْٔىدّف ،حتفيظ
 .صالوإصهالٕ اّىتْم ممْصٍْٕ  صاو ْىانًضد

 ڃ ڃ ڃ چ چ

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

 ی ی

 هًكنبادٔ ممبْات اّىتْم ًغتْلْ-غبزتْلْ نامْ قلٍُيد داٌ": بزمكصْد غٓ
 دّصا مالنْنً دف ًغتْلْ-غبزتْلْ نامْ يلُغدا داٌ بزتكْٚ، داٌ

 اهلل حٍْغضاهلل، نزاٌ صضْ دفُ نلابزتكْ داٌ. زّبًٍْخيف داٌ (معصٔ٘)
  .ح("زٓيتَف زغضمل غٓ افصضٔا ٕضبا) خصٔكضا عذاب بزت مَا

 2: ٘آ ،ٗاملاٛٓدٗ صْر                                                      
ِنَاْلَعِظْيِم،ََونَ َفَعِنْىََوِِي اُكْمَِبَماَِفْيِوَِمَنَْاآليَاِتَآالُقرَْبَِبَاَرَكَالُلَِلْىََوَلُكْمَ

َِمنَ ذَ َوالَْ ََوتَ َقب  ََّ َاْلَحِكْيِم، َِتَلَْكِر ََوِمْنُكْم َاْلَعِليَْْى َالس ِمْيُع َُىَو َِِن ُو .َمََُوَتُو،
ََوَلُكْم، َِلْى َاْلَعِظْيَم َالَل ََوَأْستَ ْغِفُر ََىَذا َقَ ْوِلْى َاْلُمْسِلِمْيَنَآَوِلسََََأقُ ْوُل ِئِر

فَ َياَفَ ْوَزَاْلُمْستَ ْغِفرِْيَن،َ ،َواْلُمْؤِمَناِتَفَاْستَ ْغِفُرْوهَََُواْلُمْسِلَماِت،ََواْلُمْؤِمِنْينََ
ََويَاََنَجاَةَالت آئِِبْيَن.

َ
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 الث انَِيةَُْلُخْطَبُةََاَََ
َِللَ اََ ََربَ ْلَحْمُد َاْلَعاَلِمينَََِو َاْلَحْمدَُ، ََوَلُو َُ َاْلُمْل ََلُو ََشْيٍئَ، َُك  َّ  ََعَلى َوُى َو

َدهََُاللََُِِّل َََِِلوَََّل َََأنَََْوَأْشَهدََُقَ ِديٌر. ْْ َََََّلَََو َُمَحم ًداََأنَ ََوَأْشَهدَََُلُو،ََشرِْي
َآِلوَََِوَعَلىَُمَحم دٍََََسي ِدنَاََعَلىََوبَاِركَََْوَسل مَََْص ََّ َلل ُهمَ اََ.ََوَرُسْولُوَََُعْبُدهَُ

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

َمُكمََُاْلُمْسِلِمْينََََمَعاِشرََ   ،اللََرِْ

 حزٓيتَف ضاىانًملك ًغد خبيز-صبيز ًغد ّتعاىل ُصبخاى اهلل دفبزتكْٚ ن
 ّلَٕٔازفاّىتْم نٔت مم دالً صَاج آتلُ. حيغالر لهًغضمئ صزتا

مْدًٍ -مْدِ. خريٗأ داٌ دىٔا ًفَٔدّن دامل ٌٛأضنبَا داٌ نضذَرتأٌ
 .تعاىلّ ُصبخاى اهلل دفدر ْىًفّلُٔ رمح٘ داٌ نامانٔت صيتٔاظ بز

 اهلل صهالني، صٔدغ مجع٘ ٓغ دمْلٔانً
رسول اهلل صلى اهلل  دفن سالم داٌ صلوات ًفاخاّ كهًثزبافمارٓلُ نٔت مم

 تلُ نزاٌ ٔيداضب دفن نٔت غصآ داٌ ناصُٔ تيدا اٖضصباعليه وسلم 
 ٓيُنز اٖضلباف يفَادغم ٔيداضب ٌْفّاالّ نٔت، دفن صالوإ اوأض ٓهًفانجم
(kerenah) ٌغاّر-غاّر دفن زّجم تعاىل اهلل. ٔيداضب دعْٗ دامل رجناّ دا 
صلوات دان سالم كفد رسول اهلل صلى اهلل عليه  هًخفْغم اٖفصْ مياٌإبز

 :56 سورة الحزاب، اية دامل فزٓيتَح امياٌضصبا وسلم
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ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

 ڇڇ 
 صلواتصيتٔاظ بز ٜهتحمآل"صضْغضٍْح اهلل تعاىل داٌ فارا  ٓغ بزمكصْد:

ٓغ بزإمياٌ!  أّرغ-غّاٍاٖ أّر ،صأل ى اهلُل عألأي ه  وأسأل مأ  نيب ممدنأتط 
ّخفهيلُ صالو صذَرتا دغً فغخزمنت بزصلْاتلُ نامْ نأتضح صزت ا

 نأتضح دغً صفيٍْح".

َ ََص َّ  َ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 ِمْيٌد َْ َ ََ َالر اِشِدْيَنََِِن  َاْلُخَلَفاِء ََعِن َالل ُهم  َواْرَض
َالص َحابَةَِا َبَِقي ِة ََوَعْن ََوَعِلّي، ََوُعْثَماَن ََوُعَمَر ََبْكٍر َأَِبْي َِتَِنا ََسا َْلَمْهِدي  ْيَن،

ْين.َََلُهمَََْأْجَمِعْيَن،ََوَعِنَالت اِبعْيَنََوتَاِبِعىَالت اِبِعْينََََواْلَقَرابَةَِ َساٍنََِِلىَيَ ْوِمَالد  ْْ ََبِِإ
َ َاْغِفْر ََواْلُمْؤِمَناِت،ْلُمْؤِمِنيَْلَِالل ُهم  ُهْمَََن َِمن ْ َياِء ْْ َاَْل ََواْلُمْسِلَماِت َوالُمْسِلِمْيَن

َالد َعَوات.ََواَْلْمَوات، َُمِجْيُب ََقرِْيٌب ََسِمْيٌع ََ َقُ ُلْوبَِنا،َبَ ْينَََأَل فََْالل ُهمَ َِِن 
ِسنََْالل ُهمَ .َالر اِشِدْينَِمنََََواْجَعْلَناَبَ ْيِنَنا،ََذاتََََوَأْصِلحَْ ْْ َاْلُُمْورََِِفىََعاِقَبتَ َناََأ
نْ َياَِخْزيََِِمنَََْوَأِجْرنَاَُكل َها، ََاَْلِخَرة،ََوَعَذابََِالدُّ

ََواْلُمْشرِِكْيَن،َالش ْركََََوَأِذلَ ََواْلُمْسِلِمْيَن،َْسَلمََاْلَََِأِعزَ َالل ُهمَ َ.اْلَعاَلِمْينََربَ َيَا
ْينََأْعَداءََََأْعَداَءكََََوَِم رَْ ََِكَاْلُمْؤِمِنْين.َواَالد  َِعَبا يْ نَ َناََْنُصْر ِِ َ ََأْصِلْحََلَنا الل ُهم 



 

11 

 

َ ََأْمرِنَا، َِعْصَمُة َُىَو ََلَناَال ِذْي ََوَأْصِلْح ََمَعاُشَنا، َها َِفي ْ َال ِتْي ُِنْ َيانَا َ ََلَنا َوَأْصِلْح
َفَِ ََلَنا ًَِة َزِيَا َاْلَحَياَة ََواْجَع َِّ ُِنَا، ََمَعا َها َِفي ْ َال ِتْي ََواْجَع َََِّأِخَرتَ َنا ََخْيٍر، َُك َّ  ْي

. َُك َّ ََشرٍّ ًةََلَناَِمْن َْ   اْلَمْوَتَرَا

ََوالت  ْوِفْيق ََواْلِهَدايَِة َاْلَعْوِن َِبَدَواِم َفْظ ْْ َا ََ،الل ُهم  ََ َِمْن ََوالس َلَمِة َوالص ح ِة
ََمْوَّلَ َيَاَكرِْيُم، َبِالِل َاْلَواَِِق َاْلَعاِبدَِالسَُّنَا َزَْيَن َزان َِمي ْ ْوِمَِاََ،ْينْلطَان ُْ َاْلَمْر ْبَن

ََمْحُموَِِسَُّال ََْلطَان ََوَعَلى ََعَلْيِو َمَة ْْ َالر  ََوأَْنِزِل ََشاِه، َبِالِل ْلطَانَةَسَُّالاْلُمْكَتِفْي
َ.تزغضاىْنُ ْورَزَاِىَرة،َُسْلطَانَةَ

َفْظََأْوَّلَ ْْ َفْظَُعَلَماَءُهََوُوَزرََََُِهََوَأْىَلُوََوَذِوْيِوََوَأقَارِبَُو.َوا ْْ َِاَتُوََوُعم اَلُوََوا اَءُهََوُق
ََواْلُمْؤِمَناتَِ ََواْلُمْؤِمِنْيَن ََواْلُمْسِلَماِت َاْلُمْسِلِمْيَن َِمَن نْ َياَََوَرَعايَاُه َالدُّ ِفي

َََ َمِت ْْ ِمْيَن.َََواآلِخَرِة،َِبَر ِْ َمَالر ا َْ َاْلَعْهِدََيَاََأْر َفْظََوِلي  ْْ ُمَحم دََتغهْالل ُهم َا
َبَِِْْسَماِعْي ََّاَِ َبِالِل َاْلَواِِِق َاْلَعاِبِدْين.سَُّالَن َزانَزَْيَن َظََنََب  َرَََْلطَانَِمي ْ َأََنََمَْلََا اَنََسََفَُن َْا

َوَََنَلََرَْفَِغَْت َََمَْل ََنََِِْوََ َلََنََمَََْْرَْت ََا َنََْيَرَِاسَِخََالََْنََمََِنَ َنَوَْكَُنََا َسَنًةَ. َْ َ نْ َيا َِفيَالدُّ َآتَِنا رَب  َنا
ََعَذاَبَال ََوِقَنا َسَنًة َْ َ َىلََعََوَََدٍَمَ حََمََُانََدَِيَ سَََىلََعَََاللََُىلَ صََوَََن اِر.َوِفيَاآلِخَرِة

َاْلَعاَلِمْينَََ.مَْلَ سََوَََوَِبَِحَْصََوَََوَِِلَآ  .َواْلَحْمُدَلِلََرب 
ََِالِل! َِعَبا

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

ََأْكبَ ُر،َ َالِل ََوَلذِْكُر َيُ ْعِطُكْم، ِلِو ِْ ََف َِمْن ََواْسأَُلْوُه ُِْكْم، ََيِز ََعَلىَنَِعِمِو َواْشُكُرْوُه
ََواللَُيَ ْعَلُمََماََتْصنَ ُعْوَن.


