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َاْْلُْوَلىَْلُخْطَبةَُاََ
َلَِْلَاََ َالَْلَ َحْمُد ََوِدْيِن َبِالُهَدى ََرُسْوَلُو ََأْرَسَل َال ِذْي ََعَلىََ،َحقَ ِو لُِيْظِهَرُه

َالُمْشرُِكْونََ ََكرَِه ََوَلْو َُكل ِو ْيِن َّل ََ،الد  ََأْن َِإّل َِإلََََأْشَهُد ََّلَََالََُو َوْحَدُه
ََلو ََأنَ َ،َشرِْيَك ََوَرُسْولُوَََُوَأْشَهُد ََعْبُدُه َُمَحم ًدا َصل ََُهمَ للَ َاََ،َسي َدنَا

ََعلََ ََوبَاِرْك َتَِبَعُهْمََىَوَسل ْم ََوَمْن ََوَأْصَحاِبِو َآِلِو ََوَعَلى َُمَحم ٍد َسي ِدنَا
ْينَِ َََبِِإْحَساٍنَِإَلىَيَ ْوِمَالد 

َََ،فَ َياَِعَباَدَالَِ،ََأم اَبَ ْعدَُ
َ .ََوأَنْ ُتْمَُمْسِلُمْونََتَمُوُتن َِإّل َََوَّلََ،تُ َقاتِوَََِحقَ ََات  ُقْواَالََ

 ِإْخَواِنَيَاْلُمْسِلِميَنَرَِحَمُكُمَال،
 غسٔد دفن رّجساٖ داٌ م دٓرٖ دفن سًفٔتا ساٖ براخ، سْنهَ لَ دْْم لَ َ لَْ اَ 

 هتهًغمئ ساو-برساو نٔت مارٓلُ. سهالني اهلل دناسَٕٔ غٓ مجع٘
 ِْغضسْ-ِْغضبرسْ ًغد ّتعاىل ُسبخاى اهلل دفن دٓرٖ نتكْأٌ

 مْدًٍ-مْدِ. حيغالر االضس لهًغضمئ داٌ حرٓيتَف االضس ملكساىانً
َ.خريةأد حْىيفمأن داٌ ددىٔا نربننت تفميدا آً نٔت ًفنَٔدّ

  :تادْمبر آً ٓغ ملٔا ٍارٖ دف خطبة 
   "مياغين ّابل  دٓغضٕ دامل  مشارنت"                       

  ،سهالني اهلل درمحيت غٓ مسلنني
 ميرّسٕ اهلل نبسرٌ غتيت اتانًجم غٓ ٘آ-٘آ لثبا تفدامل الكرٛاٌ ترداد

 دنيلٕ غٓ غضسر آالُ خداىتارا. آً دعامل غضسرا اٖضلبافنْدْدٌ 
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. بَهً، رٓالٔيت دعامل آً حآضسبا داٌ مسْت ُ،لب امْم،ث اٖضسبا
 ّدْد غٓ ضغسر (spesis) ٔسٔسفٌ سٛدْتا تفميْجنْقهً تردا

اهلل دامل  تانًفٔخد غٓ عامل (eko-sistem) سٔسته-آهْ فهفلغ اٖضسبا
  .ْرىافمس ًغد ًغممستٔهً عامل آً برنسٔينبْ

 ددادٓهً غٓ خملوق نسنْا بَاّا ٓكني امت نٔت سالو،إ اّمت اٖضسبا
 ًفنَٔدّ دامل ضرمعيٙ داٌ برٍرب امت غٓ ٘حهن تفتردا سيتف اهلل

 امْم،ث اٖضسبا دنيلٕ غٓ ٔلخن غضسر تأٌفٔخيف ضدْ ٔتْضب. نٔت
نً. دو تٔدم، فيكريمأىسٕ  اّىتْم بسر غٓ ٘حهن اٖٛثْفمم حستٔف

 ٕضالكرٛاٌ با داملد ترسبْت ٔلخن خملوق ىاو نهًقمرا اهلل هنيغماٌ مْ
 تلُ آً ٓستْٔاار.فٛاٌالكر اّلْقهً-ّلْمارفمم غٓ كافري ًغْلْض المفمين

 -:62 ٘البكرٗ آ ٗسْر دامل اهلل اّلُٔ اتانًثد

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

 ڻ ڻ ۀ ۀ

 سَاج، فا ًغربيدٓفممبْات  مالْ تٔدم اهلل حٍْغضسسْ: "برمكصْد غٓ
 ااد آت ربْاتًف نراٌ﴿ خدفدر لبُٔ غٓ نسْاتْ غضٍٔ امْمث رتٕفس

 تاٍْٖغم انً مرٓو مو مياٌإبر غٓ غاّر-غاّر ناالّ ٓتٛٓا ،﴾تححهن
كافريَ غاّر-غاّر ناالّ داٌ ،مرٓو تًٍْ درٖ بير آت ًغربيدٓف بَاّا
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 ًغد ًغربيدٓف ممبْات اهلل مكصْد انُفا: برنات انً مرٓو مو ْالف
 سبب ًغد سست غاّر راماٖ ميذادٓهً انً تًٍْ -:حدْاب آً؟ بيدا

 ًغد تْجنْمف تفميدا غميذادٓهً راماٖ اّر انً داٌ آت ًغربيدٓف
 آت ًغربيدٓف سبب ًغداٌ تًٍْ تٔدم انً ميذادٓهً سست د حسبب

 َ."فاسيق غٓ غاّر-غاّر مالٛٓيهً
 فا بَاّا سالوإ اّمت نٔكٔيً غترسبْت، اهلل ميذلسهً تيت ٘ميرّسٕ آ

 نربنًغضم حستٔف ًغربيدٓف اٖضسبا اهلل اّلُٔ ْىانًضد غٓ خملوق سَاج
 دئس اٖضلباف ْلمْخن ابٔالفا آالُ تحا حهن. داىتاربسر غٓ ٘حهن

 داٌ زٓها ماالرٓا، ٕ،غضدٓ رتٕفس امْمث دفدر غدات غٓ انٔتفج
 ممبْات لْمْس هْسغبرتْ رّبنتف سرداٌ اراف ميذادٓهً ،حآضسبا

 اراخ ترسبْت، انٔتفج اْخنف سيتفيلغم اّىتْم ميدامل غٓ نادني اٖضلباف
 ل لُْمْخن ،ححاصٔل ح.َٔيدرٓغْم مرباٛٓل اّىتت غٓ ٗقاعد داٌ حٔتْبغم
-غْلً نٔلننْخن ضدْ داٌ ّابل ساغم دفن ْىانًضد غٓ اّبنت اٖضلباف

 غض.سر ٌْخرا دئس اٖضلباف خاصٔلهًغم ٕضبا غنٔل
   سهالني، اهلل دبرناتٕ ٓغ مسلنني

 دف ،﴾KKM﴿ ملٔسٔا نصٔخنت ننيرتًٓ دفدر راّلَٕٔفد غميْرّت داتا ٓ
 46,000ْرنً ملبَٕٔ فدال غٓ ٕغضدٓ نٔس ،6102 تاٌٍْ رتاوف بْلً 7

 ٕضبا ماىهاال. درٓهْدنً غٓ نناتني 70 ًغد اراضنٔس دسلْرِّ ى
 ٕغضدٓ ّابل ،6102 تاٌٍْ رتاوف بْلً 7 دف ْال،ف اىْغضتر رٖضى

 تاٌٍْ دف هًغدبيدٓ دو راتْسف  652 لثسبا ميدادم اراخس هتغمئ
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 ٕغضدٓ دمه دفدر نسً نراٌ ادالُ آً هً،غممبٔنب امت آً نادأٌ. اللْ
  .راضس ًغد دراّت تٔدم خسهريا نناتني ببهًجم بْلُٔ

  .سهالني اهلل ناسَٕٔد غٓ مسلنني
 رسهٔرتٌف آالُ ٓدٓسإ امْمث نبٔاقًف اّتاو اْخنف برساو، معلْمً اٖضسبا

اّىتْم مرٓو ممبٔام. دامل اّسَا اّىتْم  (kondusif) نْىدّسٔف غٓ
ٓسهً ارغضم ﴾KKM﴿ ملٔسٔا نصٔخنت ننيرتًٓ آً، مسٝلُ اتسٕغم

 امسهسٔن غدبيدّ تفدا رضا ترسبْت ّابل اتسٕغم اّىتْم هُغل فبربا
(semaksima )ْآالُ هًغادخد غٓ هُغل-هُغل داىتارا. هنيغم:  

 رلْف نٔت آت، اّىتْم. ممبٔام دفدر ديتٔل-ديتٔل ْسهًفَاغم :رتاوف
 غٓ غبرتانْ آر ٔادت داٌ برسُٔ نادأٌ دامل برادا رّمُ رسهٔرتٌف ممستٔهً
  .ٓدٓسإ امْمث نبٔاقًفاّتاو  تفمت ميذادٖ

 داٌ ٕضاف اّل دف رّمُ دلْار برادا تٔدم ضنلْار ْتاغضممستٔهً ا :ندّا
 ّقتْ-ّقتْ دف رّمُ دلْار برادا رلْف اىدا خسهريا ىامٌْ،. غتف خريأ دف

 آً. امْمث غضفدٍٔ دفدر سالمت غٓ هآًف مماناٖ ستٔهًف ترسبْت،
  .ترسبْت ّقتْ-ّقتْ دفارٌ برنلٔ غٓدٓس سرٓإ امْمث نراٌ، ُادال
 فميْتْ رتٕفس امْمث ٔنتضٔض دفدر ٕغملٔيدّ هُغل نبٔلغم :ضنتٔ

 غمماس رلْف آت غٔفدمس. غتف خريأ داٌ ٕضاف اّل دف فهغتٔ داٌ ٔيتْف
 نتٔو نلنبْ ْىانًغضم اتاّ غماسٔ-غماسٔ درّمُ امْمث َاالّفغ اّبت
   .تٔدّر
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 رضٍارٖ، ادالُ دسارىهً ا 3بَٕٔ مل برترّسً دمه ابٔالفا :تفنام
 تٔدم غٓ نذادًٓ لكهًغٔم ٕضبا بردننت غهلٔئو نصٔخنت ٓن راضبرس
 .برالنْ ٔينغدآ

 داٌ دعا كهًثربافنٔت مم ٍيدقلُ ترسبْت، اّسَا-اّسَا دفًٓ درٛسال
 ّابل دفاّلُٔ اهلل در ٕغدلٔيدّ سيتٔاس مسْا نٔت رضا اهلل دفن ميادات

 ًغسالرٖ د ادالُ آً اوفسأّم هُغل-هُغل. آً غسهار يفدٍاد غٓ
 اهلل رسْل اّلُٔ ٓهًفامسد تلُ غٓ سًضيف ًغد سذادر داٌ سالوإ نَيدم

  خ:دامل سبدا 

َبَِذََإَِ ََسِمْعُتْم َبَِالَْا َفََط اُعوِن َوََََتْدُخُلوىَََلََأْرٍض َوََذََإَِا، َبَِا َوَََقَع أَنْ ُتْمََأْرٍض
َُُوَلَاَفََهََبَِ َرواهَا بخاريَََََََََ.اَِمْنهاََتْخُر

 نت،فينفٌْ دسبْاِ عاط انٔتفج غتيت رغميد نامْ بٔالفاا" :خمكصْد
ترسبْت ترنيا  نتفينف سسبْاِ ،خسهريا داٌ. حمماسْقهٔ نامْ ًغدا
 درٖ نلْار نامْ ًغدا دسٔتْ، برادا نامْ داٌ ﴾ٌْعاط انٔتفج﴿
  ".ترسبْت نتفينف

 هُغل-هُغل غتيت نٔت دفن نربنًغضترسبْت، م ح يثميرّسٕ 
 ددامل برالنْ ّابل انٔتفج سسْاتْ ابٔالفدالنْنً ا رلْف ًَخضيف

 بلٓمر دفدر غحممبيدّ آالُ اّتاو غالٔف غٓ هُغل. مشارنت سسبْاِ
 رلْف ترسبْت انٔتفجترنيا  سْدِ غٓ ساغم ماىهاال. الًٓ تفنتن

لٕ دأٌ ننبانا غضسَٔ ﴾هًغسٔاد﴿ (dikuarantinkan) دنْارىتٔيهً
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 برالنْ ٕغضدٓ ّابل ابٔالفا آتلُ، دْسرتّ. الاناسدٓ رتٕفس ْلُٔف
 آالُ برّادب َٔلف اّلُٔ دأمبٔل غٓ هُغمشارنت، ل نتفينف دسسبْاِ
 نبْرٌفج هُغل ميرّسٕ امْمث دفبٔبس در ترسبْت نتفينف ممستٔهً

  .راضس فسربا ًغد (fogging) امْمث ْسفَافغ فاس
  ،لنياهلل سها ملٔانًد غٓ مسلنني

 ناّسً نربسًَٔف تٔيدقً مالنْنً ّادر عْاو غاّر ،ضدْ آت دفدامل 
 لفتا-لفتا رقبْرٌ،ف تاىُ-دتاىُ رتٕفس برناال اراخس غماسٔ-غماسٔ

 اّىتْم. رّمُ غدسهلٔلٔ ضدْ تربٔار، غتيدس الما ٓ-يدست نبٔيأٌ،ف
 داٌ اغبْ اسْف-اسْف ،غتني نْسْ-تآر بْرّم، تني-تآر ستٔهًف آت،

 ادالُ. غبرتانْ آر دفدر بٔبس ٍيدقلُ غبرتانْ غٓ بهس سَاج فا
 حستٔف دداليهً، غٓ غرّْٓ-غْتْض ٓيتؤانتٔ-ٓيتؤانتٔ ًغد هً،فدٍار

برسُٔ داٌ تردامني. بَهً تٔيدقً  لبُٔ انً مشارنت رسهٔرتٌف
 رسْل اّلُٔ اتانًثد غٓ امياٌضسبا اوأض تْىتْتً ًغترسبْت سالرٖ د

 : اهلل
 رواه مسمل      انَِمََيََْشْطُرَاْلَِطُُّهوُرَْلَاََ

   ."مياٌإ دفدر نيضَاسب نربسًَٔ" :خمكصْد             
 خٔاتٕغم مسْا نٔت مارٓلُ آً، ٍارٖ خطبة دفدر ْلًفنسٔن اٖضسبا

 رساّدارأٌف اتاّ ةيَ انَ سَ ْنَإ ََةوَ خَلألَ ادّاٌفرف تغميرّسٕ مسا اوأض تْىتْتً
 تغمسا دفن هنيغنف ميذادٖ ْفمم ترسبْت تغمسا ًغد. ننأىسٔأٌ
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 رننتشنن ننلْت يفَادغ. دامل منتحكَرٔيتأٌ داٌ خاتاّ ن ةْحَ ر َوَ َةبَ م َ 
 نٔت او،أض داٌ نتْرّىً سا،غب غبالن التر رياغم افتي ّادر ادالُ آً،

 داٌ سلٔسا برسُٔ، لبُٔ دٍْىٕ غعامل ٓ رسهٔرتٌف ممستٔهً دامل ًغيدٓضبر
 .َرتاسذ

 ڃ ڃ ڃ چ چ

 ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶     ﮷ ھ  ھ       ے  ے   ۓ      

٥ََ–١َالمدثر:َ  ﮸    ﮹   ﮺ 

 اتًغٓارف برٓلُ سرتا ْىلُغبا !برسلٔنْت غٓ غّاٍاٖ اّر" :برمكصْد غٓ
 تلُغآ داٌ لُخفداٌ تٍْينْ، مو اّ .مأىسٕ اّمت دفن امرٌ داٌ

 االضداٌ س .برسَٔهً هاّغا ٍيدقلُ مو انآينْ،فداٌ  !حنبسرى
 ."ٍّٕٛدا هاّغا ٍيدقلُ مو نذاٍنت،

َ ََوَلُكْم َِلْى َاُل َِمَنََءاالُقرَْبَِبَاَرَك َِفْيِو َِبَما ََوِإي اُكْم ََونَ َفَعِنْى َاْلَعِظْيِم، ِن
َوَتُو،َِإن ُوَُىَوَالس ِمْيُعَْىََوِمْنُكْمَِتَلَْكِرَاْلَحِكْيِم،ََوتَ َقب َلَِمنَ ذَ ْاآليَاِتََوالَْ

ََوَأْستَ غَْ ََىَذا َقَ ْوِلْى ََأقُ ْوُل ََوَلُكْم،َوِلسََاْلَعِليٌم. َِلْى َاْلَعِظْيَم َاَل ئِِرَآِفُر
فَ َياَفَ ْوَزَ ،اْلُمْسِلِمْيَنََواْلُمْسِلَماِت،ََواْلُمْؤِمِنْينََواْلُمْؤِمَناِتَفَاْستَ ْغِفُرْوهَُ

ََويَاََنَجاَةَالت آئِِبْيَن.َ،اْلُمْستَ ْغِفرِْينََ
َ
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ْلُخْطَبُةَالث انَِيةَُاََ  

َُك ل ََشْيٍئَ،ََلُوَاْلُمْلُكََوَلُوَاْلَحْمدَُ،َاْلَعاَلِمينَََِوََربَ ْلَحْمُدَِللَ اََ َوُى َوََعَلى
ََأنَ ََوَأْشَهدَََُلُو،ََشرِْيكََََّلَََوْحَدهََُالََُِإّل ََِإَلوَََّل َََأنَََْوَأْشَهدََُقَ ِديٌر.

َُمَحم دٍَََِدنَاَسيَ ََعَلىََوبَاِركَََْوَسل مَََْصلَ َالل ُهمَ .ََوَرُسْولُوَََُعْبُدهََُُمَحم ًدا
 .َوَصْحِبوََِآِلوَََِوَعَلى

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

  ال،َرَِحَمُكمََُاْلُمْسِلِمْينََََمَعاِشرََ

َوتعاىل دفمارٓلُ نٔت برتكْٚ ن َسبحانه  داٌ خبير-سبير ًغد اهلل
دالً اّىتْم  سَاج آتلُ. حيغالر هًلغضمئ سرتا حرٓيتَف ملكساىانً

َدانَ ًفنَٔدّ دامل ٌٛأضنبَا داٌ نسذَرتأٌ ّلَٕٔارفنٔت مي دنيا
اهللَ دفدر ْىًفداٌ نام رحةّلُٔ امْدًٍ نٔت سيتٔاس بر-. مْدِأخرية
  .تعاىل
  سهالني اهلل دناسَٕٔ ٓغ مجع٘ غسٔد

َصل َرسولَاهلل دفن سالم داٌ صلوات ًفاخاّ كهًثربافمارٓلُ نٔت مم
 تلُ نراٌ ٔيداضب دفن نٔت غسآ داٌ ناسُٔ تيدا اٖضسبااهللَعليهَوسلمَ

 اٖضلباف يفَادغم ٔيداضب ٌْفّاالّ نٔت، دفن سالوإ اوأض ٓهًفانجم
 دفن رّجم تعاىل اهلل. ٔيداضب دعْٗ دامل رجناّ داٌ (kerenah) ٓيُنر
َكف َرسولَاهلل هًخفْغم اٖفسْ مياٌإبر غاّر-غاّر َصلواتَدانَسالم

 :56 سورةَاألحزاب،َاية دامل فرٓيتَح امياٌضسبا صل َاهللَعليهَوسلم
 
 
 
 



10 

 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

 ڇڇ 
سيتٔاس  ٜهتحمآل"سسْغضٍْح اهلل تعاىل داٌ فارا  ٓغ برمكصْد:

َو س ل مَ  نيبَمدْم نأتس  صلواتبر ٓغ َأّرغ-ّاٍاٖ أّرغ ،ص ل  َاهلللَع ل ْيه 
ّخفهيلُ سالو سذَرتا دغً نأتسح سرت ابرصلْاتلُ نامْ برإمياٌ! 

 فغخرمنت نأتسح دغً سفيٍْح".

َتََْيَلَ اَصََمََكََ،ََدمَ حََاَمَُنََدَِيَ سَََآلََِلىََعََوَََ،دٍَمَ حََاَمَُنََدَِيَ ىَسََلََعََالل ُهم ََصل َ
َإَِنََدَِيَ سَََلىََعََ َإَِنََدَِيَ سَََآلََِلىََعََوَََ،ميَْاىَِرََب َْا اَنََدَِيَ سَََلىََعَََكَْارََِبَوَََ،ميَْاىَِرََب َْا
َمَُنََدَِيَ سَََآلََِلىََعََوَََ،دٍَمَ حََمَُ َبََمََكََ،دمَ حََا َإَِنََدَِيَ سَََلىََعَََتََكَْاَرَا ،َميَْاىَِرََب َْا
ََِإن َكََحِمْيٌدََمِجْيٌد.َ،َنََيَْمَِالََعََيَالَْفََِمََيَْاىَِرََب َْاَإَِنََدَِيَ سَََآلََِلىََعََوََ

َأَبَِ ََساَدتَِنا َاْلَمْهِدي  ْيَن، َالر اِشِدْيَن َاْلُخَلَفاِء ََعِن َالل ُهم  ََبْكٍرََواْرَض ْي
َالص َحابَةَِ َبَِقي ِة ََوَعْن ََوَعِلّي، ََوُعْثَماَن ََوَعِنَََواْلَقَرابَةَََِوُعَمَر َمِعْيَن، ُْ َأ

ْين.َََلُهمََْالت اِبعْيَنََوتَاِبِعىَالت اِبِعْينََ ََبِِإْحَساٍنَِإَلىَيَ ْوِمَالد 
َ َاْغِفْر ْيَنََواْلُمْسِلَماِتَاَْلْحَياِءََوالُمْسِلمََِْلُمْؤِمِنْيَنََواْلُمْؤِمَناِت،لَِالل ُهم 

ََواَْلْمَوات، ُهْم َالد َعَوات.َِمن ْ َُمِجْيُب ََقرِْيٌب ََسِمْيٌع َأَل فََْالل ُهمَ َِإن َك
َعْلَناَبَ ْيِنَنا،ََذاتََََوَأْصِلحََْقُ ُلْوبَِنا،َبَ ْينََ ُْ َالر اِشِدْينَِمنََََوا َالل ُهمَ .

ْرنَاَل َها،كََُاْلُُمْورََِِفىََعاِقَبتَ َناََأْحِسنَْ ُِ نْ َياَِخْزيََِِمنَََْوَأ ََوَعَذابََِالدُّ
ََ.اْلَعاَلِمْينََربَ َيَاَاَْلِخَرة،
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ََأْعَداَءكََََوَدم رَََْواْلُمْشرِِكْيَن،َالش ْركََََوَأِذلَ ََواْلُمْسِلِمْيَن،َْسَلمََاْلَََِأِعزَ َالل ُهمَ 
ْينََأْعَداءََ َاْلُمْؤِمِنْينَالد  َِعَباَدَك َُىَوََ.َواْنُصْر َال ِذْي َِديْ نَ َنا ََلَنا ََأْصِلْح الل ُهم 

َهاََمَعاُشَنا،ََوَأْصِلْحََلَناََأِخَرتَ َناَال ِتْيَِعْصَمُةََأْمرِنَا،َ َوَأْصِلْحََلَناَُدنْ َيانَاَال ِتْيَِفي ْ
َعِلَالَْ ُْ ََخْيٍر،ََوا َُكل  َِفْي ََلَنا َزِيَاَدًة َعِلَاْلَحَياَة ُْ ََمَعاُدنَا،ََوا َها َمْوَتَرَاَحًةَِفي ْ

. َُكل ََشرٍّ  َلَناَِمْن

ََوالت  ْوِفْيق ََواْلِهَدايَِة َاْلَعْوِن َِبَدَواِم َاْحَفْظ ََوالس لَََ،الل ُهم  َمِةََوالص ح ِة
ََمْوَّلَ َِمْنَكَيَاَكرِْيُم، َبِاِل َاْلَواِثَق َاْلَعاِبِدْينالسَُّنَا َزانَزَْيَن ْبَنَِاََ،ْلطَانَِمي ْ

َ ََعَلْيِوََْلطَانََمْحُمودَِسَُّالاْلَمْرُحْوِم َالر ْحَمَة ََوأَْنِزِل ََشاِه، َبِاِل اْلُمْكَتِفْي
َ.ترغضاىْْلطَانَةَنُ ْورَزَاِىَرة،َُسْلطَانَةَسَُّالَوَعَلىَ

َ
َ
َ
َ

َواْحَفْظَُعَلَماَءُهََوُوَزرَاَءُهََوُقَضاَتُوَََدُهََوَأْىَلُوََوَذِوْيِوََوَأَقارِبَُو.َواْحَفْظََأْوَّلَ
ََواْلُمْؤِمَناتََِوُعم الََ ََواْلُمْؤِمِنْيَن ََواْلُمْسِلَماِت َاْلُمْسِلِمْيَن َِمَن ََوَرَعايَاُه َُو

نْ َياََواآلِخَرِة،َِبَرْحَمِتكََ  يَاََأْرَحَمَالر اِحِمْيَن.ََِفيَالدُّ
َ َاْلَعْهِد ََوِلي  َاْحَفْظ َاََِتغهْالل ُهم  َِإْسَماِعْيل َبِاِلَُمَحم د َاْلَواِثِق ْبَن

َزانَزَْيَنَاْلَعاِبِدْين.سَُّال  َْلطَانَِمي ْ
َ
َ
َ
َ

َ.نََْيَرَِاسَِخََالََْنََمََِنَ َنَوَْكَُنََاَلََنََمَْحََرَْت ََاَوَََنَلََرَْفَِغَْت َََمَْل ََنَْإَِاَوََنََسََفَُن َْاَأََنََمَْلََاَظََنََب  َرََ
نْ َياََحَسَنًةََوِفيَاآلِخَرِةََحَسَنًةََوِقَناََعَذاَبَالن اِر.  رَب  َناَآتَِناَِفيَالدُّ

َ.مَْلَ سََوَََوَِبَِحَْصََوَََوَِِلَآَىلََعََوَََدٍَمَ حََمََُانََدَِيَ سَََىلََعَََالََُىلَ صََوََ
َاْلَعاَلِمْينََ َ.َواْلَحْمُدَِلََرب 
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َِعَباَدَاِل!
َهىََعِنَ ِإن َاَلَيَْأُمُرَبِاْلَعْدِلََواِلْحَساِن،ََوِإيْ َتآِءَِذيَاْلُقْرَبى،ََويَ ن ْ

ْمََلَعل ُكْمََتذَك ُرْوَن.َفَاذُْكُرْواَاَلَاْلَفْحَشآِءََواْلُمْنَكِرََواْلبَ ْغِي،َيَِعُظكَُ
اْلَعِظْيَمََيْذُكرُْكْم،ََواْشُكُرْوُهََعَلىَنَِعِمِوََيِزدُْكْم،ََواْسأَُلْوُهَِمْنََفْضِلِوَ

َيُ ْعِطُكْم،ََوَلذِْكُرَاِلََأْكبَ ُر،ََوالَُيَ ْعَلُمََماََتْصنَ ُعْوَن.
 ُمَال.قُ ْوُمْواَِإَلىََصَلِتُكْمَيَ ْرَحْمكَُ

 
 


