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َاْْلُْوَلىَْلُخْطَبةَُاََ
َال ِذيَلَ ِلََْلَحْمدَُاََ َّل َوََ،َلََِلَجََالَْوَََةَِمََظََالعَََالَِمََكََِبََدََرَ فََت ََِه ََاْن َهََِِلَََأْشَهُد

ََُُّلَِِّل َ َد ْْ ََُُوَرُسْولُهَُ،ََشرِْيَكََلهَََُاهُلََو َُمَحم ًداََعْبُد َدَُيَْمََََِْ،َوَأْشَهُدََأن 
َكََايََزََمََالَْ ََ.لَِِخَلَالََْمَُْيَرَِا ََصلِّ َآِلِهََدٍَمَ حََمََُانََدَِيِّسََََعَلىاَلل ُهم  َوَعَلى

 َم،َوَصْحِبِهََوَسلَ 
َبَ ْعدَُ َاهلَِأم ا َِعَباَد َفَ َيا َتُ َقاتِهََِ، ق  َْ َ َاهَل َضََات  ُقوا َِمْن َذُروا ْْ ََوا َاعَِيََ،

 ي،َواْْلََمانََِمََِلََْْاْْلَََنََيََْوْقِتَب ََالَْ
َمُكُمَاهلِخَْ  ،َواِنَيَاْلُمْسِلِميَنََرِْ

 ـصٔه دؾدر ٍٔيدرٓلُ. خبيز-صبيز ؼٓ نتكْأٌ ًغد اهلل دؿلُ نابزتكْ
صَالُ ّابز ،حصبالٔك. ًغا-ًغا داٌ ٕؿبزمٔن ًغد ماظ ؽممبْا

 ًغد خريةأ داٌ دىٔا ٌٛأضنبَا ٖؾاادمي دمٕ ِْغضصْ-ِْغضبزصْ
 خطبة دؾدر رااعتب نبٔلػم داٌ زٍاتنيؾمارٓلُ ممربٖ   .صاحل بزعنل
  "بْنً صكدر ىاو"             -:تادْم ًغد ًآ ملٔا ؼٓ دٍارٖ

  ،صهالني اهلل رمحيتد ؼمضلنني ٓ
 دؾ الٍري ؼٓ ٘اَعَنَذْلاَّ ٘يَّضُّال ِلٍِاَ علناٛ داٌ ماوإ ؽٖ صأّرِزِصَبْلً َاَضَخْلَا

عمر بن  ةخليفٓزا إ، دٕخضٔم 246ٍذزٓ٘ بزمسأٌ تاٌٍْ   26تاٌٍْ
 :هْتبزآ زتٕؿص اتأٌجن تلُ ممبْات صاتْ  ،اخلطاب رضي اهلل عنه
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َهَُقََدَ صََوَََبَِلَْقََيَالَْفََِرََق ََاَوََمَََنَْكََِلَوَََيَْنِّمََتَ الََْبََِّلَوَََيَْلِّحََتَ الَِْبََانَُمََيَْاْلََِسََْيَلََ
 لَُمََعََالَْ

 ضدْ بْنً داٌ زٍٔاصًؾ مات-مسات بْنيلُ آت مياٌ"إ :خمكصْد
اٌ لْبْم ٍاتٕ دد ـميت ؼٓ ٔأٌخزؿن ادالُ يفتتا ًغا-ًغا اتاّ ًؾٍار

  ."صاحل عنالً ًغدبْقتٔهً د
 اتانًجم داٌ مياٌإبز انْػم آت ؽّرأصض دو ًٓ،ٛال ؼدامل ارتٕ نات ٓ

 داٌ عنالً ًغد دبْقتٔهً تٔدم يفٕ تتاخت آيدِ داٌ صْآ صالوإ
  .اهلل دتزميا تٔدم اٖ مو ععز يتؿمي اتاّ صاحل زالنْاٌؾ

 هًعدّْر ذادٖمي ؼٓ 51 ةت اياجور احل ةفرمان اهلل تعاىل دامل سور 
  :آت ِٖزِصالَب ًَضاحَل اوَماإِل اتأٌجن

﮶  ﮵   ﮴  ﮳  ﮲  ھ ھ ے ے ۓ ۓ

﮿  ﮾  ﮽  ﮺  ﮻﮼  ﮹   ﮷﮸ 

 ؼٓ ؽمياٌ آالُ اّرإبز بيز-بيز ؼٓ ؽاّر حٍْغضصضْ": بزمكصْد ؼٓ
 ٕ،ضال ْضرا-ْضرا تٔدم مزٓو ننْدًٓ ،حرصْل داٌ اهلل دؿن اٖخزؾ

اهلل; مزٓو  دالً دؾ مزٓو دْٔا داٌ بيدا ٍزتا ًغد ؽبزدْا مزٓو صزتا
  ".بيز ؼٓ ؽلُ اّرْآت

مات -صالو بْنً مساتإمياٌ داٌ إآت تزبْقيت بَاّا  فرمانبزداصزنً 
 ًٍْغضنضْ ًغد دتزمجَهً ؼٓ نٔكٔيً ادالُ يفتتا ًضاتاّ صلْ اديام



 

4 

 

 دامل صالوإ داٌ مياٌإ تْىتْتً كهًضمي ضٍزتا داٌ تيا ماللْٖٛ دَاد اتاّ
 خادا ًغد آت ؽّرأصض مياٌإ داٌ صالوإ اميزمي خاهلل ٍا. ًؾنَٔدّ

 صٔضته اتاّ ادزٌ يدّنًؾبز فٍٔدّ اتْرػم ًٍْغضنضْ داٌ نبْقتنيؾ
  .٘يَّضُّلالكزٛاٌ داٌ ا آات-آات دامل تزصريت ؼٓ

 تٔاد يفتتا صالوإ رّنً خؿظػم داٌ مياٌإبز انْػم ًغد فْنْختٔدم 
ٖ اٛداٌ تٔدم مماد. ْاصاؾ داٌ صالٗ زتٕؿص ٗدامل بيتْم عباد نبْقتنيؾ
 ممبتْلٕ تٔدم يفتتا ًٓٛال ؼصالو ٓإميْىآهً رّنً  داٌ صالٗ ًغد

 .إخالص داٌ ماز لتإ يِْؾ ًغد ًؾنَٔدّ ٔوؿاص مسْا دامل ععز تْىتْتً
. رّح اؿتي ضدد بْنً بزبْاِ، تٔدم مْنْؾ آهًضصالو آت بْنً باإ

 ىتٔذُ اتاّ ْاِب خاصٔلهًػم ؼصالو ادالُ عكٔدٗ داٌ عنالً ٓإ ،حصبالٔك
 ؼٓ رخدمنتف داٌ نزدا زمض اتاّ عنالً ملٔا، ؼٓ زٓبادًٓؿن زتٕؿص
  .صاحل ٕضال روفعم
 داٌ عزط مميٍْٕ باٛٓل، ًغد دتْىآهً صالٗ ابٔالؾا; حْىتٍْخ

 ؼٓ ؽاّر) مياٌإبز ٕلَِّصُم ارٍّٕؿػاٖ اٖ انً ممدىض ،حأىْرىؿنضن
  .بْرّم داٌ نذٕ زالنْاٌؾ ًغتزلٔبت د ٕضال تٔدم ػضٍٔ (صالٗ

 اّلُٔ باٛٓل ًغد دتزميا ؼً ٓكٓٛنبا هًػْمبجم داٌ مالنْنً اٖ حصرتّص
 :41 ةنكبوت، ايعال ةسور  داملفرمان اهلل  .مغارنت داٌ اهلل

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
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 نًّْٔحد ؼٓ فا انً (حمند ّاٍاٖ)آهْتلُ  صزتا لُخبا": بزمكصْد ؼٓ
 حٍْغضصضْ; (تهٌْ ًغد) ؼمسبَٔ دٓزٓهيلُ داٌ الكزٛاٌ، درٖ دامْؿن

 داٌ; هزغمْ داٌ نذٕ ؼٓ زبْاتًؾ درٖ ُدضمي آت ؼمسبَٔ
 داٌ; ح(نضي داٌ حٍدءيفا) بضز لبُٔ ادالُ اهلل اتٕػٔػم حٍْغضصضْ

  ".نًانزد نامْ ؼٓ فا انً تاٍْٖػاهلل م (تلُػآ)
 مالُ بزسناٗ ْاصا،ؾ صالٗ، لهًػضمئ تٔدم ؼٓ ؽاّر تؾتزدا ػحمال

 ،ؽصْمبْ ناصز، ـبزصٔه يفميْىآهً حاج داٌ عنزٗ تتا نالٕ-بزنالٕ
 بزصالُ مزاصا تٔدم مالُ ؾتيُ، داٌ نتؿاّم ًغد ؽاّر مزّاِ ضميذا تٔدم

 بٔال; منافق صفةبز داٌ ْاٌؿئؾرصْاِ،  زتٕؿص ًػلْٔٓؾج مالنْنً
 أماىُ دبزٖ ابٔالؾا داٌ هريٖغدمْ بزديذٕ بٔال بزدّصتا، ـانخزب

بْنً تزمجًَ داٌ  آً اتٔـضعيصْر ىٔ-نضنْا عيصْر. دخيانيت
-رادّ ؼٓ صالمٕإ ًضصلْ اتاّ مياٌإ اديام دؾدر هًؾدٍار ؼحاصٔل ٓ

 .رنًاّ

  اهلل، دملٔانً ؼصاّدارا مضلنني ٓ
 صالو،إ امرينًؿٌ ممدا ممبٔيا زَٓاتنيؾ ٔتْضب ؼٓ نٔت ًػدنال تؾتزدا

 ؼٓ ًضصلْ-ًضصلْ تاؿٔدمي داٌ يدِآ ؼٓ مضذد نبٔيأٌؾ ماللْٖٛ
 كيأٌدن دبزٖ تٔدم نبْقتنيؾ داٌ نارًٍعؾػ دؿن زٍاتنيؾ يفتتا ميارٓل،

 يفتتا هضتزصز مضذد ْىًغبا ًغٍاتٕ د ْاظؾبز خنٔت ٍا. آضتٔنْٔا ؼٓ
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 ْرىأٌؿتٔدم مميٍْٕ نضن داٌ ٍنرب نارًٍؾػع داٌ ٔضنيؾػ ٕضص درٖ
 ٘،التْب ٗدامل صْر 51 ٘آ ْٖٛمالل اهلل اّلُٔ دتْىتْت ؼٓ زتٕؿص مياٌإ

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

 ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

مضذد اهلل آت آالُ -مضذد ممعنْرنً ؼٓ خصاخ ٍا": بزمكصْد ؼٓ
 ميْىآهً داٌ ؼمسبَٔ صزتا خريةأ ٍارٖ داٌ اهلل دؿن مياٌإبز ؼٓ ؽاّر

 مزٓو ًهؾدٍار ادالُ مو اهلل، دؿن مالٛٓيهً تانْت تٔدم داٌ سناٗ
  ".تْجنْمؾ تؾميدا ؼٓ ًغْلْض درٖ ميذادٖ
 اتاّ ععار ميذادٖ داٌ نهًضدصز زلْؾمضذد بْنً صَاج -مضذد

 تهافإعبز ،٘بزمجاع صالٗ ًغد صيتٔاظ ٕغدنْجنْ زلْؾ يفاتت تيدا، ْخمز
 داٌ مينبَهً بْلُٔ ؼٓ نأٌأضن ٓيتؤانتٔ-ٓيتؤانتٔ ًغد دآضٕ داٌ

 داٌ مْدٌ صزبا مضذد اٖٛثْؿممتٔدم بزمعيٙ . صفة كتقوأن ميبلهً
 تؿمت ندّا، رّمُ حميذادٓهي تٔدم ٘قزٓ اٍلٕ هًغصد ْمهً،ضاػم

 . حىءكريضااٌ ميدمبا د اهلل ًغد دٓزٖ ميدنتهً
   ،صهالني اهلل دناصَٕٔ ؼمضلنني ٓ

 آضتٔنْٔا تغصا ؼٓ لزٌض اٖٛثْؿمم نٔت اىْغضتز زٖضاحلندهلل، ى
 آت، لزٌض ٌٛامايؾ صذارِ ٌْؾ فا .مياٌإ زٖضٓعين ى ،اإلمياٌ دار ٓتٛٓا
 ضاخّر فصتٔا زضا دعا صزتا ًؾٍار انًؾمزّ اٖ ٕضص صاتْ درٖ يفتتا
 خٔاتٕػم داٌ ؾضؼبز ْاتق صزتا ِْضت ؼٔدٗ ٓعك داٌ نٔكٔيً اٖٛثْؿمم
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آً تزمهتْب دامل تْلٔضً  لزٌض دبٔارنً ًغمو دا. صالوإ ادزٌ
 .صَاج

 صالوإ داٌ مياٌإ تْىتْتً خٔاتٕػم خصْادز اىْغضتز مضله ضّر فصتٔا
 بْدميً ٕ،ػضتٔ بَاظ بزبْدٖ مضزا، ّدُ اٖٛثْؿمزٓو مم. ًؾنَٔدّ دامل
 .هًضزنتٔؾد ؼاٌ ددادا داٌ عزٓع٘ ٓميإ دصببهً ذْابغْػضبزت داٌ

 مجع٘ ٍارٖ دؾ دبيذريٖ صَاج بْنً آً مياٌإ زٖضمضذد دى-مضذد
 ـتت يفتتا ،بزنلُٔ تزصٍْْر يدعِْؾ-يدعِْؾ مساظ اتاّ راٖ ٍارٖ داٌ

 زٖضى مضله ضنزاٌ ّر وصالة فرض فصتٔا دؾ ٘مجاع اراؾ ًغد صيدت
 :صبدابز بضٔيدا ، اهلل رصْل امزاٌ يفأيصػم آً مياٌاإل دار

ََّلََمٍَوَْق َََلَِازَِنََىَمَََلَََِِفََالَِخََُأََمَ ُثََامََقََت َُف َََةََِلَصَ الَِْبََرََآمََُنََْأََتَُمَْمََهَََدَْقََلََ
َمتفق عليه    َ.مَْهَِْيَلََعَََقََرَََِّْأَُفَََةَََلَصَ الََْنََوَْدَُهََشَْيََ

 اٖؾاّىتْم ممزٓيتُ صْ وابزعش زىُؾ انْ حٍْغضصضْ دمٕ": خمكصْد
 ٕؾزضر اّىتْم بزّىدّ انْ ددٓزٓهً، صالٗ مساظ داٌ صالٗ ددٓزٓهً

 رّمُ-رّمُ بهز انْ اللْ حاضر صالة دمسجد تٔدم ؼٓ مزٓو نزّمُ
   ."مزٓو

 حصبالٔك داٌ ٕؿص ميذادٖ راٖ اصزؾ- راٖ اصزؾ بٔارلُ آت ًغد
 ضحّر-ضّر نزاٌ مضذد ؼزنٔؾدناّصً  ُؿملٔن نيدرأٌ-نيدرأٌ

  .حددامل صالة فرض ةبرمجاع عخشو  ؽصد
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  اهلل، دملٔانً ؼصاّدارا مضلنني ٓ
 اّلُٔ بزصُٔ صْاصاٌ ًغد دصزهلهً مياٌاإل دار ضتٔهًؾ ،حصرتّص

 فصار ُؿتٔاد مس. نربصًَٔ ٔيتانًخ ؼٓ حمضلن ضّر بْدٓا داٌ ـصٔه
 فصتٔا. رّمُ ًغزنارؾ داٌ مامل اصزؾ-اصزؾد عْاو، تؿمت-تؿدمت
 اؿتي ؿحْتٔػم بزصدٓا يفتتا حتؿمتد ُؿمس ؽممبْا صَاج بْنً ضحّر
 بزصبدا ؼٓ مماتٍْٕ رصْل اهلل  إخالص مزٓو. اؾا-اؾا هًؾَارػم

  ."مياٌإ دؾدر نيضنربصًَٔ آت صبَا" :خمكصْد
 هرينًػٔجم" :خكصْدم ضهًضمي ؼٓ  ٔيداضب دؿن اتِْؾ ضمزٓو دْ

 ؼابخ صاتْ ادالُ داللْاٌ (ُؿمس تزماصْم) ْصَهًجم ؼٓ زناراؾ-زناراؾ
 مياٌاإل دار لزضبز آً زٖضى ّادزلُ آت ًغمو د ".رىدِ ؼالٔؾ ؼٓ مياٌإ

ٖ بزصُٔ، مادْ بزنت امياىً ماللْٖٛ بْدإميظاٍرينً ن ضحّر نزاٌ
  .داٌ صذَرتا

  اهلل، دناصَٕٔ ؼٓ صٔدؽ مجع٘ مضلنني
 نزاٌ دنيلٕ صَاج بْنً صالوإ بَاّا ضتٔهًؾ نٔت ٍيدقلُ حصرتّص

ميارٓل  ؼٓ حيضصلْ-ًضصلْ داٌ ْىٔوٓ ؼٓ حصٔنبْل-صٔنبْل ،حىام
 داٌ مياىًإن ميرتمجَهً مضله فصتٔا نزاٌ اىٕضدص داٌ دحزميت ،يفتتا

 ؼٓ زٓبادٖؾ مضزا، ؼٓ زّاتكًؾماللْٖٛ  مْرىٕ تغصا ؼٓ صالوإ ادزٌ
  .هًػيجم ؼٓ املُعم داٌ ٕػضتٔ ؼٓ لنيؿدٓضٔ ملٔا،
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 دؿن تزمجًَ نٔت، صاحل بْدٓا داٌ زالنْاٌؾمْدًٍ عنالً، -مْدِ
 ميذادٖ آت، صالمٕإ ؼٓ ًضصلْ-ًضداٌ صلْ امياٌ، ديامإ داٌ صالوإ

 يِْؾ ًغّتعاىل د ُدتزميا اّلُٔ اهلل صبخاى داٌ هتغدأ نٔت اصباب
 . أمنيٌٛننْلٔا

 ڃ ڃ ڃ چ چ

ى ائ ائ  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى

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

 دْالُ اهلل ٕضمو با ٌ،ٛننْلٔا ماٍْنً ؼٓ اؾصضٔا": بزمكصْد ؼٓ
 ؼباٛٓل داٌ عنل ٓ ؼٓ ٌٛزنتاؾ االضص وىاٛٓ الُثدؿن. ٌٛننْلٔا االضص

 ٕضادالُ با نذاٍنت، ؼمزخن ؼٓ ؽاّر داٌ. وىاٛٓ حتهغدا ْالؾ صاحل
 رّصل انً مزٓو تداٍ ًػرخن داٌ; بزت ؼٓ صٔكضا عذاب مزٓو
 51 ةر، ايطفا ةسور  ".بياصا

 
 
َ
َ
َ
َ
َ

َِمَنَ َِفْيِه َِبَما ََوِِي اُكْم ََونَ َفَعِنى َاْلَعِظْيِم، َبِاْلُقْرَءاِن ََوَلُكْم لْى َاهلَُِ بَاَرَك
َاْلَحِكْيمََِوالذَِّيَاتَِاْلََ َِمنَِّ،ْكِر َالس ِميُعََوتَ َقب َل َُهَو َِِن ُه َِتلَوَتُه يََوِمْنُكْم

ََوَلُكمََُْم.اْلَعِليَْ َِلْي َاْلَعِظْيَم َاهَل ََوَأْستَ ْغِفُر ََهَذا َقَ ْوِلْي ِئِرَاَوِلسَََ،َأقُ ْوُل
،َفَ َياَفَ ْوَزََواْلُمْؤِمِنْيَنََواْلُمْؤِمَناِتَفَاْستَ ْغِفُرْوَُُ،ََواْلُمْسِلَماتََِاْلُمْسِلِمْينََ

َََاْلُمْستَ ْغِفرِْيَن،ََََوياَََنَجاَةَالت ائِِبيَن.
َ
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َْلُخْطَبُةَالث انَِيةَُاََ
ََِِلهَََّل َََأنَََْوَأْشَهدَُ.َْسَلمَِْيَماِنََواْلَِأَنْ َعَمَناَبِِنْعَمِةَاْلََِ ال ِذيََِْلل هََِْلَحْمدَُاََ

َدََُُاهلََُِِّل َ ْْ .ََوَرُسْولُهََََُُُعْبدََُُمَحم ًداََسيَِّدنَاََأنَ ََوَأْشَهدََُ،َلهَََُشرِْيكََََّلَََو
َََوَسلِّمَََْصلََِّل ُهمَ ْلَاََ ََوَأْصَحاِبهََِآِلهَََِوَعَلىَُمَحم ٍد،ََسيِِّدنَاََعَلىَوبَاِرْك

ْينََِيَ ْومَََِِِلىََوأَتْ َباِعهَِ َ.الدِّ
َاهِلَاهلَََت  ُقواِاََ،اهلََِِعَبادَََفَ َياَبَ ْعُد،ََأم ا َبِتَ ْقَوى ََونَ ْفِسْي َُأْوِصْيُكْم ،

ََوطَاَعِتِهََلَعل ُكْمَتُ ْفِلُحْوَن.
َمُكمََُاْلُمْسِلِمْينَََاِشرَََمعََ   اهل،ََرِْ

-ِْغضبزصْ ًغاهلل د دؿن نتكْأٌ هتهًػصاو مئ-مارٓلُ نٔت صاو
نزاٌ  ،حيغالر االضص ٍّٕٛميذا داٌ حزٓيتَؾ االضص يتميطاع ِْغضصْ
 دٍارٖ نذآأٌ ٖؾاادمي انً ؼٓ صَاج بزتكْٚ ؼٓ ؽاّر-ؽاّر خٍا
   .نلل خريةأ

 ،،هالنيص هللا درمحيت ؼٓ مجع٘ ؽمضلنني صٔد
 رسول اهلل  نؿد سالم داٌ صلوات اّخاؾً ؿزباثكهًمارٓلُ نٔت مم

 مجنؿآهً تلُ نزاٌ بضٔيدا نؿد نٔت صآؼ داٌ ناصُٔ تيدا ضاٖصبا
ٓيُ نز ؾلباضاٖ مػَاديف بضٔيدا ّاالّؾٌْ نٔت، نؿد إصالو أضاو

(kerenah) ٌبضٔيدا دعْٗ دامل رجناّ دا . 
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صلوات دان  مػْخؿهً صْؾاٖ بزإمياٌ ّرؽا-اّرؽ نؿد مجزّ تعاىل اهلل
 56 :سورة األحزاب، اية دامل ضامياٌ ؾزٓيتَحصبا سالم كفد رسول اهلل 

 
 
 
 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

 ڇڇ 
صيتٔاظ  ٜهتحمآل"صضْغضٍْح اهلل تعاىل داٌ ؾارا  ٓؼ بزمكصْد:

ٓؼ  أّرؽ-ّرؽّاٍاٖ أ ،َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ  نيب حممدنأتط  صلواتبز
بزإمياٌ! بزصلْاتلُ نامْ نأتضح صزت اّخؿهيلُ صالو صذَرتا دغً 

 ؾػخزمنت نأتضح دغً صؿيٍْح".

َتََيَْلَ اَصََمََكََ،ََدمَ حََاَمَُنََدَِيِّسَََآلََِلىََعََوَََ،دٍَمَ حََاَمَُنََدَِيِّىَسََلََعََالل ُهم ََصلَِّ
ََِِنََدَِيِّسَََلىََعََ ََِِنََدَِيِّسَََآلََِلىََعََوَََ،ميَْاهَِرََب َْا َميَْاهَِرََب َْا اَنََدَِيِّسَََلىََعَََكَْارََِبَوََ،
َمَُنََدَِيِّسَََآلََِلىََعََوَََ،دٍَمَ حََمَُ َبََمََكََ،دمَ حََا ََِِنََدَِيِّسَََلىََعَََتََكَْاَرَا ،َميَْاهَِرََب َْا
ََِِنََدَِيِّسَََآلََِلىََعََوََ ِمْيٌدََمِجْيٌد.نََيَْمَِالََعََيَالَْفََِمََيَْاهَِرََب َْا َْ ََ،َِِن َكَ

َالر اِشِدْينََ َاْلُخَلَفاِء ََعِن َالل ُهم  ََبْكٍرَََواْرَض َأَِبْي ََساَدتَِنا اْلَمْهِدي ِّْيَن،
َالص َحابَةَِ َبَِقي ِة ََوَعْن ََوَعِلّي، ََوُعْثَماَن ََوَعِنَََواْلَقَرابَةَََِوُعَمَر َأْجَمِعْيَن،

ْين.ََلُهمََْالت اِبعْيَنََوتَاِبِعىَالت اِبِعْينََ َساٍنََِِلىَيَ ْوِمَالدِّ ْْ ََبِِإ
َاْغِفْرَ َياِءَََوالُمْسِلِمْينََواْلُمْؤِمَناِت،َْينََْلُمْؤِمنَِلَِالل ُهم  ْْ َواْلُمْسِلَماِتَاَْل

ُهمَْ َعَوات.ََواَْلْمَوات،َِمن ْ ََِِن َكََسِمْيٌعََقرِْيٌبَُمِجْيُبَالد 
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.َالر اِشِدْينَِمنََََواْجَعْلَناَبَ ْيِنَنا،ََذاتََََوَأْصِلحََْقُ ُلْوبَِنا،َبَ ْينَََأَلِّفََْالل ُهمَ 
سََِالل ُهمَ  ْْ نْ َياَِخْزيََِِمنَََْوَأِجْرنَاَُكلَِّها،َاْلُُمْورََِِفىََعاِقَبتَ َناَنََْأ َالدُّ

ََ.اْلَعاَلِمْينََربَ َيَاَاَْلِخَرة،ََوَعَذابَِ
ََوَدمِّرَََْواْلُمْشرِِكْيَن،َالشِّْركََََوَأِذلَ ََواْلُمْسِلِمْيَن،َْسَلمََاْلَََِأِعزَ َالل ُهمَ 

ْينََأْعَداءََََأْعَداَءكََ َاْلُمْؤِمِنْين.وَََالدِّ َِعَباَدَك َلََناََاْنُصْر ََأْصِلْح الل ُهم 
ََأْمرِنَا،َ َِعْصَمُة َُهَو َال ِذْي ََمَعاُشَنا،َِديْ نَ َنا َها َِفي ْ َال ِتْي َُدنْ َيانَا َلََنا َوَأْصِلْح

َهاََمَعاُدنَا،ََواْجَعِلَاْلَحَياَةَزِيَاَدًةَلََنا َُكلَََِّوَأْصِلْحَلََناََأِخَرتَ َناَال ِتْيَِفي ْ ِفْي
. َُكلََِّشرٍّ ًةَلََناَِمْن َْ   َخْيٍر،ََواْجَعِلَاْلَمْوَتَرَا

ََوالت  ْوِفْيق ََواْلِهَدايَِة َاْلَعْوِن َِبَدَواِم َفْظ ْْ َا ََوالس َلَمِةََ،الل ُهم  َوالصِّح ِة
ََمْوَّلَ َِمْنَكَيَاَكرِْيُم، َبِاهِل َاْلَواِثَق َاْلَعابَِالسَُّنَا َزانَزَْيَن ْبَنَِاََ،ِدْينْلطَانَِمي ْ

َ ْوِم ُْ ََعَلْيِهََْلطَانََمْحُمودَِسَُّالاْلَمْر َمَة ْْ َالر  ََوأَْنِزِل ،ُِ ََشا َبِاهِل اْلُمْكَتِفْي
َ.تزغضاىْْلطَانَةَنُ ْورَزَاِهَرة،َُسْلطَانَةَسَُّالَوَعَلىَ

َفْظََأْوَّلَ ْْ ََُُوَأْهَلُهََوَذِوْيِهََوَأَقارِبَُه.َوا ََُُوُوزََََد َفْظَُعَلَماَء ْْ ََُُوُقَضاَتُهََوا رَاَء
ََواْلُمْؤِمَناتَِ ََواْلُمْؤِمِنْيَن ََواْلُمْسِلَماِت َاْلُمْسِلِمْيَن َِمَن ُُ ََوَرَعايَا ََوُعم اَلُه

َمِتكََ ْْ نْ َياََواآلِخَرِة،َِبَر ِمْيَن.ََِفيَالدُّ ِْ َمَالر ا َْ ََيَاََأْر
َ َاْلَعْهِد ََوِلي  َفْظ ْْ َا ََتػهْالل ُهم  َِِْسَماِعْيل َبِاهِلَاَُِمَحم د َاْلَواِثِق ْبَن

َزانَزَْيَنَاْلَعاِبِدْين.سَُّاَلَْ ََْلطَانَِمي ْ
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َظََنََب  َرََ َأََنََمَْلََا َوََنََسََفَُن َْا َوَََنَلََرَْفَِغَْت َََمَْل ََنََِِْا َلََنََمَََْْرَْت ََا .َنََْيَرَِاسَِخََالََْنََمََِنَ َنَوَْكَُنََا
َسَنًةََوِقَناََعذََ َْ َسَنًةََوِفيَاآلِخَرِةَ َْ نْ َياَ ََاَبَالن اِر.رَب  َناَآتَِناَِفيَالدُّ

ََ.مَْلَ سََوَََهَِبَِحَْصََوَََهَِِلَآَىلََعََوَََدٍَمَ حََمََُانََدَِيِّسَََىلََعَََاهلََُىلَ صََوََ
َاْلَعاَلِمْينََ  .َواْلَحْمُدَهِلََربِّ

َِعَباَدَاهِل!
ََعِنَ َهى ََويَ ن ْ َاْلُقْرَبى، َِذي ََوِِيْ َتآِء َساِن، ْْ ََواِل َبِاْلَعْدِل َيَْأُمُر َاهَل ِِن 

ََوالَْ َاهَلَاْلَفْحَشآِء ََفاذُْكُرْوا ََتذَك ُرْوَن. ََلَعل ُكْم َيَِعُظُكْم ََواْلبَ ْغِي، ُمْنَكِر
ََفْضِلِهَ َِمْن ََواْسأَُلْوُُ ََيِزدُْكْم، َنَِعِمِه ََعَلى ََواْشُكُرْوُُ ََيْذُكرُْكْم، اْلَعِظْيَم

َيُ ْعِطُكْم،ََوَلذِْكُرَاهِلََأْكبَ ُر،ََواهلَُيَ ْعَلُمََماََتْصنَ ُعْوَن.
ْمُكُمَاهل.قُ ْوُموَْ َْ  اََِِلىََصَلِتُكْمَيَ ْر


