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َاْْلُْوَلىَْلُخْطَبةَُاََ
َجََ َالَِّذي َِللَِّه َالرَِّذيْ َلِةَاَْلَحْمُد ََوَقْمِع َلِة، َاْلَفِضي ْ ََنْشِر ََعَلى َالتََّضافُ َر َعَل

َ ْسََلم. َاْْلِ َ ََمَباِدِئ ََوِمْن َّلََّأَََأْشَهُد َِِّلَََِِّلََْن ََّلََه ُُ َد ْْ ََو ََله،ََاهُل ََ ََشرِْي
َعََ ًدا َُمَحمَّ ََأنَّ ََُُوَرُسْولُهََُوَأْشَهُد َاْْلَنَامَْبُد ََعَلىََ.َسيُِّد ََوَسلِّْم ََصلِّ اَللَُّهمَّ

َ ََ ََوَرُسْوِل ََوَصْحِبهََِعْبِدَك َآِلِه ََوَعَلى ٍد َسانٍََ،ُمَحمَّ ْْ َبِِإ َتَِبَعُهْم َلىََََِِوَمْن
ْيِن.   يَ ْوِمَالدِّ

َُكلََِّوه،َاتَِقََت ََُقَََََّْت َُّقْواَاهلََاََِأمَّاَبَ ْعُد،َفَ َياَِعَباَدَاهِل،َ نَ زُِّهْواَأَْلِسَنَتُكْمََعْن
ََماَيُ ْغِضُبَاهَل.

َمُكُمَاهل،ِخَْ  َواِنَيَاْلُمْسِلِميَنََرِْ
 يّدٍ بزسًّهو داى ضدا. ىءنتكُا بهز-سبهز وغد اهلل دفنيٌ ابزتكُ

 خطبه. تادُم اهلل تعاىل ىءنمُرنا ببهوجم غِ بّخارا تُتُر دفدر ساَدارا
  -:ايٌاِ اِو بزنٕ هٍُف يارٓ ِغ دف

 ".اىَمِِْإ ْسِتَكاَمِٕإ ،يّدٍ ْسِتَكاَمٕ"ِإ
 غدُا ِ فا ّبارنوجداى م زناتانوفمم ىى مانشْ اِايٌ سُءبّاساندانتارا  

 ،دِزٓ ُيزنوفُفبُيٌّ ممغ اِشُ ِ ْضيبٌّ ال-يبٌّ زياتني،فبُيٌّ مهارِل 
 غهدرَخ خاِت بّاسا غ. سشأَرغُنددَغ ِ انّشاسْضَرأداى  ُيوفُمن

و نمهظايري غِ غاِزنًٌ رامآ اَرحتّدم  ،. دادُٓمْضانى ددحزميت دا
 ارا. خماليُءٓ تُتُر بّ حَتامأتز غماسّ-غباءِكو ماسّن
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باءِل  غِ زناتانوفاِت مم غسشأَر ايكهوغضمايٌ م ،غيًاغإسالم تّدم م
و تُالدى هاَنتُم ددادِ غحُرن-غُرهس ،حدِزِ غتزماسُم تهت ،داى بهز

دامل سُرٔ  تعاىل اهلل فرمان. خاليق دفن فسيتيُف وغداى ممربٓ دَرَ
 07: ٕاِ ْباَزْحاأَل

 ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ

 ناتانهًٌ داى اهلل دفن بزتكُايٌ بزامياى، غِ غاَر َايآ": بزمكصُد غِ
  ".بهز غِ ىءزناتاف

  اهلل سهايني، دمُيّانو ِغ مجعٕ غسّد
 ضين،دس داى دحُرميت سُفّا مظارنت دامل دِزٓ مهمفتهو دامل اَسًا
 اهلل درضاءي ،تّهدقو داى فغُخفو دُا اف ممشتّهو يهدقًٌ اِت سشأَرغ

  . الءِو اَرغ نفد منفعة اتاَ ىءنشًّشا ممربٓ سام ِغ ماض دامل داى
 47 داى 46سُرٔ ابزايّم اِات:  دامل اهلل تعاىل فرمان

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ   ی جئ حئ

 ڀ ڀ ٺ

 مغمُنانو اهلل باضامياى حممد َايآ مًًّت اغهاَ "تّدقهٌ :بزمكصُد غِ
 ِغ فُيُى سباتغ سباضآ ادايٌ باءِل ِغ نًمٕ ِاءِت فزبهدِغو، ساتُ

 مهذُيغ فُخُقح خابغ داى تضٍُ، تتف (تُجنغح  أنز)  فغهًح ِغ باءِل،



 

4 

 

 تُيهح إِذِو دغو ماض  تّاف - تّاف فد حايبُ مغًُارنو دٓ. نالغّت
بزاِغت     مزِو سُفاِا مانشْ، اَنتُم اِت فزبهدِغو ُنانومغم اهلل داى

 "(.فالدزى مهدافت)
 باءِل، ديًّت مجاعًح اتاَ دِزِح مايُ ِغ غسشأَر هنرَ ي َ كغَ دامل  و،م 

 داى مهارِل ِغ بّخارا تُتُر ممبُداِانو سًاج بُنو ددنيت، داى دسهغْ
 . كامٕإست ِغ ياتْ داى إمياى بزفكشّهو تُيُض فزيُ تتايف بهز،
 : نيب سبدا

تَّىَ َْ َ َقَ ْلُبُه ََيْسَتِقْيُم ََوَّل َقَ ْلُبُه، ََيْسَتِقْيَم تَّى َْ َ ََعْبٍد َِِْيَماُن ََيْسَتِقْيُم َّل
 رواَُأْمد()َيْسَتِقْيَمَِلَسانُُه.َ

 داى ياتّح استكامٕ سًّغض اِت سشأَرغ امياى استكامٕ "تّدم :خمكصُد
 بّخاراخ." تُتُر ِعين يّديح ٕإستكام ستًٌ مالءِههو ياتّح استكامٕ تّدم

 
 
 
 

 اهلل سهايني، دناسًّْ ِغ مجعٕ غسّد
ددنيت،  داى دحُرميت دسضين، باءِل، دتزميا فاِادامل اَسًا سُ تضشح،
 انشاى سشُغضُيح،. اهلل تعاىل نفد ىءنتكُا بزيهدسهو دالنُنو يهدقًٌ

 يّغفا ِغ اِايٌ َارض ِغ مأنشْ دسّشْ داى اهلل دسّشْ مُيّا فايّغ ِغ
  يّدَفح. بُداِا داى خالقأ بّخارا، تُتُر دامل تزفهخز ِغ نحءنتكُا مهدامل
 35: إِ احلذزات سُرٔ دامل تعاىل اهلل فرمان

 ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ
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 اِايٌ اهلل تعاىل دسّشْ مُيّا نامُ-مسُيّا "سشُغضُيح: بزمكصُد غِ
 الضْ مغتايُءٓ، مًا اهلل سشُغضُيح. دأنتارا نامُ تكُى فايّغ ِغ اَرغ

  ".فغتايُاى مهدامل مًا
 ٕتّدم صّخ خارا مغضُنانو درفد بزَسفادا يهدقًٌ اِت، دغو غوسًُبُ

 نعاءِنب مهدديهو دغو سفزتْ سّمفاتْ، داى غوُناَنتُم مزاءٌِ سُ
 نزض دالرغ اِو تيفنّضا قاعدٍ. الءِو فًّل بُرَقهو-ممبُرَم داى
 . بزادب تّدم ساغت داى إسالم اَيٌّ

 361: إِ ايهشاء  سُرٔ دامل مانَاهللَتعاىلفَر

 ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

 دغو دناتانو غى بُرَم ِءاتافزن نفد سُى تّدم "اهلل :بزمكصُد غِ
 ِغ نخُايْ باضْ مزِواَرغ  نذاينت مهدديهو تزغ اَنتُم-بزتزَض
 361 إِ يهشاءا  سُرٔ.مغتايُءٓ" مًا الضْ مهدغز، سهتّاض اهلل إِغتًٌ داى دظًّمْ

 
 
 
 
 
 

 ممفزناتانو فزبُاتو تعاىل مالرغ اهلل دًص غود بزدسزنو إِٔ تزسبُت،
 تزبُى خارا دغو الضْ يبٌّ-يبٌّ نعاءِنب سشأَرغ، اتاَ نبُرَقو
 دامل. نبهزى داى دِزٓ فزتايههوَنتُم مما اتاَ دظايّمْ نزاى نخُايْ
 مغًّها غعاءِبهو،م سغاج بزتُدُاى درفد ديّهدرنو يهدقًٌ اِو، سّتُاسْ

 تهفا اتاَ متبٌ مهُنُم دغو ىءنأدا مغزَيهو داى نضاَتو مهّمبُيهو اتاَ
 . صخّح ِغ فكتا
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 كمعافن ماتغ، ،سيتيففُ عهصُر دأَتامانو يهدقًٌ اِو، سفزتْ دساعت
 داى فتنه درفد دِزٓ ممفزتايههو اَسًا دامل ح،سرتَس .دادا بزيفغ داى

اهلل  فرمان بزداسزنو فهدِزِو ثاءٓممفُ اِت سشأَرغ يهدقًٌ تُدَيو،
 46 :ةتَايلَ صَ سورةَفَ  دامل تعاىل

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

 ڳ ڱ ڱ ڱ

 ِغ فزبُاتو حهُمح، باضْ داى نشهح سام تّدقًٌ "داى: بزمكصُد غِ
 دغو نفادامُ دتُدُنو ِغ نذاينت تُيكًٌ. دايت ِغ فزبُاتو داى باءِل
 مهارٍَ ِغ اَرغ مو دمّهني، بزالنُ اغهاَ افابّال باءِل. ِغ يبٌّ خارا
 اَيٌ-سأَيٌ مهذادٓ انو مزتا-سزتا دغو تزيادفمُ، فزمُسُيو راسا

 46 ة:سورةَفصلتَاي.قزِب" صخابٕ سأَرغ
 
 
 
 

 سُفاِا مايُنهح اِت اِات طزِعٕ اهلل، دغو إستكامٕ ِغ مؤمن ضآسبا
 ِغ ِومز نفد مُيّا بزالنُ نصربى، ،كمعافن غوِزٓ دد ممفزتايههو

 . إحشاى داى ادب دغو مزِو تيفنّضا سّهف مهاغانْ داى نفدخ بّادب
   اهلل سهايني، دبزنيت ِغ مجعٕ غسّد

 ِغ إمياى بُقتّهو اِو، مارًٌِ نّت 0202تايُى  كحضرين بزمسفها دغو
  -:خارا  بزاِهُت-خارا ماليُءٓ اراخبّتُتُر  فد إستكامٕ دغو إستكامٕ

 . باءِل ِغ فزناراو هِهارا مالءخبزبّتّدم  : فزتام
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 عتّد داى رقّب مالئهٕ خفو نزاىو اَنمًُنرت ياتْ-بزياتْ :دَان
 . مهخاتت سهتّاض

 مغًّها داى اَمفنت ،فتنه دَستا، نشت، نات-داَيًٌّ نات :ضتّن
 . فًّل  ماى-ماى
 مغُمفت، سزِغ ِغ مزِو مهطاعيت تّدم اضز اهلل الرغو نصايفمغإ:فتأمن

 َمبا.د َمغاد داى فتنه مهذادا

 ڃ ڃ ڃ چ چ

 ې ې ى ى ائ  ۉ ۉ ې ې  ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ

بزسُمفٌ  ِغ باثل اَرغ ستّاف إِهُتْ داغهًٌ نامُ "داى: بزمكصُد غِ
ساغت  ِغ ،فتنهمهخال، ِغ نّاى نمارٓ مغًمبُر  ِغ باثل الضْ يّها،

  01-01سورةَالقلمَاية:َ".دَسا مًمفآَ باتص الضْ باثل  ِغ أغضو بزبُات باءِل،
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

َِمَنَ َِفْيِه َِبَما ََوِِيَّاُكْم ََونَ َفَعِنى َاْلَعِظْيِم، َباْلُقْرَءآِن ََوَلُكْم َِلى َاهُل بَاَرَك
ِمْيُعَ َالسَّ َُهَو َِِنَُّه َِتََلَوَتُه، ََوِمْنُكْم َِمنِّْى ََوتَ َقبََّل َاْلَحِكْيِم، ََوالذِّْكِر اآليَاِت

َا ََوَأْستَ ْغِفُر ََهَذا، َقَ ْوِلى ََأقُ ْوُل ََوِلَساِئِرَاْلَعِلْيُم. ََوَلُكْم، َِلى َاْلَعِظْيَم هَل
ََواْلُمْؤِمَناِت، ََواْلُمْؤِمِنْيَن ََواْلُمْسِلَماِت، َُهَوََاْلُمْسِلِمْيَن َِِنَُّه ُُ فَاْستَ ْغِفُرْو

ْيُم. ِْ َاْلَغُفْوُرَالرَّ
َ
َ



 

8 

 

َْلُخْطَبُةَالثَّانَِيةَُاََ
َاََ ََأْرَسَل َالَِّذْي َاْلَعاَلِمْيَن، ََربِّ َِللَِّه َوََََرُسْوَلهَُْلَحْمُد ًرا ََنِذيْ ًراَبِشي ْ ََوَأْشَهدَُ.

َدََُُاهلََُِِّلََََِِّلهَََّلََّ َأنَْ ْْ َََََّلَََو ًداََسيَِّدنَاََأنََََّوَأْشَهدََُ،َلهَََُشرِْي َََُُعْبدََُُمَحمَّ
ََوَرُسْولُهَُ َََوَسلِّمَََْصلََِّللَُّهمََّاََ. ٍد،ََسيِِّدنَاَڳَوبَاِرْك َآِلهََِڳوَََُمَحمَّ

ْينََِيَ ْومَََِِِلىََباِعهََِوَأت َََْوَأْصَحاِبهَِ َ.الدِّ
َاهلَِ َِعَباَد َفَ َيا َبَ ْعُد، َاهِلََ،َأمَّا َبِتَ ْقَوى ََونَ ْفِسْي َُأْوِصْيُكْم َاهَل، ِات َُّقوا
ََوطَاَعِتِهََلَعلَُّكْمَتُ ْفِلُحْوَن.

َمُكمََُاْلُمْسِلِمْينََََمَعاِشرََ   اهل،ََرِْ

بزسُغضٍُ  غو داهلل تعاىل نفد نتكُأى غهتهوسام مهّ-مارًٌِ نّت سام
 نزاى غهح،الر سضاال مهذاءَيْ داى فزِهتًح، ضاالس يتمهطاع سُغضٍُ-

 ديارٓ نذاِأى مهخافآ انو ِغ سًاج بزتكُى ِغ اَرغ-اَرغ ياخ
   .نًل أخرية

 ،هاينيس اهلل دناسًّْ ِغ مجعٕ غسّدمشًمني 
َ نفد سالم داى صلوات اَخافو فزباثكهومارًٌِ نّت مم َاهلل َرسول

 أضام مجمفاِهو تًٌ نزاى بضّهدا نفد نّت ساِغ داى ناسٌّ تهدا ضآسبا
 (kerenahِهٌ )نز فًباضآ مغًاديف بضّهدا َاالَفُى نّت، نفد إسالم

 . بضّهدا دعُٔ دامل رجناَ داى
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َدانَ مغُخفهو سُفآ بزإمياى اَرغ-اَرغ نفد مجزَ تعاىل اهلل صلوات
َكفدَرسولَاهللَ  56 :ورةَاألحزاب،َايةس دامل ضامياى فزِهتًحسباَسالم

 
 
 
 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

 ڇڇ 
 صلواتسهتّاض بز ئهتحمآل"سشُغضُيح اهلل تعاىل داى فارا  ِغ بزمكصُد:

َحممدنأتص  َو س لَّمَ  نيب َع ل ي ِه َاهلل  ِغ بزإمياى! َأَرغ-َايآ أَرغ ،ص لَّى
بزصًُاتًٌ نامُ نأتشح سزت اَخفههًٌ سالم سذًرتا دغو فغخزمنت 

 تشح دغو سفهُيح".نأ

َ ََصلِّ َتََْيَلَّاَصََمََكََ،ََدمََّحََاَمَُنََدَِيِّسَََآلََِلىََعََوَََ،دٍَمََّحََاَمَُنََدَِيِّىَسََلََعََاللَُّهمَّ
ََِِنََدَِيِّسَََلىََعََ ََِِنََدَِيِّسَََآلََِلىََعََوَََ،ميَْاهَِرََب َْا َميَْاهَِرََب َْا اَنََدَِيِّسَََلىََعَََكَْارََِبَوََ،
َمَُنََدَِيِّسَََآلََِلىََعََوَََ،دٍَمََّحََمَُ َبََمََكََ،دمََّحََا ََِِنََدَِيِّسَََلىََعَََتََكَْاَرَا ،َميَْاهَِرََب َْا
ََِِنََدَِيِّسَََآلََِلىََعََوََ ِمْيٌدََمِجْيٌد.نََيَْمَِالََعََيَالَْفََِمََيَْاهَِرََب َْا َْ َ ََ ََ،َِِنَّ

ََبْكٍرَ َأَِبْي ََساَدتَِنا َاْلَمْهِدي ِّْيَن، َالرَّاِشِدْيَن َاْلُخَلَفاِء ََعِن َاللَُّهمَّ َواْرَض
ََوَعنَْ ََوَعِلّي، ََوُعْثَماَن َالصََّحابَةَََِوُعَمَر ََوَعِنَََواْلَقَرابَةََِبَِقيَِّة َأْجَمِعْيَن،

َالتَّاِبِعْينََ ََوتَاِبِعى ْين.ََلُهمََْالتَّاِبعْيَن َالدِّ َيَ ْوِم ََِِلى َساٍن ْْ َاْغِفْرََبِِإ اللَُّهمَّ
ُهمَََْوالُمْسِلِمْينََواْلُمْؤِمَناِت،َْلُمْؤِمِنْينََلَِ َِمن ْ َياِء ْْ َاَْل ََواْلُمْسِلَماِت

َعَوات.َْمَوات،َواْلََ ََسِمْيٌعََقرِْيٌبَُمِجْيُبَالدَّ ََ ََِِنَّ
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.َالرَّاِشِدْينَِمنََََواْجَعْلَناَبَ ْيِنَنا،ََذاتََََوَأْصِلحََْقُ ُلْوبَِنا،َبَ ْينَََأَلِّفََْاللَُّهمََّ
ِسنََْاللَُّهمََّ ْْ نْ َياَِخْزيََِِمنَََْوَأِجْرنَاَُكلَِّها،َاْلُُمْورََِِفىََعاِقَبتَ َناََأ َالدُّ

ََ.اْلَعاَلِمْينََربَََّيَاَاَْلِخَرة،ََذابََِوعََ
ْركََََوَأِذلََََّواْلُمْسِلِمْيَن،َْسََلمََاْْلَََِأِعزَََّاللَُّهمََّ ََوَدمِّرَََْواْلُمْشرِِكْيَن،َالشِّ

ْينََأْعَداءََََأْعَداَءكََ ََأْصِلْحَلََناَِديْ نَ َناَََواْنُصْرَِعَباَدَكَاْلُمْؤِمِنْين.َالدِّ اللَُّهمَّ
َهَُ َالَِّذْي ََأْمرِنَا، َِعْصَمُة ََوَأْصِلْحََو ََمَعاُشَنا، َها َِفي ْ َالَِّتْي َُدنْ َيانَا ََلَنا َوَأْصِلْح

ََخْيٍر،َ َُكلِّ َِفْي َلََنا َزِيَاَدًة َاْلَحَياَة ََواْجَعِل ََمَعاُدنَا، َها َِفي ْ َالَِّتْي ََأِخَرتَ َنا لََنا
. َُكلََِّشرٍّ ًةَلََناَِمْن َْ  ََواْجَعِلَاْلَمْوَتَرَا

ْوِفْيقَاللَُّهمََّ َفْظَِبَدَواِمَاْلَعْوِنََواْلِهَدايَِةََوالت َّ ْْ ََ،ا ََ ََلَمِةَِمْن ِةََوالسَّ َوالصِّحَّ
َِِقَبِاهِلَيَاَكرِْيُم،ََمْوَّلَ َزانَزَْيَنَاْلَعاِبِدْينالسَُّنَاَاْلَوا ْوِمَِاََ،ْلطَانَِمي ْ ُْ ْبَنَاْلَمْر

ََمْحُمودَِسَُّال َوَََْلطَان ،ُِ ََشا َبِاهِل ََوَعَلىَاْلُمْكَتِفْي ََعَلْيِه َمَة ْْ َالرَّ أَْنِزِل
َ.تزغضانُْلطَانَةَنُ ْورَزَاِهَرة،َُسْلطَانَةَسَُّال

ََأْوَّلَ َفْظ ْْ ََوَأقَارِبَُه.َوا ََوَذِوْيِه ََُُوَأْهَلُه ََُُوُقَضاَتُهَََد ََُُوُوَزرَاَء َُعَلَماَء َفْظ ْْ َوا
َُُِمَنَاْلُمْسِلِمْيَنََواْلُمْسِلمََ اَلُهََوَرَعايَا ِفيََاِتََواْلُمْؤِمِنْيَنََواْلُمْؤِمَناتََِوُعمَّ

َََ َمِت ْْ نْ َياََواآلِخَرِة،َِبَر ِمْيَن.ََالدُّ ِْ َمَالرَّا َْ ََيَاََأْر
َ َاْلَعْهِد ََوِليَّ َفْظ ْْ َا َاََِتغهُاللَُّهمَّ َِِْسَماِعْيل د َبِاهِلَُمَحمَّ ِِِق َاْلَوا ْبَن

َزانَزَْيَنَاْلَعاِبِدْين.سَُّاَلَْ ََْلطَانَِمي ْ
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َنََب ََّرََ َأََنََمَْلََظََا َوََنََسََفَُن َْا َوَََنَلََرَْفَِغَْت َََمَْلَََّنََِِْا َلََنََمَََْْرَْت ََا .َنََْيَرَِاسَِخََالََْنََمََِنَََّنَوَْكَُنََا
َسَنًةََوِقَناََعَذاَبَالنَّاِر. َْ َسَنًةََوِفيَاآلِخَرِةَ َْ نْ َياَ ََرَب ََّناَآتَِناَِفيَالدُّ

ََ.مَْلَّسََوَََهَِبَِحَْصََوَََهَِِلَآَىلََعََوَََدٍَمََّحََمََُانََدَِيِّسَََىلََعَََاهلََُىلَّصََوََ
َاْلَعاَلِمْينََ  .َواْلَحْمُدَهِلََربِّ

َِعَباَدَاهِل!
ََعِنَ َهى ََويَ ن ْ َاْلُقْرَبى، َِذي ََوِِيْ َتآِء َساِن، ْْ ََواِْل َبِاْلَعْدِل َيَْأُمُر َاهَل ِِنَّ
َاهَلَ َفَاذُْكُرْوا ُرْوَن. ََتذَكَّ ََلَعلَُّكْم َيَِعُظُكْم ََواْلبَ ْغِي، ََواْلُمْنَكِر اْلَفْحَشآِء

ََفْضِلِهَا َِمْن ُُ ََواْسأَُلْو ََيِزدُْكْم، َنَِعِمِه ََعَلى ُُ ََواْشُكُرْو ََيْذُكرُْكْم، ْلَعِظْيَم
َيُ ْعِطُكْم،ََوَلذِْكُرَاهِلََأْكبَ ُر،ََواهلَُيَ ْعَلُمََماََتْصنَ ُعْوَن.

ْمُكُمَاهل. َْ  قُ ْوُمْواََِِلىََصََلِتُكْمَيَ ْر

َ
َ


