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ڇ  ڇ    ڇچ  چ  چ  چ  ڇاْلَحْمُد ِللَِّو اْلَقاِئِل: 

ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڎڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ

 فُ اعِ ضَ ، يُ وُ لَ  كَ يْ رِ  شَ َل  هُ دَ حْ وَ  ، الُ لَّ ِِ  وَ لَ  ِِ َل  نْ أَ  دُ هَ شْ أَ وَ  .ڑ 
، وُ لُ وْ سُ رَ وَ  هُ دُ بْ ًدا عَ مَّ حَ مُ  نَّ أَ  دُ هَ شْ أَ ، وَ اتِ ئَ ي  السَّ  قُ حَ مْ يَ وَ  اتِ نَ سَ حَ الْ 

 دُ ي  سَ وَ  اءِ يَ بِ نْ اْلَ  امُ مَ ، ِِ رِ اىَ زْ اْلَ  نِ يْ بِ جَ الْ وَ  رِ اوَ ن ْ اْلَ  وِ جْ وَ الْ  بُ احِ صَ 
 وِ ابِ حَ صْ أَ وَ  وِ ى آلِ لَ عَ وَ  ى َسي ِدنَا ُمَحمَّدٍ لَ عَ  مْ ل  سَ وَ  مَّ َصل  هُ اللَّ  .اءفَ ن َ حُ الْ 
 .وِ اعِ بَ ت ْ أَ وَ 

  ،ُأْوِصْيُكْم َوِِيَّاَي بِتَ ْقَوى ال ،وا الَ ات َّقُ  ،الِ  فَ َيا ِعَبادَ  ،َأمَّا بَ ْعدُ 
 فَ َقْد َفاَز اْلُمت َُّقْوَن. 

   ،ال مُ كُ مَ حِ رَ  نَ يْ مِ لِ سْ مُ الْ  ىَ نِ اوَ خْ ِِ 
 ،خبير-سبير ًغد اهلل دفن ٌٛانتكْ هتهًغرتٔفساو نٔت مم-مارٓلُ ساو

 لُابردآ حٍْغضسشْ. يحغالر لهًغضمئ داٌ حرٓيتَفملكشاىانً  ًغد
. اهلل دفباٛٓل بهلً ادالُ تكْٚ ن-ٓلٛبرتكْٚ داٌ سبا غٓ غاّر-غاّر

 دامل ٌٛانذآ رّلَٕٔفارا اّىتْم نٔت ممخ اتاّ دالً سَاج لُْٓتإ
 ٍارٖ دف خرية. خطبةأ دعامل ًفنَٔدّ دامل ٌٛانذآ داٌ دىٔا ًفنَٔدّ

                                                                                ."مسبَٔغمو دالم صفبتول دان رافتكن ": تادْم ممبٔخارانً انً آً
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اّلُٔ  دسْسٌْ غٓ ٓيتْنتٔأ داٌ راوضرّف اٖضلبافآً،  خريأمت
اّىتْم قرُٓ  ٍلٕأ ٕضمشذد اّىتْم ميارٓل لبُٔ راماٖ ال اتيهْاساداّ

 يتفدا نٔت احلندهلل، .مشذد نارًٍعفغساو ملكشاىانً -برساو
ارا خاّىتْم ميْىآهً صالٗ س ننشذد حاضر مشلنني ٖراما مسانني

 ًغدنال ضدْ يفتتا برّسٔا سْدِ غٓ ضبرمجاعُ، بْنً سَاج ّر
  بلٔا. داٌ مْدا يراسٕض

ّىتْم ا ننشذد حاضر غٓ اد ابٔالفا نٔت مرٓشاّنً غىامٌْ ٓ
 مئنبْلهً سَاج بْنً غٓ علنْ، غٌ نْرٛاميْىآهً صالٗ دامل ناد

   .ًٓٛال مجاعُ دفن ضدْ يفتات حدٓرٓ دفن مشٝلُ
  ْىتِْ:خ اٖضسبا

 تهًفمرا تٔدم داٌ رتاوف صف دامل ماسْم اّىتْم ُغٔل-ُغٔبرل :رتاوف
   .غمسبَٔ نتٔو صف ملْرّسهً اتاّ

 غٓ غاّر ًفٍادلٔيتص دم ًغد صف لهًضغٔمي صضضبر غاد ٓ :ندّا
  .غبرمسبَٔ غسد

 ًغضفابر ُماسٔ مشلنني قْو نيضسباٍا ميْجنْقهً ٔينضسب فسٔه
 رناراف سْاتْ ادالُ صف ملْرّسهً داٌ صف تهًفمرا اّرّسً بَاّا

 . رمئُ غٓ
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 آً، رناراف دامل رٍاتنيف نبٔلغم رلْفاّمت اسالو  فستٔا آت، اّلُٔ
 رلْف حنٔت النْنً مسشتٔ غصالٗ ٓ ٗعباد ٌٛاْرىفنشن نراٌ

  .تاٍْاٌفغ داٌ علنْ دفن برليدسهً
  سهالني، مجاعُ غمشلنني سٔد

 اٖ. صالٗ ددامل غيتٔف غٓ رناراف سْاتْ انًفمرّ صف تهًفمرا
 لثبابرمجاعُ.  دأبآهً اّلُٔ قْو مشلنني نتٔو صالٗ هالٕغسرٓ

. صالٗ نتٔو صف تهًفمرا ًغيتٔفن ميهيهً غٓ حديث-حديث
صلٙ رسْل اهلل  اّلُٔ دأدر تلُ ضدْ صف سْسْىً نيخرٓيف ماىهاال

 نتٔو اسالو تمّا ٓهْتًإ ٌدا يدّاٌف اٖضسبا ّسلهاهلل علُٔ 
  .صالٗ برمجاعُ ميْىآهً

 : برسبدا صلٙ اهلل علُٔ ّسلهرسْل اهلل 
 الَِّذْينَ  ثُمَّ  يَ ُلْونَ ُهمْ  الَِّذْينَ  ثُمَّ  ىهَ َوالن    مِ اْلَْحَل  ُأوُلو ِمْنُكمْ  لَِيِلِنيْ 

 .يَ ُلْونَ ُهمْ 

 غبالن ُغت نيضبَا رتاوف صف﴿ هْغدبالن اد غٍيدقلُ ٓ" :خمكصْد
 لبُٔ غٓ مرٓو اّلُٔ ٓهْتٕإد ننْدًٓ. تْا غاّر ًغنال ادالُ ﴾اماو
   مشله( )رّآ٘ ".ناىل-ناىل ًغاّلُٔ نال ٕضال ٓهْتٕإد ننْدًٓ. مْدا
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 اّرّتً ًغد سشْاٖ صف سْسْىً آالُ آً حديث دفدر منفعةاىتارا 
 بُٔل غٓ غاّر-غاّر ادالُ اماو غدبالن حٍيدق. اماو غبالند ٌٛاّتامأن

 الكرٛاٌ ٌٛاخبا اتاّ حفلً ْضضبا لبُٔ داٌ ﴾فقو﴿ اوضا غدبٔ دامل عامل
  .ًٓٛال غٓ ًغد هًغدبيدٓ

 ٓتٛٓا نٔت صالٗ ٌٛاْرىفارا اّىتْم مينبَهً نشنخآً ادالُ اىتارا 
  .غمسبَٔ دامل صف ضميذا ًغد

  :ّسله برسبدا صلٙ اهلل علُٔرسْل اهلل 
  )رواه مسلم(ِويََة الصَّف  ِمْن َتَماِم الصََّلِة َفُكْم فَِإنَّ َتسْ ا ُصُفوْ َسو وْ 

 حٍْغضسشْ نراٌ نامْ، صف-صف لْرّسهيلُ":خمكصْد
     ﴾مشله رّآ٘ حديث﴿".غمسبَٔ ٌٛاْرىفآت ترماسْم نشن صفلْرّسهً م

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةُ مَ حْ رَ  نيَل قَ سْ اْلعَ  رجَ حَ  نُ ابْ  رتٕفس علناٛ نيضسباٍا تفيداف ٔهْتغم
 آتصف  ملْرّسهً بَاّا حديث علناٛ نيضداٌ سباٍا ىالَ عَ ت َ  الِ 

   .واجب ادالُ ححهْم
 تٔدم اجغس ًغد غّرأسش خ، سهريااْلَعْسَقَلني اْبُن َحَجرميْرّت 

 حراو، ادالُ ححهْم مو ،مجاعُ غدامل مسبَٔ صفْرّسهً مل
  .غمسبَٔ ممبطلهً فنتاٍ ٖافتٔدم مس ٌْفسهالٔ
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  ،سهالني  ٓغ دبرناتٕ اهلل مجع٘ غسٔد
 مجاعُ اراف ٕضبا ةنَ سُ  ادالُ بَاّا نًااتغم انتفبرس تلُ فقوعلماء 
 غٓ غرّا اد تٔدم غضسَٔ دٍْلْ ترلبُٔ رتاوف غٓ صف مميٍْٕ اّىتْم
 ندّا غٓ صف ًغٓهْتٕ دإبَارّلُ د ننْدًٓ ،غضغر اتاّ غنْسْ

 .حسرتّس داٌ
 ،حياٛٓغم هًغمير غصخٔح ٓ حديث-حديث برداسرنً ادالُ آً

 :ّسلهصلٙ اهلل علُٔ  اهلل رسْل سبدا خاىتارا
َم، ثُمَّ الَِّذيْ  ِو، َفَما َكاَن ِمْن نَ ْقٍص فَ ْلَيُكْن يَِليْ  أَِتم وا الصَّفَّ اْلُمَقدَّ

  .(والنََّساِئيْ  داوُ دَ  وْ ب ُ أَ  اهُ وَ )رَ ِفْي الصَّف  اْلُمَؤّخِر 
 ،﴾رتاوف غٓ صف﴿ ًفد غٓ صف نامْ اّلُٔ ْرىانيلُفمس" :خمكصْد

 دسببهً﴿ آت غنْر غٓ صف مو ،حبرآهْت صف-صف ننْدًٓ
 .﴾ دان النَّس اِئي    داو  د   و  ب   أ   رّآ٘ حديث﴿"غبالن نيضبَا صفد ٍيدقلُ ﴾أمْوم سدٓهٔت

 
 
 
 
 
 
 

 صف ميدٓرٓهً اّىتْم مجاعُ اراف ٕضادالُ مهرِّ با دمهني، غاّلُٔ ٓ
 اتاّ رتاوف غٓ صف خْرىافمس صفسل مالٛٓيهً حاتاّ برآهْت ندّا غٓ

 ًفدٍاد غٓ صف دبٔارنً ًغًٓ، داٛرتٕ نات الأ دامل. حبرآهْت
 تصأن جنْرنًأد بَهً سَاج، ٔتْضب غضغر اتاّ غنْسْ آت مأمْو
  .حتهيفمرا داٌ حٔشٔغم مرٓو
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حديث  برداسرنً غماسٔ-غماسٔ صف تهًفمرا ٍيدقلُ مأمْو فستٔا
 :صلٙ اهلل علُٔ ّسله اهلل رسْل

وف، َوَحاُذوا بَ ْيَن اْلَمَناِكِب، َوُسد وا اْلَخَلل، َولِيُنوا َأِقيُموا الص فُ 
َوَصَل َصفًّا  ، َوَمنْ َتْذُروا فُ ُرَجاٍت ِللشَّْيطَانبِأَْيِدى ِِْخَواِنُكم، َوَل 

  .ا َقَطَعُو اللَّو، َوَمْن َقَطَع َصفًّ  للَّوَوَصَلُو ا
 نامْ، باٍْ-باٍْ داىتارا سذادرنيلُ داٌ صف لْرّسهيلُ" :خمكصْد

 يلُغدا داٌ ،﴾صف تهًفمرا ّقتْ﴿ُ داٌ برالنْ ملبْتلُ لخ-ُلخ يفتْتْ
 افشٔاغبار. طٔطاٌ اّىتْم آت ﴾غنْسْ غٓ﴿ُ لخ-ُلخ بٔارنً نامْ

 افشٔاغبار داٌ ﴾حرمحت ًغد﴿ حهيغَْبْغم اهلل مو ،صف هًغَْبْغم
 داٌ رمح٘ دفدر﴿ حممْتْسهي اهلل مو ،صف ممْتْسهً

  ﴾داّد ابْ رّآ٘ حديث﴿."﴾حيغرتْلْف
ه  م

 
 ىْ

 
 
 
 

 ٔتْ،ضب ىامٌْ. سْسُ غٓ سشْاتْ بْنيلُ صفمميٍْٕ داٌ مرافتهً 
 دّا اتاّ ساتْ حنانٔ رقهًغضم اّىتْم آُفامت  غاّر ُغسشت فسٔه

. غنْسْ اتاّ غضغر ماسُٔ غٓ صف غرّا-غرّا مميٍْٕ اّىتْم هُغل
 ،غنْسْ اتاّ غضغسَاج دامل نادأٌ رٓ ٔتْضب حممبٔارني رٓال لبُٔ دٖ
 ٔشٕغم هً،غسد. حممئٍْ ًٓٛال غاّر ْرِّجم رٓال لبُٔ دٖ ٌْفاتاّ
 اٖٛثْفمم آت غضغر اتاّ غنْسْ غٓ صف غرّا-غرّا مميٍْٕ اتاّ

 . بشر غٓ نلبًَٔ
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تٔدم  دٖ اٖخىش ،صف ٔشٕغم نلبًَٔ تاٍْٖغم دٖ خسهريا
  .ًٓٛال غاّر دفن حشهيفمل
  آت؟ غنْسْ غٓ صف غرّا-غمميٍْٕ رّا لةيفضّ اتا نلبًَٔ انُفا

 :ّسله صلٙ اهلل علُٔ  ٔيدا،ضبسبدا 
َيِصُلوَن الص ُفوَف، َوَمْن َسدَّ   ِئَكَتُو ُيَصل وَن َعَلى الَِّذينَ ِِنَّ اَل َوَمَل 

  فُ ْرَجًة َرفَ َعُو الُ ِبَها َدرََجًة.
 انًعميد حتمالٜه اراف داٌ رمح٘ ممربٖ اهلل حٍْضغسش" :خمكصْد

 غٓ افشٔاغبار داٌ ،صف-صف هًغَْبْغم غٓ غاّر-غاّر تصأن
 ًغد حٔهيغضمئ انً اهلل اٖخىش ،غنْسْ غٓ غرّا-غرّا يفميْتْ

  ﴾امحد داٌ مادُ ابً رّآ٘حديث ﴿."اتْ دردتس

  سهني، اهلل درمحيت غٓ مجع٘ غسٔد
 تهًفمرا ًغيتٔفن داٌ ًفٍاد غالٔف صف ٌٛاناّتام فدمهٔيلُ بربا

اّىتْم   ي  ر هغ  نً تٔدم أ-برمجاعُ. نٔت سأنً صالٗ ددامل صف
-ٓلٛسبا. غترنبالن غٓ صفد برأدا سلٔشا لبُٔ داٌ رتاوف صفمربْت 

ٕ مشذد اّىتْم صالٗ برمجاعُ اتاّ صالٗ مجع٘ بٔال مماسْقافا حباٛٓك
 ًغٓهْتٕ دإد داٌ دٍْلْ ترلبُٔ ًفٍاد صفٍيدقلُ نٔت مميٍْٕ 

 ٔبْقهًجم اتاّ ُغٔل-ُغٔلبر نٔت يلُغدا داٌ ،حبرآهْت صف-صف
  .ًٓٛال اّرّسً ًغدٓرٖ د
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 صف ًغرٍاتني برناٛٓنت دفرلْ دبرٖ ف غٓ غيتٔفْلً فنشٔن فبربا
 : غمسبَٔ

  صالٗ. ٌٛاْرىفنشن دفدر نيضادالُ سباٍا صفملْرّسهً  فرتاو:
 باٍْ، ًغد باٍْ تهًفٌ مراٛادامل ناد صفٍيدقلُ ملْرّسهً  ندّا:
 غضسَٔ ،حٓيٛال غٓ مأمْو تْمٔت ًغدداٌ تْمٔت  نانٕ ًغد نانٕ
  .غضغر داٌ غنْسْ غٓ غرّا اد تٔدم

 حبرآهْت اتاّ ندّا غٓ صف ميدٓرٓهً نٔت الكهًضتٔدم د نتٔض:
  .حبرآهْت اتاّ رتاوف غٓ صف خْرىافمس صفسل مالٛٓيهً
 ٕ،فت دفدر بْنً اماو، غٍيدقلُ برمْال درٖ بالن صف نأمفت:

  .حسرتّس ٔتْلُضب داٌ مشذد، نريٖ اتاّ ناىً نيضبَا
 داٌ ،غسآ ناسُٔ ميذالٔيهً تفدا تفرا داٌ لْرّض غٓ صف نلٔه:

  .مشلنني قْو ًغدنال ةوَّ خ  أ  
 غٓ غاّر ْغضغضم دفدر طٔطاٌ هتجرتٕ مأرب صف تهًفمرا نأمن:

  .صالٗ ميدٓرٓهً غسد
 ٓاابربْد لبُٔ نٔت ميذادٓهً نًادلكشاى غٓ صالٗ ٌٛاْرىفنشن ضمسْ

 داٌ نردا دامل (PROAKTIF)انتٔف-رّف فسٔهبر ،سيتيفْف
 .ًفنَٔدّ اّرّسً مسْا دامل غرلمخ سرتا ذْابغْغضت
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 ڃ ڃ ڃ چ چ
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   

 ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ   

 نيضنرّ دامل آت مأىشٕ حٍْغضدمٕ ماض، سشْ" ٓغ برمكصْد:
 فْال مرٓو ، داٌّرغ ٓغ برامياٌ داٌ برعنل صاحلا-نخْالٕ اّرغ

 ".صربٌن ًغد شًف-شًفبر داٌ نباٛٓكً ًغد شًفبر

اْلُقْرآِن اْلَعِظْيِم َونَ َفَعِني َوِِيَّاُكْم ِبَما ِفْيِو ِمَن بَاَرَك اُل ِلْي َوَلُكْم بِ 
َوَتُو ِِنَُّو ُىَو السَِّميُع اليَاِت َوالذ ْكِر اْلَحِكْيِم َوتَ َقبََّل ِمن ي َوِمْنُكْم ِتَل 

َأقُ ْوُل قَ ْوِلْي َىَذا َوَأْستَ ْغِفُر اَل اْلَعِظْيَم ِلْي َوَلُكْم َوِلَساِئِر  ْيُم.اْلَعلِ 
ُهْم  اْلُمْسِلِمْيَن َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِنْيَن َواْلُمْؤِمَناِت اَلْحَياِء ِمن ْ

ْغِفُرْوُه، ِِنَُّو ُىَو اْلَغُفْوُر الرَِّحْيمُ   .َواَلْمَواِت، فَاْست َ
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 الثَّانَِيةُ  ةُ بَ طْ خُ الْ 

اْلَعاَلِميَن، َلُو اْلُمْلُك َوَلُو اْلَحْمُد، َوُى َو َعَلى ُك ل   اْلَحْمُد ِللَِّو َرب  
َش رِْيَك َلُو،   الُ، َوْح َدُه َل  ِِلَ  َو ِِلَّ َوَأْشَه  ُد َأْن لَّ َشْيٍئ قَ ِديٌر. 

 ُه مَّ َص ل  َع  ْبُد اِل َوَرُس ْولُُو. اللَّ  ا مَّ دً َدنَا َوَحِبْيبَ َنا ُمحَ ُد َأنَّ َسي  َوَأْشهَ 
 ن.  يْ عِ مَ جْ ِدنَا ُمَحمٍَّد، َوَعَلى آِلِو َوَأْصَحاِبِو أَ ْم َوبَاِرْك َعَلى َسي  َوَس ل  

 َوأَنْ ُتمْ   َتُمْوُتنَّ ِِلَّ َل ات َُّقوْا اَل َحقَّ تُ َقاتِِو وَ َباَد ال ! َأمَّا بَ ْعُد، فَ َيا عِ 
 ُمْسِلُمْوَن. 

  ال، مُ كُ مَ حِ رَ  نَ يْ مِ لِ سْ مُ الْ  َمَعاِشرَ 
 دامل مالٛٓيهً ماتٕ نامْ يلُغدا. خبير-سبير ًغد اهلل دفلُ نابرتكْ

اهلل  رٓيتُفاٍْت جلٔا آً، نٔت مْم غد ٍارٖ ٓفمارٓلُ  .نادأٌ اسالو
َْلْ فغد فً صلْات داٌ سالو نفاخّأكهً ثربافر ممضّتعاىل ا ُسبخاى
د فٌ نٔت نٛأيتخاٖ تيدا نض، سباصلٙ اهلل علُٔ ّسلهيب حمند نٔت ى

 . صلٙ اهلل علُٔ ّسلهٔيدا ضب
 65 :ب آاتااألحزٗ سْر تعاىل دامل ماٌ اهللفر

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

 چ ڇ ڇ ڇ
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"سشْغضٍْح اهلل تعاىل داٌ فارا مآلٜهتح سيتٔاض ٓغ برمكصْد:
ََّسلََّهَصلَّٙ اهلُل َعَل برصلْات نأتص ىيب حمند  ُِ  أّرغ-ّاٍاٖ أّرغ ،ْٔ

ٓغ برإمياٌ! برصلْاتلُ نامْ نأتشح سرت أّخفهيلُ سالو سذَرتا 
 رمنت نأتشح دغً سفيٍْح".ْدغً فغخ

 تَ يْ لَّ ا صَ مَ كَ ،  دمَّ حَ ا مُ نَ دِ ي  سَ  ى آلِ لَ عَ وَ  ،دٍ مَّ حَ ا مُ نَ دِ ي  ى سَ لَ عَ اللَُّهمَّ َصل  
ا نَ دِ ي  ى سَ لَ عَ  كْ ارِ بَ وَ ، ميْ اىِ رَ ب ْ ا ِِ نَ دِ ي  سَ  لِ ى آلَ عَ وَ  ،ميْ اىِ رَ ب ْ ا ِِ نَ دِ ي  ى سَ لَ عَ 
، ميْ اىِ رَ ب ْ ا ِِ نَ دِ ي  ى سَ لَ عَ  تَ كْ اَر ا بَ مَ كَ ،دمَّ حَ ا مُ نَ دِ ي  سَ  ى آلِ لَ عَ وَ  ،دٍ مَّ حَ مُ 
 ،   ِِنََّك َحِمْيٌد َمِجْيٌد.نَ يْ مِ الَ عَ ي الْ فِ  مَ يْ اىِ رَ ب ْ ا ِِ نَ دِ ي  سَ  ى آلِ لَ عَ وَ 

ُمْسِلِمْيَن َواْلُمْسِلَماِت َوالْ  ْؤِمِنْيَن َواْلُمْؤِمَناِت،ْلمُ لِ اللَُّهمَّ اْغِفْر 
ُهْم َواَلْمَوات،  ِِنََّك َسِمْيٌع َقرِْيٌب ُمِجْيُب الدََّعَوات. اَلْحَياِء ِمن ْ

. الرَّاِشِدْين ِمنَ  َواْجَعْلَنا بَ ْيِنَنا، َذاتَ  َوَأْصِلحْ  قُ ُلْوبَِنا، بَ ْينَ  أَل فْ  اللَُّهمَّ 
نْ َيا ِخْزيِ  ِمنْ  َوَأِجْرنَا ُكل َها، الُُمْورِ  ِفى َعاِقَبتَ َنا َأْحِسنْ  اللَُّهمَّ   الد 

 .اْلَعاَلِمْين َربَّ  يَا اَلِخَرة، َوَعَذابِ 

َمِة َوالص حَِّة َوالسَّلَ  ،اللَُّهمَّ اْحَفْظ ِبَدَواِم اْلَعْوِن َواْلِهَدايَِة َوالت َّْوِفْيق
َزان زَْيَن اْلَعاِبِدْينالس  ا اْلَواِثَق بِاِل نَ ِمْنَك يَاَكرِْيُم، َمْوَل    ،ْلطَان ِمي ْ

اْلُمْكَتِفْي بِاِل َشاِه، َوأَْنِزِل الرَّْحَمَة  ْلطَان َمْحُمودِ س  الاْبَن اْلَمْرُحْوِم 
 .ترغضاىْْلطَانَة نُ ْور زَاِىَرة، ُسْلطَانَة س  الَعَلْيِو َوَعَلى 
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َواْحَفْظ ُعَلَماَءُه َوُوَزرَاَءُه  ُو َوَذِوْيِو َوَأقَارِبَُو.َدُه َوَأْىلَ َواْحَفْظ َأْوَل 
اَلُو َوَرَعايَاُه ِمَن اْلُمْسِلِمْيَن َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِنْيَن  َوُقَضاَتُو َوُعمَّ

نْ َيا َواآلِخَرِة، ِبَرْحَمِتكَ  َواْلُمْؤِمَناتِ   َأْرَحَم الرَّاِحِمْيَن. آيَ   ِفي الد 
ُمَحمَّد ِِْسَماِعْيل اْبَن اْلَواِثِق بِاِل  تغهْاْحَفْظ َوِليَّ اْلَعْهِد  اللَُّهمَّ 

َزان زَْيَن اْلَعاِبِدْين.س  ال    ْلطَان ِمي ْ
. نَ يْ رِ اسِ خَ الْ  نَ مِ  نَّ نَ وْ كُ نَ ا لَ نَ مْ حَ رْ ت َ ا وَ نَ لَ رْ فِ غْ ت َ  مْ لَ  نْ ِِ ا وَ نَ سَ فُ ن ْ ا أَ نَ مْ لَ ا ظَ نَ ب َّ رَ 

 نْ َيا َحَسَنًة َوِفي اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر. رَب ََّنا آتَِنا ِفي الد  
     .مْ لَّ سَ وَ  وِ بِ حْ صَ وَ  وِ لِ آ ىلَ عَ وَ  دٍ مَّ حَ مُ  انَ دِ ي  سَ  لىَ عَ  الُ  ىلَّ صَ وَ 

  .َواْلَحْمُد ِل َرب  اْلَعاَلِمْينَ 
 

 ِعَباَد اِل!                              
َهى َعِن  ِِنَّ اَل يَْأُمرُ  بِاْلَعْدِل َواإِلْحَساِن، َوِِيْ َتآِء ِذي اْلُقْرَبى، َويَ ن ْ

اْلَفْحَشآِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَ ْغِي، يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرْوَن.           
ُه فَاذُْكُرْوا اَل اْلَعِظْيَم َيْذُكرُْكْم، َواْشُكُرْوُه َعَلى نَِعِمِو َيِزدُْكْم، َواْسأَُلوْ 

 ِمْن َفْضِلِو يُ ْعِطُكْم، َوَلذِْكُر اِل َأْكبَ ُر، َوالُ يَ ْعَلُم َما َتْصنَ ُعْوَن.
 قُ ْوُمْوا َِِلى َصَلِتُكْم يَ ْرَحْمُكُم ال.              


