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هَ لَ إِ الَّ نْ أَ دُ هَ شْ أَ وَ . روْ مُ األُ رِ بِّ دَ مُ وَ الِ وَ حْ ُمَصرِِّف األَ الْ هِ لَّ لِ دُ مْ حَ الْ 
نَّ أَ دُ هَ شْ أَ وَ ر، ُشوْ النُّ وَ اءِ زَ جَ َماِلُك الْ هُ لَ كَ يْ رِ شَ َال وهُ دَ حْ وَ اهللاُ 
ى لَ عَ مْ لِّ سَ وَ لِّ صَ مَّ هُ اللَّ ر.وْ النـُّ بِ ثُ وْ عُ بْـ مَ الْ هُ لُ وْ سُ رَ وَ وهُ دُ بْ عَ ا دً مَّ حَ مُ 
.نيْ عِ مَ جْ أَ هِ بِ حْ صَ وَ هِ ى آلِ لَ عَ وَ دٍ مَّ حَ ا مُ نَ دِ يِّ سَ 
ا َعَلى اِالْمِتثَاِل اْحِرُصوْ وَ ،وا اهللاَ قُ اتـَّ ،اهللاادَ بَ ا عِ يَ فَـ ،دُ عْ بَـ امَّ أَ 
.ها نـََواِهيْ وْ رُ ذَ احْ وَ هِ رِ امِ وَ أَ بِ 

ِإْخَواِنَى اْلُمْسِلِمْيَن رَِحَمُكُم اهللا،


 
1437خطبة

       – 
       رابتإع
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    ريكاف   
 


        

     ريكاف   

40:سورة التوبة اية

 
اْلُقْرآِن اْلَعِظْيِم َونـََفَعِني َوِإيَّاُكْم ِبَما ِفْيِه ِمَن بِ َرَك اُهللا ِلْي َوَلُكْم بَا

ي َوِمْنُكْم ِتالَوَتُه ِإنَُّه ُهَو ْكِر اْلَحِكْيِم َوتـََقبََّل ِمنِّ يَاِت َوالذِّ األَ 
السَِّميُع اْلَعِلْيُم.َأقـُْوُل قـَْوِلْي َهَذا َوَأْستَـْغِفُر اَهللا اْلَعِظْيَم ِلْي َوَلُكْم 

ِء آَواْلُمْؤِمِنْيَن َواْلُمْؤِمَناِت اَألْحياْلُمْسِلِمْيَن َواْلُمْسِلَماتِ ِئرِ آَوِلسَ 
ُهْم َواَألْمَواتِ  َيا فَـْوَز اْلُمْستَـْغِفرِْيَن َويَا َنَجاَة َفاْستَـْغِفُرْوهُ ِمنـْ ، فـَ

التَّآئِِبْيَن. 



10

الثَّانَِيةُ ةُ بَ طْ خُ الْ 
امِ يَّ أَ ضَ عْ بَـ صَّ خَ ات، وَ حَ فَ النـَّ هِ ادِ بَ ى عِ لَ عَ اضَ فَ أَ يْ ذِ الَّ هِ لَّ لِ دُ مْ حَ الْ 

د، حَ ألَ اْ دُ احِ وَ الْ اهللاُ الَّ إِ هَ لَ إِ ن الَّ أَ دُ هَ شْ أَ وَ ات. كَ رَ بَـ الْ دِ يْ زِ مَ بِ ةِ نَ السَّ 
د. جَ سَ نْ مَ رُ يْـ خَ وهُ ولُ سُ رَ وَ وهُ دُ بْ ا عَ دً مَّ حَ ا مُ نَ دَ يِّ سَ نَّ أَ دُ هَ شْ أَ وَ 
نْ مَ وَ هِ بِ حْ صَ وَ هِ ى آلِ لَ عَ ى، وَ فَ طَ صْ مُ الْ نِ دِ مَّ حَ مُ َعَلى مْ لِّ سَ وَ لِّ صَ مَّ هُ للَّ اَ 
ى.قْـتَـفَ اهِ نِ نَ ى سُ لَ عَ 
حْ لِ صْ ا. يُ يدً دِ سَ ًال وْ وا قَـ ولُ قُ وَ وا اهللاَ قُ ون، اتـَّ مُ لِ سْ مُ ا الْ هَ يـُّ ا أَ يَ ، فَـ دُ عْ ا بَـ مَّ أَ 
ازَ فَ دْ قَ فَـ هُ ولَ سُ رَ وَ اهللاَ عِ طِ يُ نْ مَ . وَ مْ كُ وبَ نُ ذُ مْ كُ لَ رْ فِ غْ يَـ وَ مْ كَ الَ مَ عْ أَ مْ كُ لَ 
ا.يمً ظِ ا عَ زً وْ فَـ 
،اهللامُ كُ مَ حِ رَ نَ يْ مِ لِ سْ مُ الْ رَ اشِ عَ مَ 

       
        

     





فرضو .
10 
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 َهُ نْ عَ اهللاُ يَ ضِ ة رَ ادَ تَ قَـ ِيبْ أ 
يـَْوِم َعاُشورَاَء ِصَيامِ ُسِئَل َعْن َأنَّ َرُسْوَل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم 

م)لِ سْ مُ اهُ وَ (رَ .فَـَقاَل ُيَكفُِّر السََّنَة اْلَماِضَيةَ 
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(حديث رواية مسلم)
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     شفا 
 

،دمَّ حَ ا مُ نَ دِ يِّ سَ آلِ لىَ عَ وَ ،دٍ مَّ حَ ا مُ نَ دِ يِّ سَ لىَ عَ مَّ َصلِّ اللَّهُ 
،ميْ اهِ رَ بْـ ا إِ نَ دِ يِّ سَ آلِ لىَ عَ وَ ،ميْ اهِ رَ بْـ ا إِ نَ دِ يِّ سَ لىَ عَ تَ يْ لَّ ا صَ مَ كَ 
تَ كْ اَر ا بَ مَ كَ ،دمَّ حَ ا مُ نَ دِ يِّ سَ آلِ لىَ عَ وَ ،دٍ مَّ حَ ا مُ نَ دِ يِّ سَ لىَ عَ كْ ارِ بَ وَ 
، نَ يْ مِ الَ عَ ي الْ فِ مَ يْ اهِ رَ بْـ ا إِ نَ دِ يِّ سَ آلِ لىَ عَ وَ ، ميْ اهِ رَ بْـ ا إِ نَ دِ يِّ سَ لىَ عَ 

ِإنََّك َحِمْيٌد َمِجْيٌد. 
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ْلُمْؤِمِنْيَن َواْلُمْؤِمَناِت، َوالُمْسِلِمْيَن َواْلُمْسِلَماِت لِ اللَُّهمَّ اْغِفْر 
ُهْم َواَألْمَوات، إِ  نََّك َسِمْيٌع َقرِْيٌب ُمِجْيُب الدََّعَوات.اَألْحَياِء ِمنـْ

اللَُّهمَّ أَلِّْف بـَْيَن قـُُلْوبَِنا، َوَأْصِلْح َذاَت بـَْيِنَنا، َواْجَعْلَنا ِمَن 
َنا ِفى األُُمْوِر ُكلَِّها، َوَأِجْرنَا ِمْن الرَّاِشِدْين. اللَُّهمَّ َأْحِسْن َعاِقَبتـَ

َيا َوَعَذاِب اَألخِ  نـْ َرة، يَا َربَّ اْلَعاَلِمْين.ِخْزِي الدُّ
َوالصِّحَِّة َوالسََّالَمِة ،َواْلِهَدايَِة َوالتـَّْوِفْيقاللَُّهمَّ اْحَفْظ ِبَدَواِم اْلَعْونِ 

َزان زَْيَن اْلَعاِبِدْينالسُّ ِمْنَك يَاَكرِْيُم، َمْوالَنَا اْلَواِثَق بِاِهللا  ،ْلطَان ِميـْ
ْلُمْكَتِفْي بِاِهللا َشاِه، َوأَْنِزِل اَ ُمودْلطَان َمحْ سُّ الاْبَن اْلَمْرُحْوِم 

. نـُْور زَاِهَرة، ُسْلطَانَِة ْلطَانَةسُّ الالرَّْحَمَة َعَلْيِه َوَعَلى 
َواْحَفْظ َأْوَالَدُه َوَأْهَلُه َوَذِوْيِه َوَأَقارِبَُه. َواْحَفْظ ُعَلَماَءُه َوُوَزرَاَءُه 

اُه ِمَن اْلُمْسِلِمْيَن َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِنْيَن َوُقَضاَتُه َوُعمَّاَلُه َوَرَعايَ 
َيا َواآلِخَرِة، ِبَرْحَمِتَك يَا َأْرَحَم الرَّاِحِمْيَن. َواْلُمْؤِمَناِت  نـْ ِفي الدُّ

ُمَحمَّد ِإْسَماِعْيَل اْبَن اْلَواِثِق بِاِهللا اللَُّهمَّ اْحَفْظ َوِليَّ اْلَعْهِد 
زَ سُّ ال ان زَْيَن اْلَعاِبِدْين.ْلطَاَن ِميـْ
نَ مِ نَّ نَ وْ كُ نَ ا لَ نَ مْ حَ رْ تَـ ا وَ نَ لَ رْ فِ غْ تَـ مْ لَ نْ إِ ا وَ نَ سَ فُ نْـ ا أَ نَ مْ لَ ا ظَ نَ بـَّ رَ 
َيا َحَسَنًة َوِفي اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا . نَ يْ رِ اسِ خَ الْ  نـْ رَبـََّنا آتَِنا ِفي الدُّ

َعَذاَب النَّاِر. 
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.مْ لَّ سَ وَ هِ بِ حْ صَ وَ هِ لِ آلىَ عَ وَ دٍ مَّ حَ مُ انَ دِ يِّ سَ لىَ عَ اهللاُ ىلَّ صَ وَ 
.َواْلَحْمُد ِهللا َربِّ اْلَعاَلِمْينَ 

ِعَباَد اِهللا!
َهى َعِن  َتآِء ِذي اْلُقْرَبى، َويـَنـْ ِإنَّ اَهللا يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواِإلْحَساِن، َوِإيـْ

اْلبَـْغِي، يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرْوَن. َفاذُْكُرْوا اَهللا اْلَفْحَشآِء َواْلُمْنَكِر وَ 
اْلَعِظْيَم َيْذُكرُْكْم، َواْشُكُرْوُه َعَلى نَِعِمِه َيِزدُْكْم، َواْسأَُلْوُه ِمْن َفْضِلِه 

يـُْعِطُكْم، َوَلذِْكُر اِهللا َأْكبَـُر،  َواهللاُ يـَْعَلُم َما َتْصنَـُعْوَن.


