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 اْْلُْوَلىَْلُخْطَبةَُاََ
َِللطَّاَعاِتَ ََمَواِسَم ََلُهْم ََجَعَل ََأْن ََعَلىَِعَباِدِه ََفضََّل َالَِّذْي َِللَِّو اَْلَحْمُد

َهاََوَحث َُّهْمََأْنََيْسَتْكِثُرْوا َاْْلَْعَماَلَالصَّالِ َحاِت.ََوَأْشَهُدََأْنَّلَََِّفي ْ ََِِلَوَِِّلَّ
َاْلُمْخَتاُر.َاَللَُّهمََّاهلُلَاْلَواِحُدَالَْ ََوَرُسْولُُو َُمَحمًَّداََعْبُدُه َقهَّاُر،ََوَأْشَهُدََأنَّ

َ َُمَحمٍَّد ََوَمْوَّلنَا ََسيِِّدنَا ََعَلى ََوَسلِّْم َآَصلِّ ََوَعَلى َاْْلَبْ َراِر، ِلِوََسيِِّد
َعُثَِفْيِوَالنَّ اُسََِِلىَاْلَجنَِّةََأِوََوَأْصَحاِبِوََوَمْنَتَِبَعُهْمَبِِإْحَساٍنََِِلىَيَ ْوِمَيُ ب ْ

َالنَّاِر.َ
 َواْعَلُمْواََأنََّاهلَلََمَعَاْلُمتَِّقْيَن.َ،ت َُّقْواَاهللََِاََ،َأمَّاَبَ ْعُد،َفَ َياَأَي َُّهاَالنَّاسَُ

 ،َمَعاِشَرَاْلُمْسِلِمْيَنَرَِحَمُكُمَاهللَُ
 كهًثربافمم ًغاهلل د ذفن ٌاءنتكْ هتهًغساو مئ-مارٓلُ نٔت ساو

 لهًضغمئ داٌ سي٘ غٓ ٌْفٍْما فرض غٓ باءٓل ،خذفن نٔت عنالً
دامل  سهالٕ واّتأتر مهرِّ، غٓ ٌْفماٍْ حراو غٓ باءٓل حيغالر االضس

 :آالُ آً ٍارٖ ذف نٔتخطبة  تادْم. اهلل لٔانًْدم غبْلً ٓ-بْلً
  ٘"رّاحلذ اّل ْلِْفس ذفعنالً اّتاو -عنالً"          
  ،سهالني اهلل رمحيتد غٓ مجع٘ غسٔذ

 غٓ ،٘رّاحلذ بْلً رتاوف ٍارٖ ْلِْفس خبرمْال ادالُ ًفد مجعة ٍارٖ ذف
. خٍنبا اراف اّىتْم اهلل دسذٓانً غٓ نلبًَٔ اٖضلباف حددامل غترنيذّ

 اٖ ،خباٍن فترٍاد اهلل غتيذا ننْرًٍ داٌ ناسُٔ سآ اٖضسبا
 اءٖثْفمم ترتيتْ غماض ٓ-ترتيتْ داٌ ماض غٓ ٍارٖ-ٍارٖ ميذادٓهً
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 ٗعباد ملكشاىانً غٓ ٍنبا-ٍنبا ٕضبا ترتيتْ غٓ نلبًَٔ داٌ أٌناّتام
 اٖضسبا. ٍ٘ارٖ اّل بْلً رّاحلذ ْلِْفس نلبًَٔ آالُ خداىتارا. خذف

  :لُآا آً ٘رّاحلذ اّل ٍارٖ ْلِْفس نلبًَٔ داٌ ٌءننْلٔا بْقيت
 ةسور  دامل حىفرما امياٌضسبا ًَ،فسْم اٖضسبا حميذادٓهي تلُ اهلل :رتاوف

 : 2-1 اتاي ر  ج  الف  

 ٻ ٻ ٻ  ٱ ٻ

 نلبًَٔ اءٖثْفمم غٓ) ْلِْفس غٓ مامل داٌ وقتو فاجر دمٕ" :برمكصْد غٓ
  "﴾اهلل دسٔشٕ

 وقتو فاجر ًغد دمكصْدنً غبَاّا ٓ" :ختفسي دامل بْتجم ي  ث  ك    ن  ب  امام ا  
 دمكصْدنً غٌ داٌ ٓاربقراٖ  ٍارٖ ٓتءٓا رن    ٍارٖ فاجر آالُ دسٔين

   ."٘اّل رّاحلذ ٍارٖ ْلِْفس آالُ دسٔين ْلِْفس غٓ مامل ًغد
 :سبذابر ًغد حنلبَٔي غرسْل اهلل صلٙ اهلل علُٔ ّسله برسكشٕ تيت: نذّا

 .رَِشَْعََالََْامَُيَّاَأََيََن َْالدََُّامَِيَََّأََلَُضََفَْأََ

 اّل ْلِْفٍارٖ س-دىٔا ادالُ ٍارٖد اّتاو غالٔف غٍارٖ ٓ: "خمكصْد
  نابَّحََِنَُبَْرَدانَاَِازَّب ََْلَاََحديثَروايةَ. ٘"رّاحلذ

 نلبًَٔ سبب َاّاب": برنات ْالف ن  ل  ق  س  ع  ر الج  ح   ن  ب  ظ ا  ف  ال   ا   :ضنتٔ
 الضاس خذف ٌْفترٍٔن نراٌ آالُ ٘رّاحلذ بْلً اّل ذف ٍارٖ ْلِْفس

 هًغسذ حاج، ٗعباد داٌ ٘صذق ْاسا،فصالٗ،  ٗعباد :ٓتءٓا ،ٗعباد آبْ
-ماض ذف ااد تٔذم آً، رتٕفاض سساتْ م دامل ٗعباد فبربا ْىًفرٍٔنف
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 ٘رّاحلذ بْلً اّل ذف ااد غاّلُٔ آت، ربْتلُ نلبًَٔ ٓ   ."الًٓ غٓ ماض
 االضس ملكشاىانً ًغد ،خيةأ اّىتْم بهلً االضس ْلفْمغم دمٕ آً،

 . سي٘ غٓ عنالً االضس كهًثربافمم داٌ ّادب غٓ عنالً
  : اهلل رسْل سبذا

َاْلَعَملَُ َأَيَّاٍم َِمْن َْاْليَّاِمَََما ََىِذِه َِمْن َاللَِّو ََِِلى ََأَحبُّ َِفيِهنَّ الصَّاِلُح
َاْلِجَهاُدَِف ََسِبيِلَاللَِّو َفَ َقاَلََرُسوُلَاْلَعْشِر،َفَ َقاُلوا:َيَاََرُسوَلَاللَِّوََوَّلَ

ََََاْلِجَهاُدَِف ََسِبيِلَاللَِّو،َِِّلََّم:ََوَّلَلَّسََوَََوَِْيَلََعَََىَاهللَُلَّاللَِّوَصََ َرَجََرَُجٌلَ
 رواهَالبخاريَََََََََََََََََ.بِنَ ْفِسِوََوَماِلِوَفَ َلْمَيَ ْرِجْعَِمْنََذِلَكَِبَشْ ءٍَ

عمل  ذفٖ اّلُٔ اهلل درءدسْنا غالٔف غٓ عمل صاحل ااد تٔذم" :خمكصْد
 ،﴾ٍ٘ارٖ اّل رّاحلذ ْلِْفس﴿ آً ٍارٖ ْلِْفس ذف دالنْنً غٓ صاحل

 ٔيذاضاهلل؟ ب دالً ذفاد بردَ ْمترماس: اهلل رسَْل ٓا خبرتا صخاب٘ اراف
 غٓ غّرأْالٕ سشخن اهلل، دالً ذف بردَاد ترماسْم: ميذْاب 

  غ"رافمٔذٌ د طَٔذ ْرضْض دٖ اللْ خٍرتا داٌ حدٓرٓ ًغد بردَاد نلْار
  ،سهالني اهلل تٕانربد غٓ مجع٘ غسٔذ

 ٘بْلً رّاحلذ اّل ٍارٖ ْلِْفس ذف دتْىتْت غعنالً ٓ-اىتارا عنالً
 :آالُ

 غٓ حديث دامل تفتردا ،٘رّاحلذ اّل ٍارٖ مسبٔلً سي٘ ْاسافبر: رتاوف
 :رناتب  اهلل رسْل اسرتٖ غاّر فبربا ذفدر ابو داوداّلُٔ  ةدرواي
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،َةَِجََّحَِىَالَْذََِعََسَِْتََمَُوَْصَُمَيََلَّسََوَََوَِِلَآََوَََوَِْيَلََعَََىَاهللَُلَّصَََاهللََِلَُوَْسَُرَََانََكََ
َوََاءَََرَوَْاشَُعَََمََوَْي ََوََ ،َرَِهَْالشَََّنََمََِنَِيَْن ََاث ََْلََوَََّأََرٍَهَْشَََلَِّكَََُنَْمََِامٍَيَََّأََةََثَََلَثََ،
َ.سَِيَْمَِخََالَْوََ

 ،٘رّاحلذ بْلً ٍارٖ مسبٔلً ،ْاسافبر  اهلل رسْل ادالُ" :خمكصْد
 داٌ بْلً اّل ثننيإ ٍارٖ داٌ بْلً فستٔا ٍارٖ ضتٔ عاطْرا، ٍارٖ
  ."مخيس ٍارٖ
 ٘رّاحلذ اّل ٍارٖ بٔلًمس ذف ْاسافبر"ٕ برنات: ِلَبْيَخِلاَ باَدابً َر

   ."عنر بً عبذاهلل اّلُٔ دالنْنً سيتٔاض غٓ عنالً انًفمرّ
 تغسا ترسبْت ٍارٖ-ٍارٖ ذف ْاسافبر بَاّا": برنات ْالف وياامام نو 

 ٍارٖ ٓتءٓا "نشنبٔلً غٓ ٍارٖ ذف ْاسافبر سهالٕ تراّمتا دتْىتْت،
 " اهلل ْلرس سبذا. حاج نًاردغم غٓ غاّر ذفدر الًٓ غٓ ٕضبا ةعرف

َنةََالسََّوَََوَُلََب َْق َََ َْتَِالََّةََنََالسَََّرََفَِّكََُيََنََْأََىَاهللَِلََعَََبَُسَِتََحََْأََةَََفَرََعَََمَِوَْي َََامَُيََصَِ 
 )رواهَمسلم(َهَُدََعَْب َََ َْتَِالَّ

 ْسهًفَاغم انً اهلل هًفَارغم انْ آت ةعرف ٍارٖ ْاسافبر" :خمكصْد
 مسلم وايةر ديث ح. "حشفسل غٓ تاٌٍْ ضدْ داٌ حسبلْم غٓ تاٌٍْ ذف دّسا

 ٍارٖ-ٍارٖ ذف برحتنٔذ داٌ برتهبري، برتَلٔل، ًهكثربافمم نذّا:
 : اهلل رسْل سبذا. ترسبْت

َمَِمََ َنَْمََِنََّهَِيَْفََِلَُمََعََالََْوَِْيََلَََِِبَُّحَََأَََّلَوَََوَُانََحََبَْسََُاهللََِدََنَْعََِمَُظََعََْأََامٍَيَََّأََنَْا
 َ. دَِيَْمَِحَْالتَّوَََرَِْيَبَِكَْالتَّوَََلَِْيَلَِهَْالت َََّنََمََِنََّهَِيَْاَفَِوَْرَُثَِكَْأََفََْشِرَعََالََْامَِيَّاْْلَََهَِذَِىََ
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 عنالً داٌ ّتعاىل ُسبخاى اهلل دسٔشٕ غْضا غالٔف غٍارٖ ٓ" خ:مكصْد
 اّل ٍارٖ ْلِْفس﴿ آً ٍارٖ ْلِْفس آالُ اهلل دسْناٖ غالٔف غٓ خذف

 احمدَرواية   ."ٌ حتنٔذدا تهبري تَلٔل، خذف كهيلُثرباف آت اّلُٔ ،﴾٘رّاحلذ

 نراٌ ترسبْت، ٍارٖ-ٍارٖ ذف ﴾مامل ٗبرعباد ٌْغبا﴿ اللٔل قٔاو :ضنتٔ
  :برمكصْد غٓ  اهلل رسْل سبذا. حال  ص  ال ف  ل  س   اراف عنالً ادالُ اٖ
  "سي٘ ادالُ ٘رّاحلذ اّل مامل ْلِْفس ذف اللٔل قٔاو ٌْافاد"

 علماء-علماءسرتا  الشافعي امام داٌ .رنييهًفد خذف دعا درّآتهً داٌ
درّآتهً بَاّا  .ترسبْت مامل-مامل ذف اللٔل قٔاو سي٘ اتهًغم ضدْ ًٓءال
 س رضي اهلل عنهابع، عبداهلل بن ةاول ذوالج ٍارٖ ْلِْفس ماسْم ابٔالفا

 الرت، تٔذم ريفٍن-ريفٍن غضٍٔ ٗعباد مالنْنً ِْغضسْ-ِْغضبرسْ
 اّل مامل ْلِْفس ذفْ نام ْفمل ذمهًف نامْ يلُغدا" :برنات بلٔاّ داٌ
 يافمس ،ضدْ آت غٔفدمس ."انْ اطٔكهًغعم آت ٗعباد نراٌ ٘احلذرّ

 عنالً-عنالً هتهًغمئ الكهًضد نٔت آً، بْلً نآشتٔنْٔأٌ
  :برآهْت

 ِْ،غضسْ-ِْغضبرسْ غٓ تْب٘ ًغد اهلل، ذفن تْب٘ كهًثربافمم :رتاوف
-ٍارٖ ًغد يافمس ٕضال لبُٔ-لبُٔ اهلل، ْىٕفدام نٔت دّسا مْدًٍ-مْدِ

 :8 ةالتحرمي اية فرمان اهلل دامل سور  .آً ملٔا غٓ ٍارٖ
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

 8التحريم:َ             ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ
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 ًغد اهلل ذفن نامْ برتْبتلُ! برامياٌ غٓ غاّر-غّاٍاٖ اّر" :برمكصْد غٓ
 نشاهلً-نشاهلً ْسهًفَاغم انً نامْ تًٍْ مْدًٍ-مْدِ ،اصوحتوبة ن
 ".اٖغسْ فبربا حدباٍّ الريغم غٓ ضً نامْ نذامل طراسْقهمم داٌ نامْ

مشذذ اتاّ -دمشذذ ٘ارا برمجاعخس صلة فرضميذٓرٓهً  نذّا:
 اٖ نراٌ سي٘، عنالً-عنالً كهًثربافمم غٔفسْراّ، دمس-دسْراّ

اهلل. سبدا رسول اهلل  اّلُٔ ٖءٔيتاخد داٌ اهلل ذفن ٍنبا دٓرٖ ميذنتهً
 :اهلل برفرمان ،دسيحديث قمل دا صلى اهلل عليه وسلم

 وَُبَّحَِىَأَُتَّحَََلَِافَِوََالن ََِّبََ َََّلَََِِبَُرََّقََت ََي َََيَْدَِبَْعَََالَُزََاي ََمََوََ
 ًغد ذنْفن حداٌ ٍنبانْ سيتٔاض ميذنتهً دٓرٓ: "برمكصْد غٓ

 .خباري حديث رواية ح". ٓءٔيتاخمي انْ غضسَٔ سي٘ عنالً-عنالً مالنْنً
  .بردعا داٌ الكرءاٌخ ممبا ،٘صذق يلُهكثرباف :ضنتٔ

 آً ٘رّاحلذ بْلً اّل ٍارٖ ْلِْفس ذف ااد غٓ غلْاف ربْتلُ :حْليفنشٔن
 اهلل اّلُٔ رِضدأىْ غٓ نلبًَٔ تفميذا دمٕ اهلل ذفن ٗعباد كهًثربافمم ٕضبا
 .سبْتتر ٍارٖ-ٍارٖ ذف

 ڃ ڃ ڃ چ چ                                                                                                                     

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ 

 ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ
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 غٓ االضس انًلُ نامْ ل برعن :حمنذ ّاٍاٖداٌ ناتانيلُ : "برمكصْد غٓ
َٔت مل انً مياٌإبر غٓ غاّر-غاّر سرتا حرسْل داٌ اهلل مو رٓيتَهً،فد
 مَا غٓ اهلل ذفن ًهدننبالٔ انً نامْ داٌ نًانرد نامْ غٓ فا
 هًغمير اٖ ننْدًٓ ات،ث غٓ داٌ غائب غٓ رناراف-رناراف تاٍْٖغم
 101 ٘التْب".  نًانرد تلُ نامْ غٓ فا نامْ ذفن

 
َ ََوَلُكْم َِلْى َاهلُل َِمَنََءاالُقرَْبَِبَاَرَك َِفْيِو َِبَما ََوِِيَّاُكْم ََونَ َفَعِنْى َاْلَعِظْيِم، ِن

َْاآليَاِتََوالذِّ ََوتَ َقبََّل َاْلَحِكْيِم، َالسَِّمْيُعَِمنِّْكِر َُىَو َِِنَُّو َِتَلَوَتُو، ََوِمْنُكْم ْى
ََوَلُكْم، َِلْى َاْلَعِظْيَم َاهلَل ََوَأْستَ ْغِفُر ََىَذا َقَ ْوِلْى ََأقُ ْوُل ئِِرَآَوِلسََ اْلَعِليٌم.
ََواْلُمْؤِمِنْينََواْلُمْؤِمَناِتَفَاْستَ ْغِفُرْوهَُ ََواْلُمْسِلَماِت، َفَ ْوَزَ ،اْلُمْسِلِمْيَن فَ َيا

َُمْستَ ْغِفرِْيَنََويَاََنَجاَةَالتَّآئِِبْيَن.الَْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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َالثَّانَِيةََُةَُبََطَْخَُالَََََََََََََََََََََََََََْ
َِكَتاِبِوَاْلَعزِْيزَلَِائَِقََالََْوَِلَِّلََدَُمَْحََْلَاََ ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ   :َِفْ 

َّلَََّنََْأََدَُهََشَْأََ.َوََ﮶ ﮷         ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼   ﮵﮲ ﮳  ﮴ 
َوََُلََكََْيَرََِشَََّلََوهَُدََحَْوَََاهللََُّلََََِِّوَََلََِِ َعََدًَمََّحََمََُنَََّأََدَُهََشَْأََوََ، َ.وَُُلَوَْسََُرَوَََوهَُدَُبَْا
َ.نََيَْعَِمََجََْأََوَِبَِحَْصََوَََوَِىَآلَِلََعََوَََدٍَمََّحََاَمَُنََدَِيِّىَسََلََعَََمَْلِّسََوََ لَِّصَََمََّهَُاللَّ
َاهللََقَُت ََِّاََ،اهللََِادََبََاَعَِيََف َََ،دَُعَْب َََامََّأََ ََوِِيَّايَََ،وا بِتَ ْقَوىَاهلل،َفَ َقْدََُأْوِصْيُكْم

َفَاَزَاْلُمت َُّقْون.
َواِنَ َاْلُمْسِلِميَنَرَِحَمُكُمَاهلل، َْ ِِ  

 ساٖ ٕضال سهالٕ آً، ملٔا غٓ مشذذ ددامل داٌ ٘برن غٓ مجع٘ ٍارٖ ذف
 اهلل تتامْ ميذادٖ غٓ مجع٘ غسٔذ ذفن داٌ ساٖ دٓرٖ ذفن شاٌفبر

 ُسبخاى اهلل ذفن نٔت نتكْأٌ هتهًغمئ نٔت ساو-ساو مارٓلُ سهالني
 داٌ حرٓيتَف االضس ملكشاىانً ِْغضسْ-ِْغضبرسْ ًغتعاىل دّ

 ترباءٓل، غمْدًٍ نٔت ميذادٖ اّمت ٓ-مْدِ ح.يغالر االضس لهًغضمئ
   .خيةأد داٌ ددىٔا ٌأٔضنبَا ّلَٕٔارفمم داٌ ْىتِْخ اّمت
  لنياسه اهلل دناسَٕٔ غٓ مجع٘ غسٔذ

رسْل اهلل صلٙ  ذفن سالو داٌ صلْات ًفاخاّ كهًثربافمارٓلُ نٔت مم
 تلُ نراٌ ٔيذاضب ذفن نٔت غسآ داٌ ناسُٔ تيذا اٖضاهلل علُٔ ّسله سبا

 قرٓيُ اٖضلباف يفَادغم ٔيذاضب ٌْفّاالّ نٔت، ذفن سالوإ اوضأ ٓهًفانجم
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 مياٌإبر غاّر-غاّر ذفن رّجم تعاىل اهلل. ٔيذاضب دعْٗ دامل رجناّ داٌ
صلٙ اهلل علُٔ ّسله  اهلل رسْل ذفن سالو داٌ صلْات هًخفْغم اٖفسْ
 :56 ٘آ ب،ااألحزٗ سْر دامل فرٓيتَح امياٌضسبا

 
 
 
 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

 ڇڇ ڇ 
"سشْغضٍْح اهلل تعاىل داٌ فارا مآلئهتح سيتٔاض برصلْات  ٓغ برمكصْد:

ََّسلََّه نأتص ىيب حمنذ  ُِ ! ٓغ برإمياٌ أّرغ-ّاٍاٖ أّرغ ،َصلَّٙ اهلُل َعَلْٔ
ّخفهيلُ سالو سذَرتا دغً فغخرمنت برصلْاتلُ نامْ نأتشح سرت ا

 نأتشح دغً سفيٍْح".

َتََْيَلَّاَصََمََكََ،ََدمََّحََاَمَُنََدَِيِّسَََآلََِلىََعََوَََ،دٍَمََّحََاَمَُنََدَِيِّىَسََلََعََاللَُّهمَََّصلَِّ
ََِِنََدَِيِّسَََلىََعََ ََِِنََدَِيِّسَََآلََِلىََعََوَََ،ميَْاىَِرََب َْا اَنََدَِيِّسَََلىََعَََكَْارََِبَوَََ،ميَْاىَِرََب َْا
َمَُنََدَِيِّسَََآلََِلىََعََوَََ،دٍَمََّحََمَُ َبََمََكََ،دمََّحََا ََِِنََدَِيِّسَََلىََعَََتََكَْاَرَا ،َميَْاىَِرََب َْا
ََِِنََدَِيِّسَََآلََِلىََعََوََ َنََيَْمَِالََعََ َالَْفََِمََيَْاىَِرََب َْا ََمِجْيٌد.َ، ََحِمْيٌد َواْرَضََِِنََّك

َاْلَمْهِدي ِّْيَن، َالرَّاِشِدْيَن َاْلُخَلَفاِء ََعِن ََوُعَمَرََاللَُّهمَّ ََبْكٍر َأَِبْ  َساَدتَِنا
َالصََّحابَةَِ َبَِقيَِّة ََوَعْن ََوَعِلّ ، َالتَّاِبعْيَنَََواْلَقَرابَةَََِوُعْثَماَن ََوَعِن َأْجَمِعْيَن،

ْين.َََلُهمَََْوتَاِبِعىَالتَّاِبِعْينََ ََبِِإْحَساٍنََِِلىَيَ ْوِمَالدِّ
َ َاْغِفْر ََواْلُمْؤِمنََلَِاللَُّهمَّ َاَْلْحَياِءََاِت،ْلُمْؤِمِنْيَن ََواْلُمْسِلَماِت َوالُمْسِلِمْيَن

ََواَْلْمَوات، ُهْم َالدََّعَوات.َِمن ْ َُمِجْيُب ََقرِْيٌب ََسِمْيٌع َأَلِّفََْاللَُّهمَََِِّنََّك
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ََأْحِسنََْاللَُّهمََّ.َالرَّاِشِدْينَِمنََََواْجَعْلَناَبَ ْيِنَنا،ََذاتََََوَأْصِلحََْقُ ُلْوبَِنا،َبَ ْينََ
ْزيََِِمنَََْوَأِجْرنَاَُكلَِّها،َاْلُُمْورََِىفَََِعاِقَبتَ َنا نْ َياََِ َرة،ََوَعَذابََِالدُّ َِ َيَاَاَْل
ََواْلُمْشرِِكْيَن،َالشِّْركََََوَأِذلََََّواْلُمْسِلِمْيَن،َْسَلمََاْلَََِأِعزَََّاللَُّهمَََّ.اْلَعاَلِمْينََربََّ
ْينََأْعَداءََََأْعَداَءكََََوَدمِّرَْ اللَُّهمَََّأْصِلْحََلَناَِديْ نَ َناََاْلُمْؤِمِنْين.َواْنُصْرَِعَباَدَكََالدِّ

َ ََأْمرِنَا، َِعْصَمُة َُىَو ََلَناَالَِّذْي ََوَأْصِلْح ََمَعاُشَنا، َها َِفي ْ َالَِّتْ  َُدنْ َيانَا ََلَنا َوَأْصِلْح
ْيٍر، ََ َ َُكلِّ َِفْ  ََلَنا َزِيَاَدًة َاْلَحَياَة ََواْجَعِل ََمَعاُدنَا، َها َِفي ْ َالَِّتْ  َرتَ َنا َِ َواْجَعِلَََأ

. َُكلََِّشرٍّ  اْلَمْوَتَرَاَحًةََلَناَِمْن

َمِةَِمْنَكََوالصِّحَِّةََوالسَّلَََ،اللَُّهمََّاْحَفْظَِبَدَواِمَاْلَعْوِنََواْلِهَدايَِةََوالت َّْوِفْيق
َزانَزَْيَنَاْلَعاِبِدْينالسَُّنَاَاْلَواِثَقَبِاهلِلَيَاَكرِْيُم،ََمْوَّلَ ُحْوِمَاْبَنَاْلَمرََْ،ْلطَانَِمي ْ

ََمْحُمودَِسَُّال ََوَعَلىََْلطَان ََعَلْيِو َالرَّْحَمَة ََوأَْنِزِل ََشاِه، َبِاهلِل اْلُمْكَتِفْ 
َ.ترغضاىْْلطَانَةَنُ ْورَزَاِىَرة،َُسْلطَانَةَسَُّال

َ
َ
َ
َ

ُوََواْحَفْظَُعَلَماَءُهََوُوَزرَاَءُهََوُقَضاتََََدُهََوَأْىَلُوََوَذِوْيِوََوَأقَارِبَُو.َواْحَفْظََأْوَّلَ
ِف َََوُعمَّاَلُوََوَرَعايَاُهَِمَنَاْلُمْسِلِمْيَنََواْلُمْسِلَماِتََواْلُمْؤِمِنْيَنََواْلُمْؤِمَناتَِ

َرِة،َِبَرْحَمِتكََ َِ نْ َياََواآل  يَاََأْرَحَمَالرَّاِحِمْيَن.ََالدُّ
َ َاْلَعْهِد ََوِل َّ َاْحَفْظ َبََِتغهْاللَُّهمَّ َاْلَواِثِق َاْبَن َِِْسَماِعْيل اهلِلَُمَحمَّد

َزانَزَْيَنَاْلَعاِبِدْين.سَُّال  َْلطَانَِمي ْ
َ
َ
َ
َ

َظََنََب ََّرََ َأََنََمَْلََا َوََنََسََفَُن َْا َوَََنَلََرَْفَِغَْت َََمَْلَََّنََِِْا َلََنََمَْحََرَْت ََا .َنََْيَرَِاسَِخََالََْنََمََِنَََّنَوَْكَُنََا
َرِةََحَسَنًةََوِقَناََعَذاَبَالنَّاِر.َ َِ نْ َياََحَسَنًةََوِف َاآل  رَب ََّناَآتَِناَِف َالدُّ
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َواْلَحْمُدَهلِلََ.مَْلَّسََوَََوَِبَِحَْصََوَََوَِِلَآَىلََعََوَََدٍَمََّحََمََُانََدَِيِّسَََىلََعَََاهللََُىلَّصََوََ
َاْلَعاَلِمْينََ َ.َربِّ

َِعَباَدَاهلِل!ََََََََََََََََََََََََََََََ
ََعِنَ َهى ََويَ ن ْ َاْلُقْرَبى، َِذي ََوِِيْ َتآِء ََواِلْحَساِن، َبِاْلَعْدِل َيَْأُمُر َاهلَل ِِنَّ

َاهللََاْلفََ َفَاذُْكُرْوا ََتذَكَُّرْوَن. ََلَعلَُّكْم َيَِعُظُكْم ََواْلبَ ْغِ ، ََواْلُمْنَكِر ْحَشآِء
ََفْضِلِوَ َِمْن ََواْسأَُلْوُه ََيِزدُْكْم، َنَِعِمِو ََعَلى ََواْشُكُرْوُه ََيْذُكرُْكْم، اْلَعِظْيَم

ََن.يُ ْعِطُكْم،ََوَلذِْكُرَاهلِلََأْكبَ ُر،ََواهللَُيَ ْعَلُمََماََتْصنَ ُعوَْ
 قُ ْوُمْواََِِلىََصَلِتُكْمَيَ ْرَحْمُكُمَاهلل.ََََََََََََََ

َ
َ
َ
َ
َ
َ

 


