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pemindaan terhadap isi kandungan teks khutbah yang telah 

disediakan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu adalah 
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Pastikan teks dibaca terlebih dahulu sebelum menyampaikan 
khutbah. 
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َنَْأحََدَ هَحشَْأحَوَحم،َلَحعَْي َحَاَلحَْمَحَانَحسَحنَْالََّمَحلََم،َعَحلَحقَحْلَبََّمَحلََعَحَيَْذَّالََ لِّلَََّدَ مَْالَْح
َو.ل َوَْسَ رحَوَحَهَ دَ بَْاَعَحدَ مََم َحَنََأحََدَ هَحشَْأَحو،َوَحلحََكَحْيَرََّشَحلحََهَ دَححَْوَحََللَ َلَََِّوَحلحَََِّلحَ
َ.َْيَعَّْجَحأحََوَّابَّحَحصَْأحَوَحَوَّىَآلَّلَحعَحوَحَدَ مَََم َحنَحدَّيَّ ىَسَحلَحمَعَحلَّ سَحوَحَلَّ صَحَمََهَ اللََ
َب َحمََأَح َف َحدَ عَْا َعَّيَح، َات َََادَحبَحا َللَحوَْقَ لل! َمَْتَ ن َْأَحَوَحَلَََِّنََت َوَََْحَ لحَوَحَوَّاتَّقَحت َ َقََحَحَا
 َ .َنَحوَْمَ لَّسَْمَ 

  ،للَمَ كَ ّحَحرَحَْيَحمَّلَّسَْمَ الََْاّنَحوَحخََِّْ

 ٔغد اهلل، دفن نٝت ٤ٕانتكٛ هتهٔغستٝفساّ مم-َازًٜ٘ نٝت بسساّ
-َٛدٙ ،حٓغالز االضس ًهٔغضَٓٝ دإ حسٛزٖٚٓ االضس َالنٛنٔ

 ددْٝا ياءدرض غٜ خُٖبا-ُٖبا دامل غٛيٛضتس انٔ مسٛا نٝت َٛدٖٔ
   .ْٓيت داخرية دإ

 مجع١ خطبة تادٛم َو أٜ، تاٖٕٛ َٞ 61 ٛزٚض ٖازٟ مسبٛتٔ ٓافبسمس
  ".شاغب ازاضْ بٝٓاُف ٛزٚض" اٜاي٘ أٜ ٖازٟ دف

 
 
 
 
 
 

  سهايني، اهلل دناسٝٗٞ غٜ مجع١ غسٝد

 شٞغفو. يٝاَٛ اَت غٜ تفمت ساتٛ ٞقَٓدٚدٚ اسالّ ٔغٓداف دامل ٛزٚض
 حسٖخ دفن نذاًٖٝٔ فًض دزٟ َأْشٞ ًٛازنٔغَ سأْفبس غٜ ٛزٚض
 ٤ٕاُبٝٓف دامل بشس اَت غٜ شٞغفو ساتٛ انٔفَسٚ ٗاٟ نعًُٛإخ
 دعبازتهٔ ٛزٚض دو. شاغب دإ ازاضْ بٛاٙسش نُادٛإ دإ سادبٔف

 اٟضسبا ٛزٚض كحاضرين افتٓ أٜ، دْٝا فحًض فبتا هٔغباٜ ٗاٟ،خ
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 اٟضسبا ٛزٚض غسأٚز َستبت حٝغضتٝ ٝتٛي٘ضب. حٝغَٓسا غٜ ٗاٟخ
 ٠سٛز دامل اتانٔثد غٜ اميإضني عًُٛ، سباغضنتٝ ممًٝٝكٞ غٜ ٜدٚؤآٜدٜ

   :66ٜات ا ١َياَدَذُُاِي

ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ      ېئ  ېئ     ېئ  ىئ

مب  ىب  يب  جت   حت  خت  حئ  مئىئ  يئ  جب  حب  خب  

 مث  ىث     يث  حج  مج   جثمت  ىت    يت

 : بسَكصٛد غٜ  
-غاٚز دإ ناَٛ داْتازا بساميإ غٜ غاٚز-غاٚز دزدت ٝهٔغضاهلل َٓٝ"

 دزدت فبربا ناَٛ ٔغناي دزٟ اّضا تاٖٛإفغ عًُٛ دبسٟ غٜ غاٚز
  ."النٛنٔ ناَٛ غٜ فا غتٓت حتاٖٛاْفغ َٓدامل َٗا اهلل تً٘،غٜإ دإ

  سهايني، اهلل دزمحيت غٜ مجع١ غسٝد

 فنْٛشٝ دفن ٓهأْف ممربٟ غٜ ا٤َسِح ٛاضد ستاّف ٚحٞ ٓٛزْٚٔفقٝص٘ 
 دامل عًُٛ ٔغٓتٝفن فتسٖاد غٓتٝف غٜ طاز٠إ ساتٛ انٔفَسٚ ،"٤اقسا"

 دفن ستاّف ٛزٚض اٟضسبا ََِّسَٚ ًََِِ٘ٝع اهلُل ٢ََّص اهلل زسٍٛ. اسالّ
 سضا أٜ اَٚت َٓدٜدٜل دامل نساض بسٚسٗا َٓسٚض تسٚض أٜ، اَٚت

  .اسالّ ٗاٟخ ٔغد دسٝٓازٟ

 زْدٙ غٔ، بسَٛال دزٟ سٛاتٛ َظازنت ٜكشٝهجَ تً٘ سذازٙ ،حْتٝذٗ
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 دإ دحسَيت غٜ َظازنت دفن بستٛنس تً٘ ،حقخالأ دإ نعًُٛإ
 .ََِّسَٚ ًََِِ٘ٝع اهلُل ٢ََّص اهلل زسٍٛ دٜدٜكٔ دباٚٙ اْٞضدس

 :2اٜات  ١َعُُاجُل ٠سٛز دامل تعاىل اهلل فرمان 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  

 ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ

  :بسَكصٛد غٜ
َِِّ غٜ عسب غاٚز-غاٚز ٔغناي دامل ٛتٛسهٔغَ تً٘ غدٜاي٘ ٜ"  ،نيُِِّٝأ

 َسٜو دفن انٔخممبا غٜ سٓدٜسٟ، َسٜو شاغب دزٟ زسٍٛ غسأٚز
 سستا سشت، غٜ اعتكاد دزٟ َسٜو ممربسٝٗهٔ دإ اهلل، اٜات-اٜات

 حٖٛغضسشٛ دإ حهُ٘ دإ (ايكس٤إ)اهلل نتاب َسٜو ادسنٔغَ
  ".اتث غٜ نششنت دامل اداي٘ اٜت محُد ْيب ٔغنداتا سبًّٛ َسٜو

 
 
 
 
 

  سهايني، اهلل دناسٝٗٞ غٜ مجع١ غسٝد

 ْيب ازاف اريثٛف انٔفَسٚ عًُٛ ممًٝٝكٞ غٜ ٜدٚؤآٜدٜ اٟضسبا ٛزٚض
 تسَرٟ اَاّ اٚيٝ٘ دزٚاٜتهٔ غٜ حديث ساتٛ دامل اتانٔثدغٜ اميإضسبا
َلحَْ ":٤اَدِزَد ابٛ دفدز َاألحْنّبيحاءح ََِّن َاألحْنّبيحاّء، َوحرحثحة  َاْلع لحمحاءح َي  وحرّ ث  ْواََِّن

ْنَأَحَِّّنَحاَوحرَََ،ّدْرَهح اَّدينحار اَوحلحَ َّبّوَأحخحذحَِبحظ  َوحاث  ْواَاْلّعْلمح،َفحمح َ.رَ فخحذح
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 دإ ْيب ازاف واريثف اداي٘ ٤عًُا ازاف حٖٛغضسشٛ" :بسَكصٛد غٜ
 حٖٛغضسشٛ ِ،َِٖزِد دإ دٜٓاز كنثموري تٝدم ْيب ازاف حٖٛغضسشٛ

 تً٘ اٟ َو ،حُبًٝغَ تً٘ غٜ افشٝاغباز َو عًُٛ، موريثكن ي٘اثو ٖاَسٜ
  ".ٛزْافمس غٜ ٖابٛإ ُبٌٝغَ
 ٔغسدٛاف ٓسٚضف اٟضسبا ٛزٚض سأْف ٤ٕاسساَف تغمسا دزٟ ُبٌٝغَ
 ٛزٚض خسٛادس بستك٣ٛ، دإ بساميإ غٜ اَٚت ممبٓتٛم دامل ْيب، ازاف

ٔ بٛنًٓ٘ اٜ صضتٛ نسإ شا،غب اْل َٓدٜدٜل دامل تغبسمسا تسٚض
. ْيب ازاف ٔغسدٛاف دفن ٓسٚضف اداي٘ ٛزٚض هٔغممٓد ٌٝخن صضتٛ

 سٓتٝاض سضا َظازنت ًٖٞا مسٛا دفن سٚجَ ضدٛ خاطب دٛسرتٚ،
 ٓدٜدٜكٔف سٚسٝصف اٜت ٔغد ،ٛزٚض ازاف دفن ادٚف غٜ ٔغسٛنٛ ممربٟ

 َٓذادٟ نٝت اْل-اْلض مسٛ. سخيٓ ٔغد بسدائ تفدا اْل-اْل
   .ازاضدإ ْ شاغب اّ،ضا دفن ٤ٕاغضنب

  سهايني، اهلل دناسٝٗٞ غٜ مجع١غ سٝد

 تْٛتٛتٔ دإ ابسٕخ اٟضًباف ٔغد ٔفبسٖاد أٜ ٖازٟ ٓدٜدٜكٔفدْٝا 
 دإ ((globalisasiًٛبايٝشاسٞض غًَٛبض دزٟ تسحاصٌٝ غٜ مساض

 ْٛانٔضد سيٛف ضدٛ سٛسٝاٍ الَٔ-الَٔ ٤ٕاْٛفغض. تسبٛى ٝتغال
 سٝشتِ دفن ٛسٝتٝفف غٜ نشٔ ممربٟ اٟ سضا بتٍٛ، غٜ ازاخ ٔغد
 دإ فبا اٜبٛ ٛزٚ،ض تسَاسٛم ٝٗلف مسٛا دٛسرتٚ،. نٝت ٓدٜدٜكٔف
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 سبٛاٙ ممبٝٓا دَٞ ،ٓدٜدٜكٔف ممستبتهٔ دامل باٖٛ غٜٓدضبس سيٛف َظازنت
 َو ًُانٔ،دد تفدا أٜ موافقنتسف دو. بسنٛايٝيت غٜ شاغب ازاضْ
   .دزٜايٝشاسٝهٔ تفدا ٚتٛٙأ دإ نٛنٛٙ غٜ شاغب ازاضْ ُبٓتٛقٔف

  دزمحيت اهلل سهايني، غٜ مجع١ غسٝد

 ع١مج غسٝد سٚجَ ٞضالسهايٞ  خاطب أٜ، ٖازٟ دفخريي خطبة اغَ
  :ٜهٔافدمس غٜ خطبة يتفآٜتٝ حٝاتٞغَ ساّ-ساّ اْٚتٛم سهايني

 دإ سادبٔف ْٛهٔغممبا دامل غٓتٝف تغسا غٜ سأْف ممًٝٝكٞ ٛزٚض :ستاّف
  .شاغب ازاضْ سشبٛاٙ نُادٛإ

 دفن ٓهأْف ممربٟ ٔغد ا٤َسِحا ٛضد ستاّف ٚحٞ ٓٛزْٚٔفقٝص٘  ندٚا:
 ٔغٓتٝفن فتسٖاد غتٝٓف غٜ طازتا ساتٛ انٔفَسٚ "٤اقسا" فنْٛشٝ

  .اسالّ دامل نعًُٛإ
 ٛزٚض هٔغممٓد ٌٝ،خن صضتٛ سٛاتٛ بٛنًٓ٘ ٛزٚض صضتٛ :ضنتٝ
  .ْيب ازاف ٔغسدٛاف دفن ٓسٚضف اداي٘
 ٛزٚ،ض تسَاسٛم ٝٗلف مسٛا اْتازا موافقنتسف عُائ َٛدٛدنٔ :تفناَ

 ازاضْ سبٛاٙ ممبٝٓا دَٞ ٓدٜدٜكٔف ممستبتهٔ دامل َظازنت دإ فاٜبٛ با
  .ٝيتبسنٛاي شاغب
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 ڃ ڃ ڃ چ چ                         

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  

  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ

 تانٔفٝخَٓ غٜ تُٖٛٓٛ ْاّ ٔغد محُد ٚاٖاٟي٘ اخبا" :بسَكصٛدغ ٜ
 ي٘اخبا; بهٛ دازٙ سبٛنٛ دزٟ َأْشٞ تانٔفٝخَٓ دٟ ،خملوق سهايني

; تٛيٝشٔ دإ ٝٓاف َالي٤ٟٛ َأْشٞ ادسغَ غٜ; ُٛزٙف َٗا غٜ تُٖٛٓٛ دإ
  (5-6سٛز٠ ايعًل  آ١ٜ:) ".حدنتاٖٜٛ تٝدم غٜ فا َأْشٞ ادسنٔغَ دٟ
َ

ّتَوحالذ ّْكّرَ ََِّّيك ْمَبّْألحَّيح َوح ِلَْوحلحك ْمَّبلق ْرءحاّنَاْلعحّظْيم،َوحن حفحعحِّنْ َللَ  رحكح بح
َمَّ َالْحّكْيّم،َوحت حقحَبلح َاْلعحّلْيم .َأحق  ْول  َالَسّمْيع  َِّنَو َى وح َّتالحوحتحو ، َوحّمْنك ْم ِنّ ْ

َاْلم ْسّلّمْيحَ َوحّلسحاّئّر َوحلحك ْم، َِلْ َاْلعحّظْيمح َللح ْغّفر  َوحأحْست ح ا، َىحذح ق حْوِلْ
ْغّفر ْوه ، َفحاْست ح َوحاْلم ْؤّمنحاّت َوحاْلم ْؤّمّنْيح ََوحاْلم ْسّلمحاّت، َى وح غحف ْور َالَِّْنَو 

َالَرّحْيم .
َ
َ
َ
َ
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 اْْل ْطبحة َالثَانّيحةَ 

ْنَأحذحَلو .َّعَزةَحَعحزّْيّز،َفحالحَالَْ لِّلَََّدَ مَْالَْح َهَ دَححَْوَحََللَ َلَََِّوَحلحَََِّلحََنَْأحََدَ هَحشَْأحَوَح ّلمح
َعَحدَ مََم َحَنََأحََدَ هَحشَْأحَوَحَ.وَْلحََكَحْيَرََّشَحلحَ َخحسحرَحل َوَْسَ رحَوَحَهَ دَ بَْا ََو  انحبح َجح محْن

َسَحلَحعَحَمَْلَّ سَحوَح لَّ صَحَمََهَ اللَََ.يحوَ ىحدَْ َآلَّلَحعَحوَحَدَ مَََم َحنَحدَّيَّ ى َوَّبَّحَْصَحوَحَوَّى
َ.ْيَعَّْجَحأَح
َّمَِب ْملحّتّو.ََخ ذ ْواَّبّدْيّنَاّلْسالحَوَحَ،اَللَحوَْقَ ات َََ،للَادَحبَحاَعَّيَحف َحَ،دَ عَْب َحَامََأَح

 ،للَرحّححك مَ َاْلم ْسّلّمْيَحَمحعحاّشرَح

 ماريلو سكالني، مجعة غسٝد دان سنديري ساي ديري دڤك سٚجَ ساي 
 ٔغد وتعاىل، وسبحان هللا دڤك نءاكتقو  هتهٔغَٓٝ كيت سام-سام

 لواسام-برسام .حآٖضت االضس منجاوىي سرات ،حسٜٓتٗف االضس يتمنطاع
 اين كيت دنياوي نڤكهيدو  ممنوىكن بروسها دان برتيكد تروس كيت

 وتڤدمج كيت سبلوم سنو دان واجب عمالن-مالنع كهٔثسبافمم ٔغد
 ربواتنڤ دان منكر ركاراڤ دڤك ترجبق دري ديري ليهارالوڤ. خدفن كمبايل
 كيت مودىن-موده وتعاىل، وسبحان هللا نءاكمورك غْٛداغَ غٜ دوسا

 .ح٤ْاًُٝٗازف ددامل برادا نتياساس
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 سهايني، اهلل دزمحيت غٜ مجع١ غسٝد
 كيت ابدٜٔغف تندا اٟضسبا كطاعنت، دامل براستقامة سترو  كيت ماريلو

 منمبهكن بوليو غٜ عمالن مالكوكن بروسها وتعاىل، وسبحان هللا دڤك
 سچارا عباده منوانيكن تڤدا سضا علمو برداسركن ٔغد برعمال ميانن،إك

 ،صٌ اهلل عًٝ٘ ٚسًِ هللا رسول ٝٓداضب عُائ اميإضسبا صحيح
 .لياو م غٜ صفة-صفة ٔغد ريبادينڤك دان اخالق رابءيقيڤمم حسرتٚس

 
 
 
 

  اهلل سهايني، دزمحيت غٜ مجع١ غسٝد
 ٘ صال٠ بسمجاع٘.اٜاي ملسو هيلع هللا ىلص اهلل زسٍٛ ٝٓداضاْتازا عًُٔ ب

مساض حٝا٠  ١بسمجاع صال٠ دفدز دٜسٟ ٛذٚزنٔغعَ سْ٘ف تٝدم ٝٓداضب
 ٝٓدا. ضب

ت نٝ َازًٜ٘ ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل زسٍٛ دفن ناسٝ٘ تٓدا اٟضسبا ،اٜت ٔغسٗٛبٛ
 نٝت، فٖٝدٚ بٛداٜا اٟضدَشذد سبا ١َٓذادٜهٔ عًُٔ صال٠ بسمجاع

عظا٤ دإ صبح. اْتازا نًبٝٗٔ صال٠ عظا٤ دإ صال٠  ٞضال يبٝ٘-يبٝ٘
ْتازاخ  اٜاي٘ : ا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل زسٍٛ ٝٓداضاٚيٝ٘ ب دسبٛت غٜ ١مجاعصبح بس

محْنَصحَلىَ: ملسو هيلع هللا ىلصسبدا زسٍٛ اهلل  .َامل غٓذفس ايًٌٝ قٝاّ اٖالف فتَٓدا
َالَلْيلَّ َّنْصفح َقحامح أحَّنَحا َفحكح َِفَجححاعحة  َِفََ،اْلّعشحاءح َصحَلىَالصُّْبحح وحمحْن

َك َلوَ  أحَّنَحاَصحَلىَالَلْيلح  .جححاعحة َفحكح
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 اٟ حٖٛغضسشٛ َو ،١بسمجاع عظا٤ صال٠ غٜ افسشٝا" :خَكصٛد
 صبح صال٠ غٜ افسشٝا. َامل ٙزٚفاس ٠عباد ٔغد َامل َٓدٜسٜهٔ ستٞفس

  ".َامل غٓذفس ٠بسعباد ٕٛغبا غٜ غسأٚز ستٞفس اداي٘ ،١بسمجاع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  اهلل سهايني،بسناتٞ د غٜ مجع١ غسٝد
 ٔفاٚخا كهٔثسبافمم نٝت َازًٜ٘ أٜ، بسنت ٓٛٙف غٜ مجع١ ٖازٟ دف

 ص٢ً محُد نٝت، سٍٛز دإ ْيب ٔغدٛجنٛ تصأن سالّ دإ صًٛات
دامل  ايكس٤إ دامل ٚتعاىل ٘سبحاْ اهلل سٜٓت٘ف ٔغد سشٛاٟ ٚسًِ، عًٝ٘ اهلل

  :51سٛز٠ االحزاب ا١ٜ 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

 ڇ ڇ ڇ
 بسصًٛات سٓتٝاض تحَال٥ه ازاف دإ اهلل حٖٛغضسشٛ"  :َكصٛدٜغ بس

 ساميإ،ب غٜ غاٚز-غاٚز ٚاٖاٟ)محُد ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚسًِ(  ْيب، تصأن
بسصالٚتً٘ ناَٛ نأتشح سستا أٚخفهًٓ٘ سالّ سذٗرتا دغٔ فغحٛزَنت 

  نأتشح دغٔ سفٖٓٛح."
ه١ اْٚتٛم َجُفاٜهٔ سشٛغضٖٛح اهلل تعاىل َٓٛضشهٔ فازا َال٥

صًٛات نٝت نفد بضٝٓدا زسٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚسًِ، باضٞ 
 ًل.فد ٖازٟ قٝا١َ ن عتحشفاَالٜكهٔ نٝت بسساّ دغٓح دإ َٓدافت 



11 

 

َتَحيَْلََاَصَحمَحكَح ،دمَََم َحنَحدَّيَّ سَحَآلََّلىَحعَحوَحَ،دَ مَََم َحنَحدَّيَّ سَحَلىَحعَحالَله َمَصحلّ َ
َنَحدَّيَّ سَحَلىَحعَحَكَْرَّبَحوَح ،ميَْاىَّرَحب َََِّْنَحدَّيَّ سَحَآلََّلىَحعَحوَحَ،ميَْاىَّرَحب َََِّْنَحدَّيَّ سَحَلىَحعَح
َبَحمَحكَحََ،دمَََم َحنَحدَّيَّ سَحَآلََّلىَحعَحوَحَ،دَ مََم َح ،َميَْاىَّرَحب َََِّْنَحدَّيَّ سَحَىَحلعَحَتَحكَْرحَا
ْيٌد.ْيَحمَّالَحعَحَالَِْفََمَحيَْاىَّرَحب َََِّْنَحدَّيَّ سَحَآلََّلىَحعَحوَح ْيٌدََمّح َحّح َ،ََِّنكح

َبحْكر َ َأحِبْ َسحادحتّنحا ْهّديّ ْيح، َاْلمح َالَراشّدْينح َاْْل لحفحاّء َعحّن َالَله َم وحاْرضح
َال َبحّقَيّة َوحعحْن ، َوحعحّلي  َوحع ْثمحانح َالَتاّبعْيحَوحع محرح َوحعحّن َأحْجحّعْيح، ابحّة َصحح

ْين. َي حْوّمَالدّ  ََِّلح ّبّعىَالَتاّبّعْيحَِبّّْحسحان   َََََََوحَتح
َوحاْلم ْسّلمحاّتَاألحْحيحاّءَلَّالَله َمَاْغّفْرَ َوحاْلم ْؤّمنحاّت،َوحامل ْسّلّمْيح ْلم ْؤّمّنْيح

َقَح ْيٌع ََسّح ََِّنكح َوحاألحْموحات، ه ْم َالَدعحوحات.ّمن ْ ْيب  ََمّ  َأحلّ ْفََرّْيٌب الَله َم
َالَله َمَ َالَراّشّدْين. َّمنح َوحاْجعحْلنحا َب حْيّننحا، َذحاتح َوحأحْصّلْح َق  ل ْوبّنحا، ب حْيح

ا، َك لّ هح َاأل م ْوّر َِّف ت حنحا َعحاّقب ح اّبََأحْحّسْن َوحعحذح نْ يحا َالدُّ َّخْزّي َّمْن وحأحّجْرنح
َرحَبَالَْ ََعحالحّمْي.األحّخرحة،ََّيح

َوحالتَ ْوّفْيق ايحّة َوحاْلّْدح َاْلعحْوّن وحاّم َّبدح َاْحفحْظ َوحالَسالحمحّةََ،الَله َم وحالصّ َحّة
َّبهلّلَ َاْلوحاّثقح ّرْْي ،َمحْولحنح كح ََّيح َاْلعحاّبّدْينالسَُّّمْنكح زحانَزحْينح ََ،ْلطحانَّمي ْ اْبنح

َ َاَحسَُّالاْلمحْرح ْوّم َمحْم ود َعحلحْيّوَْلم ْكتحفَّْلطحان َالَرْححةح َوحأحْنّزّل َشحاّه، َّبهلّل ْي
َ.َتسغضاْْٛلطحانحةَن  ْورَزحاّىرحة،َس ْلطحانحّةَسَُّالوحعحلحىَ
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َوحو زحرحاءحه َ َع لحمحاءحه  َوحاْحفحْظ َوحأحقحارّبحو . َوحذحّوْيّو َوحأحْىلحو  َأحْولحدحه  وحاْحفحْظ
َاْلم سَْ َّمنح ه  َوحرحعحاَّيح َوحع َمالحو  َوحاْلم ْؤّمّنْيحَوحق ضحاتحو  َوحاْلم ْسّلمحاّت ّلّمْيح

َ َالَراّحّْيح.َوحاْلم ْؤّمنحاّت َأحْرححمح ََّيح َّبرحْححّتكح َوحاآلّخرحّة، نْ يحا الَله َمََِفَالدُّ
َ َاْلعحْهّد َوحِلَ ََتغهٛاْحفحْظ َّبهلّل َاْلوحاّثّق َاْبنح ََِّْسحاّعْيلح ْلطحانحَسَُّالم حَمد

َاْلعَح زحانَزحْينح ََاّبّدْين.ّمي ْ
َأَحنَحمَْلَحاَظَحنَحبَ َرَح َلَحنَحححَْرَْت َحاَوَحنحَلحََرَْفَّغَْت َحَلحََْنََِّْاَوَحنَحسَحفَ ن َْا .َنَحْيَرَّاسَّاْْلَحَنَحمََّنََنحَوَْكَ نَحا

َالَناّر.َ َعحذحابح َوحّقنحا َححسحنحة  َاآلّخرحّة َوحِف َححسحنحة  نْ يحا َالدُّ َِف َآتّنحا رحبَ نحا
َهلّلََ.مَْلََسَحوَحَوَّبَّحَْصَحوَحَوَّّلَآَىَحلعَحوَحَدَ مََم َحَنَحدَّيَّ سَحَلىَحعَحَللَ َىلََصَحوَح وحالْحْمد 

َاْلعحالحّمْيَح َ.رحبّ 
َ

َّعبحادحَلّل!
َعحّنَ هحى َوحي حن ْ ، َاْلق ْرَبح َّذي ِّيْ تحآّء َوح َوحاّلْحسحاّن، َّبْلعحْدّل م ر  ََيْح َللح َِّن

َفَح َتحذحَكر ْونح. َلحعحَلك ْم َيحّعظ ك ْم ْغّي، َوحاْلب ح ّر َوحاْلم ْنكح َللحَاْلفحْحشحآّء اذْك ر ْوا
َفحْضّلّوَ َّمْن َوحاْسأحل ْوه  َيحّزدْك ْم، َنّعحّمّو َعحلحى َوحاْشك ر ْوه  َيحْذك رْك ْم، اْلعحّظْيمح

ي حْعلحم َمحاَتحْصن حع ْونح. للَ  ،ََوح َلّلَأحْكب حر  َي  ْعّطك ْم،َوحلحذّْكر 

َ
َ

َ

 


