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 فرتام خطبة 
رَ  ةِ دَ َلْ وِ بِ  ةَ م  اْلُ  مَ رَ كْ أَ  يْ ذِ ال   وِ ل  لِ  دُ مْ حَ الْ   ل  ِِ  وَ لَ  ِِ ن ل  أَ  دُ هَ شْ أَ وَ  ى.رَ وَ الْ  َخي ْ

ا دً م  حَ مُ  ن  أَ  دُ هَ شْ أَ وَ  ى.نَ سْ حُ الْ  اءُ مَ سْ اْلَ  وُ لَ  و.لَ  كَ يْ رِ  شَ َل  وهُ دَ حْ وَ  اللُ 
ا نَ دِ ي  ى سَ لَ عَ  كْ ارِ بَ وَ  مْ ل  سَ وَ  ل  صَ  م  هُ ى. الل  بَ تَ جْ مُ الْ  وُ ي  فِ صَ وَ  وُ لُ وْ سُ رَ وَ  وهُ دُ بْ عَ 
  .َوَمِن اْىَتَدى وِ بِ حْ صَ ى آلو وَ لَ عَ وَ  دٍ م  حَ مُ 
 وِ بِ  انِ مَ يْ الِ  نَ مِ  وُ ق  حَ  لِ وْ سُ لر  ا لِ وْ ف ُ رِ واعْ  وا اللَ قُ ت   اِ  ،الل ادَ بَ ا عِ يَ ف َ  ،دعْ ا ب َ م  أَ 
 .وِ تِ ن  سُ  اعِ بَ ات   وَ  وِ تِ ب  حَ مَ وَ 
  !نِ َي الْ ُمْسِلِمْيَن رَِح َمُكُم اللاوَ خْ ِِ 

 اهلِل ُْلُسَر دنف ساّدارا مياىًنإ داٌ ٔكٔيًن ًهٍْنْن ،اهلل دفنلُ ابزتكْ
 دف مجع٘ ةخطب.  ٔيداضب ٘سيَّ داٌ ادزٌ ًهعنلغم ،ٕغآجم ًغد 

  بزدْدّل: آً مْلٔا ٓغ ٍارٖ

 "مهراغي  يغ اره سج اداله ول ُسالرَّ ُدلِوِمَ"
. ْتًهآ داٌ تْالدٌ ميذادٖ غٓ )فريبادي( ةي  ص  خ  ش   ادالُ  اهلِل ُْلُسَر
 مياٌإ ًهببجم ،ْدٕفتز تغسا غٓ بزمكصْد حمند ىاو دبزٖ غٓ ،ٔيداضب

  : ٔيداضسبدا ب. ٔيداضب ٕغآجم افتي غهفل تٔدم غسشأّر
 اسِ الن  وَ  هِ دِ الِ وَ وَ  هِ دِ لَ وَ  نْ مِ  وِ يْ لَ ِِ  ب  حَ أَ  نَ وْ كُ ى أَ ت  حَ  مْ كُ دُ حَ أَ  نُ مِ ؤْ  ي ُ َل 
 رواه مسلم .نَ يْ عِ مَ جْ أَ 
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 لبُٔ ْنا لُغضسَٔ امْن دفدر غسشأّر مياٌإ ْرىافمس تٔدم": خمكصْد
 . "حداٌ ماىشٕ سلْرٍّ فحبا ح،اىك دنف خٔيتاخ دفدر ٔيتاٖٛخد
 زٓلفا  22 ٌٛبزساما ادُض تاٌٍْ ّلألا عربٔ 21 دف ًنْتزافد  ٔيداضب

 مزّفانً حىْٛتزانف. سٔله غٓ ابد 25نريا -ريان اتاّ ،مسيحي 572 تاٌٍْ
 داٌ باطيلنك ًغد سارت غٓ ماىشٕ ًفَٔدّن ًفالنض ٕغميز غٓ اّبْر
. حسلْرٍّ عامل دنف رمح٘ داٌ ٘ٓاٍد ادالُ  ٔيداضب ٘رسال .فورنكك

 :701 ةاي األنبياءسورة  دامل فرمان اهلل

 ک ک گ گ گ گ

 اّىتْم ًهمالٛٓي ،امْن ًهْتْسغم امٕن تٔادلُ داٌ" :مكصْدٓغ بز
 . "عامل النيهس ٕضبا رمح٘ ميذادٖ
 سهالني! اهلل درمحيت ٓغ مجع٘ غسٔدساّدارا 

 داٌ ًنْتزافد  ٔيداضب ،آت وزٓط داٌ ذأٍلًن ًفالنض تغُ-ُغدت
 ٔيداضب زدٓكًنخ ًهدسبب ىامٌْ. الرّخبز غٓ تنمظار دامل ًندبشز
 ذٕن بْدآا دامل تزدبل تٔدم  ٔيداضب ،اهلل ٌٛنلَٔاراف ًغد داٌ

 داٌ اماىُ ،دْدْر بزامئر رماز اٖضسباممبشز   ٔيداضببَهً . دأٍلٔ٘
 نيِماأَل لزٌض ًغد حلُٔ قْماّ عرتافإد  ٔيداضب ليتص. ٕغضتٔ لابزمْر

 دامل ًهمزاقن غٓ اهلل ٌٛاتانج الٕهس تفت. "اماىُ تغسا غٓ" بزمكصْد
 غٓ )فريبادي( ةي  ص  خ  ش  اٌ د اخالق ونٔلٔف ادالُ  حمندىيب  بَاّا الُقر ء ان
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  :4 ٘آالكله  سْرٗ دامل اهلل فزماٌ. مْلٔا غالٔف

 ں ڱ ڱ ڱ ں

 غٓ اخالق اٖٛثْفمم اّغها حٍْغضسشْ بَاّا داٌ": مكصْدٓغ بز
 . "مْلٔا ساغت-تغسا

   !سهالني اهلل دبزناتٕ ٓغ مجع٘ غسٔد ساّدارا
 داٌ حرساهل ًغد حينممْلٔا اهلل ،اٌٍْت 44 اّسٔا اٖفاخمي ٔيداضب وتٔن

 ٕ دغًيٍْفد ومزٓ ًفَٔدّن زضسلْرِّ ماىشٕ ا دنف ًهدأّتْس
  45 ب اياتاح  األسورة  دامل فرمان اهلل تعاىل. رمح٘ داٌ ٍدآ٘ ،اتًنربن

 : 46 داٌ
ٿ   ٿ      ٿ  ٹ     ٿ  ڀ   ڀ   ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

  ٥٤ - ٥٤األح اب: ٹ    ٹ  ٹ

 اٖضسبا مغْتْمسْ امٕن حٍْغضسشْ !ّاٍاٖ ىيب" :مكصْدٓغ بز
. زغهآ غٓ غاّر دنف امزٌ نربٖف سزتا نبرياض بزٓتا نباّاف داٌ ،سكشٕ

 غٓ توفيق ًغد اهلل اوضا دنف حّ ماىشٕ سلْرٍّزفج اٖضسبا ضدْ داٌ
 . "ٕغميز غٓ ْفمل اٖضسبا داٌ ح،دبزٓ

 ،ٌَٛٔيافغ رجناّ ٕغَارّغم  ٔيداضب ،آت غحيتٔفً مٔشٕ هدامل ميذالي
 ًغد راضت غٓ سيدٓزٖ حقْم دفىُ دربْ ْتًضاّ مالُ ٌٛيدراف داٌ نًاخن
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  ٔيداضب ضدْ نيهدمٔ ،حدعٍْ ًغد إستكام٘ داٌ صرب فتت ٔيداضب. وطزٓ
 غٓ فٍٔدّ شزّىْقًن داٌ تفغه ،ٌٛآانه ًغد ْداضتز زىُف تٔدم
  .حرساهل ًهَيتٔغم ٔيداضب ًنماٍْ غٓ قزٓع نتْا-تْان اّلُٔ ًندتاّر

   !اهلل ناسَٕٔد ٓغ قْو مشلنني ساّدارا
. بزدعِْ دفدر بزٍييت اتاّ تغمسا ملُ ،اسا ْتْضف زىُفتٔدم   ٔيداضب

 ْتانه ٗبزٍذز ًغد بارّ ٕضسرتاتٔ اتْرغم داٌ ْبُغم ٔيداضب حسبالٔك
 خريخا داٌ ٔيزجم لبُٔ  ٔيداضب دعِْ آيلُ ٘نبز دبْمٕ(. مدينةب )يثر 
 نضارم  20 دف٘ هْتا منٌ ٛاننبْف ًغد عزب غمسييذْ سلْرِّ ٕغميز

 ٕغهفمل. مسيحي 030 يْارٖد 24 ٌٛبزساما ٍٗذز ًفالن تاٌٍْ
 :خسبدا ًغد  عا  د  و  ال   ة  ج  ح   ةب  ط  خُ  دامل شًفبز  ٔيداضب ،آت ٌٛذآان
  .الل ابَ تَ ا كِ دً بَ أَ  يْ دِ عْ ا ب َ وْ ل  ضِ تَ  نْ لَ  وِ بِ  مْ تُ كْ سَ مَ تَ  نْ ا ِِ مَ  مْ كُ يْ فِ  تُ كْ رَ ت َ 

 رواه مسلم
 امْن ماٌ سالما غٓ فزنارا سشْاتْ امْن دنف ًهلغضٔتْ نا" :خمكصْد

 اهلل تابن ٓاٛٓت خالما-سالما سشت ًنا تٔدم امْن خدنف فضغبز
 . "(الُقر ء ان)
 اهلِل ُْلُسَر سي٘ ًغد ًهفهغدل زلْف الُقر ء ان تْىتْتً شٔاتٕغم داٌ فضغبز

  :7 ٘آ زَظَشِلاَ سْرٗ املد فرمان اهلل تعاىل 



6 

 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  

 ۓے 

لُ تزميا وم امْن دنف اهلِل ُْلُسَر اّلُٔ دباّا غٓ دْا فا" :مكصْدٓغ بز
 داٌ حيغالر اتٍْٔلُف وم حينْنمال امْن غدالر غٓ دْا فداٌ ا ،اٖ

 . "سٔكشا عذاب بزت امتلُ اهلل حٍْغضسشْ; اهلل دنف امْن لُابزتكْ
  !النيهس اهلل ملٔانًد غٓ ٘مجع غسٔد ّداراسا

 زٓيدّاٌن داٌ تًاغآ ًهنبالٔغم بزارتٕ مولد الرسول ًهمزاعٔ داٌ مجنبْت
 ًغد عامل ٕغاميز بزداٖ غٓ  ٔيداضٌ دَاد بدا سذارِ دنف ٔتن

 ٌٛشذَرتان داٌ اتًنربن ،نادْاٌن ممباّا اآفبزاّ غٓ إسالو ٌاسٔيز
 ٔيداضب ًغزدْاف داٌ)فريبادي(  ةي  ص  خ  ش   ،سذارِ حٍْغض. سشْفٍٔدّ
 زلْف يفتتا ًهدراعٔ اتاّ ًغهددٓيد غ،يند اّىتْم مات-مسات ًنبْ 

 سلْرِّ دامل  ٔيداضّض ميالدىٕ سي٘ بتز اّىتْم واعز زبَارّٖٛفد
 ٔتن ًغٍْبْ لٔفاس درٖ ااد ساو  ٔيداضب سي٘ سٔاتٔلُ. ًفَٔدّن
 . عْاو غاّر داٌ نيفننٔف اٖضسبا اتاّ ماىشٕ ًغد داٌ اهلل ًغد

 : 12 ٘آ با   ح  األ  سورة دامل  فرمان اهلل تعاىل

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 

 جئی ی ی 
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 آت اهلِل ُْلُسَر دٓزٖ دف باضٔنْ ادالُ ح،ٍْغضسشْ" :مكصْدٓغ بز
 ًفهَارغم سيتٔاض غٓ غاّر ٕضبا ٓاٛٓت ،باٛٓل غٓ ْتًهآ ْىتِْخ

 لثبا داٌ بْتجم ْالف اٖ سزتا ،ريةخا ٍٖار باٛٓل بالشً داٌ اهلل نءكرضا
 . "اهلل يتغٔغم

 !سهالني اهلل درمحيت ٓغ مجع٘ غسٔد
 ،مساض نَٔدّفً سٔتْاسٕ ًغداٌ سشْاٖ د آً ةخطب دنف فيْتْف

 فٍٔدّ زمٔيًخ اٖضسبا  اهلِل ُْلُسَر ًهميذادٓ تزّض ٔتن مارٓلُ
 اّمت سشاو ٌءشذَرتان داٌ بادٔكًن ،باٛٓكًن اّىتْم بزاّسَا داٌ

 داٌ زَٓاتنيف ،اتٕفسٔن ،رمتْس راض قلبْ دامل ًهنتجم سزتا ماىشٕ
  .بزامياٌ اّرغ-غاّر دنف غسآ اسُٔن

 ڃ ڃ ڃ چ چ

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ 

 :218 سورة التوبة اية   ﮺﮶ ﮷ ﮸ ﮹ 

 درٖ ْلُسَر غسأّر امْن دنف غدات تلُ حٍْغضسشْ": مكصْدٓغ بز
 غسبار خدنف بزت تغسا ميذادٖ غٓ ،سيدٓزٖ امْن ًغْلْض

 ٕضال بلص امت داٌ باضٔنْ باٛٓكًن ًهٔيغآ تغسا غٓ نشْسَينْ،
 ."بزامياٌ غٓ غاّر دنف غآجف
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 لِ ْى َوَلُكْم ِفْي اْلِكَتاِب َوالس ن ة، َونَ َفَعِنْي َوِِي اُكْم بِايْآيَاِت بَاَرَك اللُ 
اْلَعِظ ْيَم لِ ْى َوَلُكْم، َول َِساِئِر  َواْلِحْكَمة، َأقُ ْوُل قَ ْولِ ى َىَذا َوَأْستَ ْغِفُر اللَ 

ُىَو  واْلُمْسِلِمْيَن َوالْ ُمْسِلَماِت، َوالْ ُمْؤِمِنْيَن َوالْ ُمْؤِمَناِت فَاْستَ ْغِفُرْوُه، ِِن وُ 
 .الَغُفْوُر الر ِحْيمُ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 

 خطبة كدوا

 َوَأْشَهدُ . َنِذيْ ًراًرا وَ َبِشي ْ  وْوَلوُ ل ِذْي َأْرَسَل َرسُ ِلل ِو َرب  اْلَعاَلِمْيَن، اْلَحْمُد اَ 
 ُمَحم ًدا َسي َدنَا َأن   َوَأْشَهدُ  ،َلوُ  َشرِْيكَ  َل  وَوْحَدهُ  اللُ  ِِل   َِِلوَ  ل   َأنْ 

 ڳ وَ  ُمَحم ٍد، َسي ِدنَا ڳَوبَاِرْك  َوَسل مْ  َصل   لل ُهم  اَ . َوَرُسْولُوُ  وهُ َعْبدُ 
ْينِ  يَ ْومِ  َِِلى ےَوأَتْ َباِعوِ  ےَوَأْصَحاِبوِ  ےآِلوِ   .الد 
، ُأْوِصْيُكْم َونَ ْفِسْي بِتَ ْقَوى الِل اللَ  ت  ُقوااِ ! الل ِعَبادَ  فَ َيا بَ ْعُد، َأم ا

 َلَعل ُكْم تُ ْفِلُحْوَن. ےَوطَاَعِتوِ 
  ،الل رَِحَمُكمُ  اْلُمْسِلِمْينَ  َمَعاِشرَ 

-ِْغضبزسْ ًغد اهلل دفن نءاكتقو  هتهًغساو مئ-مارٓلُ نٔت ساو
نزاٌ  ،حيغالر االضس ميذإٍّ داٌ حزٓيتَف االضس يتميطاع ِْغضسْ
 دٍارٖ ٌٛانذآ ٖافميخا انً غٓ سَاز بزتكْٚ غٓ غاّر-غاّر خٍا
 . نللخرية أ

 سٔدغ مجع٘ ٓغ درمحيت اهلل سهالني،
 ساتْ تزٍادف سذيلْغ مزى اّىتْم سهالني ع٘مج دغسٔ دلمغا ساٖ

 صالٗ ٓتٛٓا ٕفاض داّل النْنً نٔت اّىتْم دْٕزفت ٕضال لٔاْم لًعن
 دمشذد إٓالُ: بزمجاعُ صبح صالٗ. أىتارا نلبًَٔ بزمجاعُ صبح

  :. سبدا ىيب ميدافت فَاال قٔاو اللٔل سفيذغ مامل فزتاو:
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َوَمْن َصل ى  ،َمْن َصل ى اْلِعَشاَء ِفي َجَماَعٍة َفَكأَن َما َقاَم ِنْصَف الل ْيلِ 
 .َجَماَعٍة َفَكأَن َما َصل ى الل ْيَل ُكل وُ  الص ْبَح ِفي
 زتٕسف اٖ ْغضٍْحسش مو ُ،اعبزمج ظاٛع صالٗ ٓغ اافسشٔ" مكصْدخ:
 ادالُ بزمجاعُ صبح صالٗ ٓغ ااقسشٔ. سفارِّ مامل عبادت ًدغ مامل ميدٓزٓهً

 ."مامل سفيذغ ٗبزعباد ٌْاغب ٓغ رغسأّ زتٕسف
 
 
 

  :سبدا ىيب : يافلم فزاغاٖممبٔبشهً دٓزٖ درٖ  :ندّا

ا مَ  نَ وْ مُ لَ عْ ي َ  وْ لَ ،وَ اءِ شَ عِ الْ وَ  رِ جْ فَ الْ  نَ مِ  نَ يْ قِ افِ نَ مُ ى الْ لَ عَ  لَ قَ ث ْ أَ  ةٌ َل صَ  سَ يْ لَ 
 متفق عليو .ًواب ْ حَ  وْ لَ ا وَ مَ ىُ وْ ت َ ا َلَ مَ هِ يْ فِ 

أّرغ ميافل إٓالُ صالٗ -"صالٗ ٓغ فالٔغ بزت نأتص أّرغ  مكصْدخ:
، ٓو تاٍْ نلبًَٔ ٓغ تزدفت فد ندّاخصبح داٌ صالٗ عظاٛ. دهاالّ مز

 ."ٌ مزغهلٛسْدِ تيتْ مزٓو انً داتغ ننشذد ّلْفٌْ دامل نادا

 صلْات ًفأّخا كهًثزبافمم نٔت مارٓلُ آً، ٓغ فيِْ بزنت ٍارٖ دف
مجنفآهً أضاو إسالو نفد نٔت،  ٓغ تلُ  اهلِل ُلُِْسَر دفن سالو داٌ

. تيدا ٔيداضب داٌ رجناّ دامل دعْٗ زٓيُنمغَدايف فلباضاٖ  ٔيداضبّاالّفٌْ 
 اٖضسبا ، سالو داٌ صلْاتدراقنهً ماللْٜٕ  ٔيداضبناسُٔ نٔت نفد 

 :65آات  اب،َزِساأَل سْرٗ ددامل اهلل تعاىل زٓيتُف مماتٍْٕ
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ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

 ڇ ڇ ڇ
 بزصلْات سيتٔاض مالٜهتح ارافداٌ  اهلل حٍْغضسشْ" :مكصْدٓغ بز
ََّسلَّهَصحمند  ىيب نأتص  ُِ  بزامياٌ، غٓ غاّر-غاّر ّاٍاٖ ،لَّٙ اهلُل َعَلِٔ
تلُ نامْ نأتشح سزتا أّخفهيلُ سالو سذَرتا دغً فغشْرمنت ابزصلْ

  ."نأتشح دغً سفيٍْح
ََّسلََّه: اهلِل ُلُِْسَرسبدا   ُِ  َصلَّٙ اهلُل َعَلِٔ

 .اَمْن َصل ى َعَلى  َواِحَدًة َصل ى اللُ َعَلْيِو ِبَها َعَشرً 
سشٔاف ٓغ بزصلْات نأتشهْ دغً ساتْ صلْات، ىشخاٖ ": مكصْدخ
َّآَ٘ ُمِشِله  .صلْات" بزصلْات نأتشح دغً سفْلِْاهلل انً   ِر

آِل َسي ِدنَا ُمَحم د، َكَما َصل ْيَت  ڳالل ُهم  َصل  َعلَى َسي ِدنَا ُمَحم ٍد، وَ 
َسي ِدنَا  ڳبْ َراِىْيم، َوبَاِرْك آِل َسي ِدنَا ِِ  ڳَسي ِدنَا ِِبْ َراِىْيم، وَ  ڳ

َسي ِدنَا ِِبْ َراِىْيم،  ڳُمَحم د، َكَما بَارَْكَت  آِل َسي ِدنَا ڳُمَحم ٍد، و
  .آِل َسي ِدنَا ِِبْ َراِىْيَم ِفي اْلَعاَلِمْيَن، ِِن َك َحِمْيٌد َمِجْيدٌ  ڳو

ِدي  ْيَن، َساَدتَِنا أَِبْي َبْكٍر َواْرَض الل ُهم  َعِن اْلُخَلَفاِء الر اِشِدْيَن اْلَمهْ 
َوُعَمَر َوُعْثَماَن َوَعِلّي، َوَعْن بَِقي ِة الص َحابَِة َوالَقَرابَِة َأْجَمِعْيَن، َوَعِن 
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ْين. الل ُهم  اْغِفْر  الت اِبعْيَن َوتَاِبِعى الت اِبِعْيَن َلُهْم بِِإْحَساٍن َِِلى يَ ْوِم الد 
ُهْم اَ  ،ْؤِمَناِت، َواْلُمْسِلِمْيَن َواْلُمْسِلَماتِ ِلْلُمْؤِمِنْيَن َواْلمُ  َلْحَياِء ِمن ْ

 َواَلْمَوات. ِِن َك َسِمْيٌع َقرِْيٌب ُمِجْيُب الد َعَوات.
. الر اِشِدْين ِمنَ  َواْجَعْلَنا بَ ْيِنَنا، َذاتَ  َوَأْصِلحْ  قُ ُلْوبَِنا، بَ ْينَ  أَل فْ  الل ُهم  
نْ َيا ِخْزيِ  ِمنْ  َوَأِجْرنَا ُكل َها، الُُمْورِ  ِفى َبتَ َناَعاقِ  َأْحِسنْ  الل ُهم    الد 

 َوَأِذل   َواْلُمْسِلِمْيَن، ْسَلمَ اْلِ  َأِعز   الل ُهم  .اْلَعاَلِمْين َرب   يَا اَلِخَرة، َوَعَذابِ 
ْين َأْعَداءَ  َأْعَداَءكَ  َوَدم رْ  َواْلُمْشرِِكْيَن، الش ْركَ   .َباَدَك اْلُمْؤِمِنْينَواْنُصْر عِ  الد 

َوَأْصِلْح لََنا ُدنْ َيانَا ال ِتْي الل ُهم  َأْصِلْح َلَنا ِديْ نَ َنا ال ِذْي ُىَو ِعْصَمُة َأْمرِنَا، 
َها َمَعاُدنَا، َواْجَعِل اْلَحَياَة  َها َمَعاُشَنا، َوَأْصِلْح لََنا َأِخَرتَ َنا ال ِتْي ِفي ْ ِفي ْ

. زِيَاَدًة لََنا ِفْي ُكل    َخْيٍر، َواْجَعِل اْلَمْوَت رَاَحًة لََنا ِمْن ُكل  َشرٍّ
ِة َوالس لَ  ،الل ُهم  اْحَفْظ ِبَدَواِم اْلَعْوِن َواْلِهَدايَِة َوالت  ْوِفْيق َمِة َوالص ح 

َزان زَْيَن اْلَعاِبِدْينالس  نَا اْلَواِثَق بِالِل ِمْنَك يَاَكرِْيُم، َمْوَل  َن ابْ  ،ْلطَان ِمي ْ
 ْلُمْكَتِفْي بِالِل َشاِه، َوَأْنِزِل الر ْحَمَة َعَلْيِو وَ ْلطَان َمْحُمود اَ س  الاْلَمْرُحْوِم 

َدُه َوَأْىَلُو . َواْحَفْظ َأْوَل تزغضاىْْلطَانَة نُ ْور زَاِىَرة، ُسْلطَانَِة س  ال ڳ
اَتُو َوُعم اَلُو َوَرَعايَاُه ِمَن َوَذِوْيِو َوَأقَارِبَُو. َواْحَفْظ ُعَلَماَءُه َوُوَزرَاَءُه َوُقضَ 

نْ َيا َوايآِخَرِة،  اْلُمْسِلِمْيَن َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِنْيَن َواْلُمْؤِمَناِت ِفي الد 
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ُمَحم د  تغهْالل ُهم  اْحَفْظ َوِلي  اْلَعْهِد  ِبَرْحَمِتَك يَا َأْرَحَم الر اِحِمْيَن.
َزان زَْيَن اْلَعاِبِدْين.س  البِالِل  ِِْسَماِعْيَل اْبَن اْلَواِثقِ    ْلطَاَن ِمي ْ

گ   گ  ڳ  ، رَب  َنا اْغِفْرلََنا ُذنُ ْوبَ َنا َوِلَواِلِديْ َنا َواْرَحْمُهْم َكَما رَب  ْونَا ِصَغارَا

نْ َيا َحَسَنًة َوِفي  .ڳ  ڳ     ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ رَب  َنا آتَِنا ِفي الد 
 دٍ م  حَ مُ  انَ دِ ي  سَ  ڳ اللُ  ىل  صَ وَ َذاَب الن اِر. ايآِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا عَ 

 .َواْلَحْمُد لِل َرب  اْلَعاَلِمْينَ  .مْ ل  سَ وَ  وِ بِ حْ صَ وَ  وِ لِ آڳوَ 
 ِعَباَد الِل!

َهى َعِن  ِِن  الَل يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواِلْحَساِن، َوِِيْ َتآِء ِذي اْلُقْرَبى، َويَ ن ْ
َواْلبَ ْغِي، يَِعُظُكْم َلَعل ُكْم َتذَك ُرْوَن. فَاذُْكُرْوا الَل  اْلَفْحَشآِء َواْلُمْنَكرِ 

نَِعِمِو َيِزدُْكْم، َواْسأَُلْوُه ِمْن َفْضِلِو  ڳاْلَعِظْيَم َيْذُكرُْكْم، َواْشُكُرْوُه 
 يُ ْعِطُكْم، َوَلذِْكُر الِل َأْكبَ ُر، َواللُ يَ ْعَلُم َما َتْصنَ ُعْوَن.

 ِتُكْم يَ ْرَحْمُكُم الل.قُ ْوُمْوا َِِلى َصَل 

 
 


