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ءء 
 

                       

                     

                     

أَشدأَن  ه     هدحو واللَّه   لَه رِيكوش  دهأَشو
 وبارِك اَللَّهم صلِّ وسلّم. ورسولُه وعبده أَنَّ محمدا

   دمحا منيِّدس و   هآل َأابِهوحص  نيعمأَج. 
اتقُواْ اللَّه، أُوصيكُم  !ا الْمسلمونَأَيهأَما بعد، فَيآ 

: قَالَ اللَّه. فَقَد فَاز الْمتقُونَ وإِياي بِتقْوى اِهللا

               

   .  
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٢ء
  - 
يتءيا 
. -
     

اخرية. 
 

خطبه   مثرو كيت سوفاي
 ."نسيءما يقءبا" اكنملقسان

 

 
  

   
نسياءم

  نسياءم
    نسيءما
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  نسيءما 
 -

نءربيذافنسيءما
فرمان

 13 
: 

 

 

     
-﴿

  ينءال﴾
-     

﴿
 ﴾   يءتاهوغم

  ﴿ نءداأك
﴾. 
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  من ؤم
 نءرساوداراف
نءمسراك

  
 


   
. فرمان103  : 

 

                       

                           

          … 
 


﴿﴾  -
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- ﴿ ﴾ 
    ﴿

   ﴾ 
     

.... 
 

 نءرساوداراف 
    

   وهيءمنجا 


    
  
-ينبءعاكينءال

ممفتنه ٢ينءال  
صفةوهيءمنجا



 فربواري      
 
 

- 6 - 
 

   ثنفرما 
12: 

 

                       

                       

    … 
 

٢وهيله ءجا
نءاغكس 
نءاغكس 
 -  
ينبءعاك  
ينءال... 

 

 
 

  نسيءما 
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  يبءعا 
. 

 

حديث اهللا عنه ضير
: 

 
 

  من فَّنس عن مؤكُ نٍمرةًب مكُ نبِر الدنا، ي
فَّناُهللا س عنكُ هرةًب مكُ نبِر يالْ مِوقيامةو ،من 
يسر لَعى مرٍِسع يساُهللا ر لَعيه في الدنيا واآلخرة ،
ومن ستر مسلما ستراُهللا ه في الدنيا واآلخرة ،
اُهللاو في عوالْ نعبد الْ انَا كَمعبد في عون 
  ...هيخأَ

 


مؤمن  
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  ينءال  

    
 ةخري. ينبءعاك

ثعاءيبنكةخري.


       
            ﴿﴾ 

 

 
 


ينءال

نسي ءما
 نءربيذاف
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 فرمان

نبياءألا 107 
 

                    
 
 

﴿
þ ﴾نينكءمال  

 
 

 
 

 حديث  
ضير
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افريك ﴿
كراجاءن يءاثوفمم

﴾وءبا 
    

     ﴿البخاري﴾ 
 

    

    þ

 يقءبا
نسيءما 
 اخالق
þ

 
 

  - 
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يقءبا-يقءبربا  
  يءماللو
    

 . ٢صفة


فهم
 .تفسري
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 نءهيناك﴿ 
﴾   


 نسياءم 
نءاكمورك   
 ﴿ ﴾ 
    فور ك
 ٢ ﴿-﴾ 

٢ 


﴿٢﴾ 
       112 
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ونفَعنِي , آن  ولَكُم بارك اُهللا  لي
    نم اتي  

 هو  وإِنه, ووتهتال ومنكُم وتقَبلَ منِّي
.  
 

يلأَقُولُ قَو     يل ميظاَهللا الْع رفغتأَسو
لَكُمرِ الْ وآئسلو ،اتملسالْمو نيملسمورفغتفَاس ه

هإِن فُوالْغ وهيحالر رم.  
 
 
 
 

 
 

  



 فربواري      
 
 

- 14 - 
 

 
 

 نا مقَنزرو ،نيملسالْم نا ملَنعج يالَّذ لَّهلدماََلْح
شرِيك   واُهللا وحده     أَنأَشهد  .باتالطَّيِِّ

هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ،ولَه لُهوسرلِّ  .ووص ماَللَّه
مّلسو  ارِكبو  انيِّدس و  

بِهحصو ِبِإ مهبِعت نمو   ويِنيّا  .ِمِ الدأَم
. بعد، فَيا عباد اِهللا، اتقُواْ اللَّه فَقَد  فَاز  الْمتقُونَ

قَالَ اُهللا تعا :                   
                         .  

الْمرسلني وارض اللَّهم  سيِّد  للَّهم صلِّ وسلّماَ
نيعمأَج هـَّات   .عن أَصحابِه وقَرابته وأَزواجِه وذُرِّي

 ننِيمؤالْمو اتمِلسالْمو نيملسلْمل راغْف ماَللَّه
اتنمؤالْمو ياِءاَألح  مهناتمواَألمو  عيمس كإِن ،
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 .الْحاجات يب الدعوات ويا قَاضيقَرِيب مجِ
و أَلُكسا نإِن مبِيِّاَللَّهبِن كلُ إِلَيسوتان ك ،ِنيم

أَنْ  وصفَاتك الْعظْمى ونسأَلُك بِأَسمآئك الْحسنى
بِعينِ عنايتك الربانِية وبِحفْظ وِقَايتك تحفَظَ 

، الْمعظَّمِ سلْطَان  ملكنالَةَ الصمدانِية، جال
سلْطَان شرف الدّين ادريس شاه احلاج ابن 

ين عبد العزيز شاه ح الدّاملرحوم سلْطَان صال
نَ والْهِدايةَ والتوفيق، اَللَّهم أَدمِ الْعو .احلاج

،  مةَ منك، لولىِّ عهدوالصّحةَ والسال
 لْطَاننِ السباه اري شين ادريس  أَمّالد فرش

حٍ وعافية بِمنِّك شاه احلاج فى أَمنٍ وصال
اَللَّهم أَطلْ  .كْرامِواِإللِِ الْجالذَاوكَرمك يا 
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د ،عمرهما مصلحينِ للْموظَّفين والرعية والْبِِِال
دطَرِيقِ الْهِا لمهدِقَاصغْ مّبلو ادشالرو.  

  


 كحضرمتو    

    
    

خصو   
 

 

   كحضرمتو 
     

   
 

    اخالق
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الءينفرسغكيتاءن

     
 
  ضرمتوحك . 
  كامي منوروت اجرن اهل السنة واجلماعة
عقيدة دان عملن  كامي  دان 

 فهامن
ءفهمن 

 


 فرض،  كفرضوان
الءين
 فقري  موقف
نفقكنمغاء
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اخرية 

 

                      

      .          

             .   

  ، عباد اِهللا                    

                       
                 

  

 هوكُراشو كُمذْكُري ميظواْ اَهللا الْعفَاذْكُر 
همنِع هلفَض نم هأَلُواسو ،كُمزِدي  كُمطعي

 .ولَذكْر اِهللا أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ


