
    خطبة  
 
 


 
 

 
              

                   

          .  
    

 وشرِيك لَه   وه وحدهاللَّ    أَشهد أَنْ  
اَللَّهم صلِّ . ورسولُه وعبده وأَشهد أَنَّ محمدا

مّلسو ارِكبو   دمحا منيِّدس و   هآل 
  .أَجمعين  صحابِهوأَ

صيكُم وه، أُاتقُواْ اللَّ !أَيها الْمسلمونَأَما بعد، فَيآ 
: قَالَ اللَّه. فَقَد فَاز الْمتقُونَ وإِياي بِتقْوى اِهللا



    خطبة  
 
 


 
 

                    

    . 

 


ناءتقوك
 وهيءمنجا  

 الءدسو
خريةأد. 

 

      


 þ
 

 



    خطبة  
 
 


 
 

يتءيا
    نكينءمال 

     
    رمضان 

     
.       )متفق عليه( 

  
  

     
      

  
     

    يغ ينءال
    

نسيءما



    خطبة  
 
 


 
 

  نءاياكك 
   .
    

    
   لكفيزي
نسياءم. 

 

     
     
.

فرمان  
60 

                

                



    خطبة  
 
 


 
 

                      

    
 

2 
 فقري  

٢  مفلَّؤ
    
٢ 

 
 رمساف


    
  يءتاهوغم  

 
 



    خطبة  
 
 


 
 

  
 


     
   

 

     
    

   فانصأ
     

      
فانصأ

    
  
    
فانصأ



    خطبة  
 
 


 
 

 
. 

 

٢
   

     
   ثاراحل  
 þ     

þ 
 

فى  غَيرِه وال  لَم يرض بِحكْمِ نبِيٍّإِنَّ اَهللا
فَجزأَها ثَمانِيةَ . م فيهاالصدقَات حتى حكَ

تك ـأَعطَي تلْك اَألجزآِء فَإِنْ كُنت من, أَجزآٍء
قَّكح.   

 

 ْ



    خطبة  
 
 


 
 

  
ينءالءيضايمر
 

   
     

   
 

         
 

 
 

þ
    
    


   

    نءجاياك



    خطبة  
 
 


 
 

   ٢ 
    
٢فانصا
    
.ءنثيضارك 

 

     
 2010  

336.9 RM 
     

330.4 RMيءماللو
     8 

 .فانصا
 %97    
. 
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2010 فانصافقري
127.2 RM يءماللو
     

نءمبيناف نباءيقفم  
نءاضرنياف    .

فانصا 21,000يءماللو
منفعةفقري


  ٢ 


٢يءاللوين مءال
. 

 

 ٢فانصا  
      

  



    خطبة  
 
 


 
 

٢
٢. 
 

انصاف مفلَّؤ
  19.9RM  يءماللو
    نءمبيناف
نباءيقفم    
 مفلَّؤ   

     
    

فهمنك. 
 

   
٢   

     



    خطبة  
 
 


 
 

٢فهمنك
 

 

þ 
  

ك رجالً خير لَك من أَنْ ي اُهللا بِهدنْ يَأل فَواهللاِِ
  .يكُونَ لَك حمر النِّعمِ

  

   
  
 يقءبا    
)رواية البخاري( 

 

 
 

 
اخالق   2.5 RM

 َ
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   فانصا يءماللو
اخالق

. 
 

   
29.1RM  ارِِف غَانصامنييءماللو

     
   
   
 واريث   

برمنفعة   
. 

 

  
    

٢   



    خطبة  
 
 


 
 

    نءمولياك
يءمراسا

  
 

þ 
 

ِمؤثَلُ الْمنِميف ني وتّآدمه  هِماطُفعتو هِمماحرتو
مثَلُ الْجسد الْواحد إِذَا اشتكَى منه عضو تداعى 

س ىآلَهمالْحرِ وهبِالس دسالْج رئ. 
 

نءامافومارف  
نءينتاكخ

      


ينءال
 

)متفق عليه(   



    خطبة  
 
 


 
 

 
 

 فانصاسبيل اهللا يف 
108.3RM     

     
 

يءماللو26RM
 ونءايال٢فرض عني

  ٢  
ترباءيق. 

 

  7.1RM 
٢

  ٢ 
 معروف.

 



    خطبة  
 
 


 
 

٢
      


ضاير
. 

 
 

910لصفافرمان 
 

                   

                       

                        

 

  þ


   
 ينءال  



    خطبة  
 
 


 
 

   
   نءاضرنياف
. 
 

ينءسال
 14.6RM   

   يءممبيايا
    

    
 8.2RM

    يءممبيايا
    خصو

   
     
  

 



    خطبة  
 
 


 
 

     
     
  

   فيسيونل
 

   

 

 
      

    
 نافصا  
     

 
   





    خطبة  
 
 


 
 

٢
 

 

 
  

    
    
نسياءم  يءدراسا

     
      

  
 

٢نكنفاق
  .

يءينتاخمن
  

. 



    خطبة  
 
 


 
 

          

                      

          
  

قَفْمننكه
  يقنءباك 


  يءوكاغم  
باءيق. 

   
ليلال5-7 

 
 

, آن   ولَكُم بارك اُهللا  لي
 نِيفَعنو    نم اتي   



    خطبة  
 
 


 
 

 نِّيلَ مقَبتو كُمنمو التهتوو ,هوإِن  وه
 .  



يلأَقُولُ قَو    يل ميظاَهللا الْع رفغتأَسو
، مسلمين والْمسلماتولَكُم ولسآئرِ الْ

ورفغتفَاسهإِن ه فُوالْغ وهيحالر رم.  
  
  







    خطبة  
 
 


 
 

 
 نا مقَنزرو ،نيملسالْم نا ملَنعج يالَّذ لَّهلدماََلْح

اتأَنْ  .الطَّيِِّب دهأَش   َ◌  هدحواُهللا و  
دمحأَنَّ م دهأَشو ،لَه كرِيشهدبوا ع لُهوسروو.  
 ارِكبو  مّلسلِّ  وص  ماَللَّه انيِّدس 

و  بِهحصو ِبِإ مهبِعت نمو  
  .ِمِ الدّينِيو

  فَاز  فَقَد قُواْ اللَّهتاِهللا، ا ادبا عفَي ،دعا بأَم
نَالْمقُوت .  

:قَالَ اُهللا تعا               
                    .   

 



    خطبة  
 
 


 
 

 للَّهم صلِّ وسلّماَ   ماللَّه ضارو نيلسريِّد الْمس
حأَص نعنيعمأَج هـَّات   .ابِه وقَرابته وأَزواجِه وذُرِّي

 ننِيمؤالْمو اتمِلسالْمو نيملسلْمل راغْف ماَللَّه
اتنمؤالْماِء وياَألح  مهناتمواَألمو  عيمس كإِن ،

. حاجاتقَرِيب مجِيب الدعوات ويا قَاضى الْ
و أَلُكسا نإِن مبِيِّاَللَّهبِن كلُ إِلَيسوتان ك ،ِنيم

أَنْ  وصفَاتك الْعظْمى ونسأَلُك بِأَسمآئك الْحسنى
 كتوِقَاي فْظبِحو ةانِيبالر كتايننِ عيفَظَ بِعحت

كنا الْمعظَّمِ سلْطَان مللَةَ الصمدانِية، جال
 ين ادريس شاه احلاجّالد فرلْطَان شس ،



    خطبة  
 
 


 
 

ين عبد العزيز شاه ح الدّابن املرحوم سلْطَان صال
  .احلاج

اَللَّهم أَدمِ الْعونَ والْهِدايةَ والتوفيق، والصّحةَ 
أَمري    ،مةَ منك، لولىِّ عهدوالسال

شاه ابنِ السلْطَان  شرف الدّين ادريس شاه 
حٍ وعافية بِمنِّك وكَرمك يا احلاج فى أَمنٍ وصال

اَللَّهم أَطلْ عمرهما . كْرامِلِِ والْجالذَا
، وبلّغْ دمصلحينِ للْموظَّفين والرعية والْبِِِال

دطَرِيقِ الْهِا لمهدِقَاصم ادشالرو.  
  


كحضرمتو





    خطبة  
 
 


 
 

   
خصو

 
 

   كحضرمتو 
     
    

      برمنفعة
      

     
ءيريضا     

      
 فرسغكيتاءن   الءين


 

 



    خطبة  
 
 


 
 

     
خصو    

      فرضو
    2

    فقري
      

   ءمنوكريضا  
اءفُقَرككفورن

نكفقري 
                           

          .            

             .     



    خطبة  
 
 


 
 

، عباد اِهللا               

                

                 
  

 هوكُراشو كُمذْكُري ميظواْ اَهللا الْعفَاذْكُر   
همنِع ُأَلاسو ،كُمزِديهلفَض نم هو  كُمطعي

  .ولَذكْر اِهللا أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ
  
  

فريد 
2211.2011  


