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  .          
   دهأَنأَش      هدحو واللَّه   لَه رِيكوش 

اَللَّهم صلِّ . ورسولُه وعبده وأَشهد أَنَّ محمدا
مّلسو ارِكبو    دمحا منيِّدس و   هآل 

  .أَجمعين  صحابِهوأَ
  

صيكُم واتقُواْ اللَّه، أُ !أَيها الْمسلمونَأَما بعد، فَيآ 
: قَالَ اللَّه. فَقَد فَاز الْمتقُونَ وإِياي بِتقْوى اِهللا
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   . 

 
ءناتقوك 

  
    وهيءمنجا

  نءريضاك 
.   

قيءبا-يقءسبا  خريةدأ
. 

 




     ٢
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٢  
   ةخطب


 

 

  
  

   
   

   
  .يءاثوفمم
    
ثياءايخرفد   
    

 سخصية    
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 سخصية  
    

     
     
   
 . 
    


   
   

 
 

رضيحديث
þ 
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 يشرب  يسرِق وهو مؤمن وال يسرِق حنيال
 نيح رمالالْخو نمؤم وها وهبرشي نينِي حزي 

نمؤم وهنِي وزي.  
 

   


 



 

 
 

سخصية
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 .   

 لوءاضبر   
    

    
  

سخصية
.

 ريكبرفي  
 هوءجا
þاخري

  
.خريةدأ 
 

فرمان  
179فارعاأل 
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    نسيءما
يءاثوفمم
٢يءاثوفمم 

نءأساك
يءاثوفمم 
    

    
. 
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 نصافنأكنفاءلكأ 
    

سخصية 
 

 
  

 


   سخصية 
   

٢ 
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1 
  

 باءيق 
 




 يقءبا
 يقنءباك 

    
   

ةيخصش  .
 
   
 


برمنفعة. 
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حديث  رضي 
þ 

 

نءامافومارف


   

   
    
    
وءبا
  
 

     
.وءبا 

  )رواية البخاري(                               
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2  مماءينكن   
 

  باءيق 
    ٢
   
٢  .

  نفقة.

 ٢    
   

 اءيايخرفمم
٢
  ٢
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17 
 

                        

                       

         
  


يقنءباك

    
 
.  
٢  
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3 
    

   
باءيق
   

. 
 

     
 . 




     
     

    
   



    مجعة  خطبة     
  

 

- 14 - 
 

سخصية   براخالق
   خريةدأ 

   
    

باءيق.
  شخصية 
    
. 

 

4     
   
   

 
   

   ٢
 



    مجعة  خطبة     
  

 

- 15 - 
 

 

٢٢

٢
  . 

 
 قءيبا 
 خريةدأ 

 

رضيةفَيحجثحدي
þ 

 

 يقنءباك
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. 
 

 
 

اخري   
٢ةخطب 
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 سخصية
 

نسيءما
. 

 

 سخصية
 

   
   

þ 
 

   سخصية
باءيق 

  
  توركف 

  نءجاياك
. 
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 ٢  




  
  نءريضاك  


يقيءبافرممالعنكبوت 69

  
  

، آن   ولَكُم بارك اُهللا  لي
نو نِيفَع    نم اتي   
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 نِّيلَ مقَبتو كُمنمو التهتوو ،هوإِن  وه
 .  

  
  
 

يلأَقُولُ قَو    يل ميظاَهللا الْع رفغتأَسو
ين والْمسلمات، مسلمولَكُم ولسآئرِ الْ

ورفغتفَاسهإِن ه فُوالْغ وهيحالر رم.  
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 نا مقَنزرو ،نيملسالْم نا ملَنعج يالَّذ لَّهلدماََلْح
اتالطَّيِِّب.  دهأَنأَش   َ  هدحواُهللا و  

لَه كرِيشهدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو، و لُهوسروو.  
  

 ارِكبو  مّلسلِّ  وص  ماَللَّه  انيِّدس 
و  بِهحصو ِبِإ مهبِعت نمو    
  .ِمِ الدّينِيو

  

واْ اللَّه فَقَد  فَاز  أَما بعد، فَيا عباد اِهللا، اتقُ
  . الْمتقُونَ

  

قَالَ اُهللا تعا :                   
                         .  

   

 



    مجعة  خطبة     
  

 

- 21 - 
 

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

 ننِيمؤالْمو اتمِلسالْمو نيملسلْمل راغْف ماَللَّه
اتنمؤالْماِء وياَألح  مهناتمواَألمو  عيمس كإِن ،
جِيم بقَرِياتاجالْح ىا قَاضيو اتوعالد ب .

و أَلُكسا نإِن مبِيِّاَللَّهبِن كلُ إِلَيسوتان ك ،ِنيم
أَنْ  وصفَاتك الْعظْمى ونسأَلُك بِأَسمآئك الْحسنى

كتوِقَاي فْظبِحو ةانِيبالر كتايننِ عيفَظَ بِعحت 
ملكنا الْمعظَّمِ سلْطَان لَةَ الصمدانِية، جال

 ين ادريس شاه احلاجّالد فرلْطَان شس ،
ين عبد العزيز شاه ح الدّابن املرحوم سلْطَان صال

  .احلاج
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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

لِِ والْجالذَا ِاما . كْرمهرملْ عأَط ماَللَّه
ظَّفولْمنِ ليحلصالْبِِِالمو ةيعالرو ني ْغّبلو ،د

دطَرِيقِ الْهِا لمهدِقَاصم ادشالرو.  
  


 كحضرمتو    

     
    

خصو      
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   كحضرمتو 
     
    


    اخالق

  
     

فرسغكيتاءن   الءين
     
 
 

    
      

فرضو
فقري
     اءفُقَر
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   ككفورن كفقرين
 

 

     
موقفكن

      
وقف

اخرية 
                     

      .           

             .  
     

  ، عباد اِهللا                  
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فَاذْكُر هوكُراشو كُمذْكُري ميظواْ اَهللا الْع 
همنِع هلفَض نم هأَلُواسو ،كُمزِدي  كُمطعي

  .ولَذكْر اِهللا أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ
  

روحيلي 
242012  


