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دهأَن  أَش     هدحو واللَّه   لَه رِيكوش  دهأَشو

 وبارِك اَللَّهم صلِّ وسلّم. ورسولُه وعبده محمدا أَنَّ
   دمحا منيِّدس و   هآل َأابِهوحص  نيعمأَج. 

اتقُواْ اللَّه، أُوصيكُم  !أَيها الْمسلمونَأَما بعد، فَيآ 
: قَالَ اللَّه. فَقَد فَاز الْمتقُونَ وإِياي بِتقْوى اِهللا

               

   .  
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نكنمالءي
ماريلهكاداءن ٢
ناءكتقو  

    
    
 

 

 ٢   خطبة
 

 

 
 

      
       

  ماءنسي 
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ضي اهللا عنهر
 þ 

 ةُحالص اسِِالن نم ريثا كَميهِِف ونٌغبم انِِتعمنِِِِِ
الفَواغُر.  

 


ياءيت ماءنسي
)البخاري رواية ( 

 


ماءنسي 
ممنفعتكن
 فرسدياءن
اخرية 

 þ
سباءيق 
.  
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رضي اهللا عنهثحدي
þ 

 


ياءيت 
  
 

   
 

 

 
ماءنسي
 ماءنسي
 



ورفك
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ياءيت
  


دفرسوءالكن

دمنفعتكناخرية 
  

رضي اهللا عنهيثحد
þ 

 عن يسألَ حتى القيامة يوم عبد قَدما تزولُ الَ
 أباله فيما جسده وعن أفناه فيما عمرِه عن أربعٍ
 أَين من ماله وعن فيه عملَ ماذا علمه وعن

هبسوفيما اكْت أنفقَه.  
   



ياءيت
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دمنفعتكن

   

 
 medium


كموركاءنثمراءيه   
   

سجاءوه مغتاهوءي
 

 

مغتاهوءي
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خيفتاءنككواساءن
٢ 


 



        
 
 

- 8 - 
 

 



نكباءيق 

باخاءن



٢ دموركاءي

 
مغهرضاءي
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٢ 

ماءنسي
مالءينكن
subsidi 

  

رضي اهللا عنهحديث
þ 
ارمأَع يأُما تم نيالسِّ بّتين والسبعيوأَقَلُّ ، نهم 

نم يجوك زذَل  .   
60 70
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 ءيدهبرفا
ممفوثاءي

 

 حديث 

þ 

  

 طَالَ من: "قَالَ خير؟ النّاسِ أَيّ اهللاِِ رسولَ يا
هرمع نسحو لُهما: "قَالَ. "عولَ يسر اللَّه ّفَأَي 
  . "عملُه وساَء عمره طَالَ من: "قَالَ ؟"شرّ النّاسِ

 

ماءنسي
ماءنسي باءيق- سباءيقباءيق
باءيق

ماءنسي



        
 
 

- 11 - 
 

ماءنسي
 

ثحدي 
 

þ
   

   
برصفة
 


 
ماءنسي   
  

   
رافغاست 
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 رضي اهللاحديث
þعنه 

ام صيياملُ بسلم من نبٍص الَو 
وبٍص الَو مٍّه الَو حزن ىذًأَ الَو الَو 
 اُهللا رفَّكَ الَّإِ اهاكُيش ةكَوالش ىتح مٍّغَ
  .   اهيطاَخ نم اهبِ  


كخالكاءن  



البخاري   

 نكباءيق 
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 حديث رضي اهللا
 þعنه
عجألٍَ اباملُ رِمؤأَ نَّإِ ،نِممرلَّكُ هه خير، 
لَويذَ سلالَّإِ ك لْلمؤأَ نْإِ ،نِمصابته 
ساُءر كَشنَكاَفَ ر خيلَ اره، نْإِو 
  . هلَ اريخ نَكاَفَ ربص اُءرض هتابصأَ  

صفة
منوءم ياءيت
باءيق 
منوءم

كباءيقكن 
كباءيقكن


نكباءيق 
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وجيأد



ددريتاءي 
منؤم
باءيق 

þ 

   
ماءنسي

تسأد   
فرمان

لزخرف48 
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 مالءينكن   
     

    
ءالب
   

 

   



 

ماءنسي
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 ضاير


جاءوه
 

 

 

              

                         

                  


مالءينكن




مغتاهوءي 
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 11: التغابون
 
 

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 وهالر ريحم.  
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 نا مقَنزرو ،نيملسالْم نا ملَنعج يالَّذ لَّهلدماََلْح
اتالطَّيِِّب.  دهأَنأَش      هدحواُهللا و  

هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ،لَه كرِيوش لُهوسروو.  
لِّ وص ماَللَّهمّلس  ارِكبو  انيِّدس و 

 بِهحصو ِبِإ مهبِعت نمو    وي ِِم
أَما بعد، فَيا عباد اِهللا، اتقُواْ اللَّه فَقَد  فَاز   .الدّينِ

قَالَ اُهللا تعا. الْمتقُونَ :              

                           

   .  

الْمرسلني وارض اللَّهم  سيِّد  للَّهم صلِّ وسلّماَ
ـَّاته أَ   .جمعينعن أَصحابِه وقَرابته وأَزواجِه وذُرِّي
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 ننِيمؤالْمو اتمِلسالْمو نيملسلْمل راغْف ماَللَّه
اتنمؤالْماِء وياَألح  مهناتمواَألمو  عيمس كإِن ،
 .الْحاجات يب الدعوات ويا قَاضيقَرِيب مجِ

و أَلُكسا نإِن ملُاَللَّهسوتبِيِّ نبِن كاإِلَي ك ،ِنيم
أَنْ  وصفَاتك الْعظْمى ونسأَلُك بِأَسمآئك الْحسنى

 كتوِقَاي فْظبِحو ةانِيبالر كتايننِ عيفَظَ بِعحت
، الْمعظَّمِ سلْطَان  ملكنالَةَ الصمدانِية، جال

رلْطَان شين ادريس شاه احلاج ابن سّالد ف
ين عبد العزيز شاه ح الدّاملرحوم سلْطَان صال

اَللَّهم أَدمِ الْعونَ والْهِدايةَ والتوفيق،  .احلاج
،  مةَ منك، لولىِّ عهدوالصّحةَ والسال

 لْطَاننِ السباه اري شا أَم فرين ادريس شّلد
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حٍ وعافية بِمنِّك شاه احلاج فى أَمنٍ وصال
اَللَّهم أَطلْ . كْرامِواِإللِِ الْجالذَاوكَرمك يا 

د ،عمرهما مصلحينِ للْموظَّفين والرعية والْبِِِال
دطَرِيقِ الْهِا لمهدِقَاصغْ مّبلو الروادش.  

  


 كحضرمتو    

     
    

خصو   
 

 

   كحضرمتو 
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    اخالق
     
     

فرسغكيتاءن   الءين
     
 

 

 
 فرض  


فقري

    
  اءفُقَر  

كفقرينككفورن
موقفكن
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وقف
اخرية 

 

                      

      .          

             .   

  ، عباد اِهللا                    

                       
                 

  

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

  .كْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَولَذكْر اِهللا أَ


