
         
 
 


 

 
 

                 

                  

  .   

  

  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 
 ايإِيى اِهللاوقْوقُونَ بِتتالْم فَاز فَقَد .قَالَ اللَّه :

 



         
 
 


 

                    

    . 
 

 
 

٢ناءتقوك


 يتءيا خالصنكأ  
  .


     

 .خريةأد
 

ةخطب   
  فتنه

 



         
 
 


 

 
 

فتنه    



 

     فتنه
ماللوءي

خدمتsms
e-mail   

 
 

   فتنه  

kewaspadaanنءادافوسك 

   
  الءين  



         
 
 


 

     
   

ماللوءي  َفقاس
يتءيا   

  
الءين. 

 

فرمان    
 

 

                         

                     

 
 
     

  
 َفقاس   



         
 
 


 

    

     
ثيءناغم 
 

 

    
   

      
 فتنه   

. 
 

نءبيجقساناك  رينكفي
    
فتنه فتنه





         
 
 


 

 
  

  
  

 فتنه   
      

   
  

  تاهوءيكد
   
 خرب  خرب 
    
   

     تاكف
. 

 



         
 
 


 

  فتنه فتنه
  

 
  

1.  فتنه  نتكدصف
نسياءم 

 

حديث  َلْاغني م
رضي    þ
  

 

ش ـاُءوشالْم اللَّه ادبع ارريمنَ بِالن ـةم، 
نَ الْبـرآَء  نَ بين اَألحبة، الْبـاغُو قُوالْمفَرِّ
تنالْع. 

 

نسياءم 
فتنه
  



         
 
 


 

  
 

                                   
2.  فتنه  

   
نسياءم  

 نسياءم
  

 

فرمان
   

 

                

               

                 



         
 
 


 

                   

           
 

  وهيلهءجا
نءاغكس

 نءاغكس
    

  
ينبءعاك   

 الءين 

  

 نءأداك
    

  



         
 
 


 

   
  

 
 

3.  فتنه   
  

  

حديث   رضي
þ 

  
 

إِنهما لَيعذَّبان وما يعذَّبان في كَبِريٍ، أَما 
الْبولِ، وأَما  يستتر من أَحدهما فَكَانَ الَ

 .يمشي بِالنميمة اآلخر فَكَانَ
 

 


٢  



         
 
 


 

  
  يرءا

  
فتنه  

رواية البخاري 
 

4. þفتنه
.  

 

حديث رضي ةزيفح 
þ  

 

.يدخلُ الْجنةَ قَتات الَ 






 








فتنه )رواية البخاري(  

 
 



         
 
 


 

 
 

فتنهفتنهنيءسال
   فتنه

    
   

 

1.     فتنهنتكدصف
   نسياءم  

    
كنعافممنهتدف .

    فتنه
    

   
. 

 



         
 
 


 

فتنه .2  
  فتنه  

    
    
   
 فتنه  

   
اخري. 

فتنه .3
   

    
  باءيق  

 
فتنه

يءاثوفمم
  



         
 
 


 

نءبياساك  
. 

 

4.   فتنه  
     





٢.فتنه 

فتنه .5  
  

   
     

  فتنه 
  

. 
 



         
 
 


 

 
 

 ةخطب 
  

 

1.    فتنه 
  ٢ 

. 
 

2.   نءساقسي
فتنه  فتنه 

 ٢حديث. 
 

3.    
  
خرب  dilabel

خربخرب



         
 
 


 

     
.فتنه 

 

4.   فتنه 


   
    
  

 

5. نءيتاغكرسف  
   ماللوءي

 فتنه  


نكممعاف. 
 

 
 
 



         
 
 


 

           

                 

                  
 

    
 اتاءنكرف

     
   

   
 

          58:األحزاب
 

, آن   ولَكُم بارك اُهللا  لي
 نِيفَعنو    نم اتي   



         
 
 


 

 نِّيلَ مقَبتو كُمنمو التهتوو ,هوإِن  وه
 .  
 

يلأَقُولُ قَو    يل ميظاَهللا الْع رفغتأَسو
آئسلو لَكُمرِ الْو ،اتملسالْمو نيملسم

ورفغتفَاسهإِن ه فُوالْغ وهيحالر رم.  
  

  
  
  
  




         
 
 


 

 
 

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

  .وورسولُه ويك لَه، وأَشهد أَنَّ محمدا عبدهشرِ
  

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

  

اتقُواْ اللَّه فَقَد  فَاز   أَما بعد، فَيا عباد اِهللا،
  . الْمتقُونَ

  

:قَالَ اُهللا تعا               
                    .  

   

 



         
 
 


 

 للَّهم صلِّ وسلّماَ  يِّدالْ س ماللَّه ضارو نيلسرم
نيعمأَج هـَّات   .عن أَصحابِه وقَرابته وأَزواجِه وذُرِّي

 ننِيمؤالْمو اتمِلسالْمو نيملسلْمل راغْف ماَللَّه
اتنمؤالْماِء وياَألح  مهناتمواَألمو  عيمس كإِن ،

قَرِياتاجالْح ىا قَاضيو اتوعالد بجِيم ب .
و أَلُكسا نإِن مبِيِّاَللَّهبِن كلُ إِلَيسوتان ك ،ِنيم

أَنْ  وصفَاتك الْعظْمى ونسأَلُك بِأَسمآئك الْحسنى
قَايتك تحفَظَ بِعينِ عنايتك الربانِية وبِحفْظ وِ

ملكنا الْمعظَّمِ سلْطَان لَةَ الصمدانِية، جال
 ين ادريس شاه احلاجّالد فرلْطَان شس ،

ين عبد العزيز شاه ح الدّابن املرحوم سلْطَان صال
  .احلاج



         
 
 


 

اَللَّهم أَدمِ الْعونَ والْهِدايةَ والتوفيق، والصّحةَ 
الوالسدهىِّ علول ،كنةَ مم  ،  ريأَم

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

اَللَّهم أَطلْ عمرهما . كْرامِلِِ والْجالذَا
لْمنِ ليحلصالْبِِِالمو ةيعالرو نيظَّفو ْغّبلو ،د

دطَرِيقِ الْهِا لمهدِقَاصم ادشالرو.  
  


 كحضرمتو    

     
    

صوخ      
 



         
 
 


 

   كحضرمتو 
     
    


    اخالق

  
     

فرسغكيتاءن   الءين
     
 
 

    
      

فرضو
فقري
     اءفُقَر



         
 
 


 

   ككفورن كفقرين
 

 

     
موقفكن

      
وقف

اخرية 
                           

          .            

             .  
     

، عباد اِهللا               

                

                 



         
 
 


 

اذْكُرواْ اَهللا الْعظيم يذْكُركُم واشكُروه فَ   
همنِع هلفَض نم هأَلُواسو ،كُمزِدي  كُمطعي

  .ولَذكْر اِهللا أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ
  


