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             .          
   

  دهأَنأَش      هدحو واللَّه   لَه رِيكوش 
اَللَّهم صلِّ . ورسولُه وعبده وأَشهد أَنَّ محمدا

مّلسو ارِكبو   يِّدسدمحا من و   هآل 
  .أَجمعين  صحابِهوأَ
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صيكُم واتقُواْ اللَّه، أُ !أَيها الْمسلمونَأَما بعد، فَيآ 
: قَالَ اللَّه. فَقَد فَاز الْمتقُونَ وإِياي بِتقْوى اِهللا

                    

    . 
 

 
 

٢نءتقواك


 يتءيا خالصنكأ  
  .


     

.خريةأد 
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ةخطب 
  

  
  


dominan
  خصو 
    

   
   

    
فتوىنءساغبك
 مفيت ٢ فتوى
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خاص فتوى
نءساغبك  
5 1996   
    

    
    

.اخالق 
 

 
 

 
  يتءاتاءن ياكرف  

    
   þ  

 þ  
دينشاالر ءخلفا
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þ
٢ يءناغم  

þاخالق
þ 

 

   
حديث.

   رضي اهللا عنه
þ 

 

 نيعبسنِ ويتنلَى ثع قَتفَريلَ تائرنِي إِسإِنَّ بو
ث وسبعني ملَّةً ملَّةً، وتفْترِق أُمتي علَى ثَالَ

ومن هي : كُلُّهم في النارِ إِالَّ ملَّةً واحدةً، قَالُوا
 .ا أَنا علَيه وأَصحابِيم: يا رسولَ اللَّه؟ قَالَ
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 72  
    

73    
  1 
    
þ 
 

        
 

  حديث 
٢ينءال  
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    þ  

    
    

يتءيا
. 

 

 
 

  نتكدصف
     

 ٢
ن تكدصفينءال  
 يءاثوفمم هوءجا
     .
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٢
  

 

 نكفسريتمن٢
   

يتءيا
     

. 
 


 يءناغم يتءيا

 يتءيا  
.اخالقيتءيا 

 

  
   

  مصحف عثماين
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٢حديث  ٢
حديثخباري


     
٢ينءالعترافأد. 

ناءايخركفبر  
  
 نكفورـ 
.  ءخلفا 
يتءيادينشاالر  

رضي اهللا  
 عثمانرضي اهللا عنهاخلطاب

رضي اهللا عنه بن عفان 
رضي اهللا عنه. 

 



     مجعة  خطبة     
 
 


 

    
يءماللوثابتيبءغا

   ناءسقسي
   

. 
 

 نكفورـ٢

   
    

. 
 

نءسدرهاناك نءاياخركف
يتءيا

. 
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 ٢فهمنيغ دفلوفوري اوليه  ينءال
جارِوخةضيفربرباف ضولوغن


 

    نكفسريتمن
    
نفسو نكفورـ  

    فهمن
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    اداله نيءال
    

    
 
 فسيتي 

  
 
 

  فهمنننيءبرال 
 نينءبرال  

  


   .
   

٢
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فهمن
    

سالري دغن كونسيف
. 

 

 
 

ةخطب
  


   


   
. 
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. 

 

  فهمن  
   

   
   دجاءوهي

 نكدفتوا 
مفيت٢

. 
 

  فهمن 
   

فتوىنءساغبك  مفيت
٢
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٢عترافأد
. 

 

           

                  
                   

 


   
ينءال

نءاغكس
116: األنعام ينءال

         
يباُهللا  ل كار لَكُمو   آن ,

 نِيفَعنو    نم اتي   
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 نِّيلَ مقَبتو كُمنمو التهتوو ,هوإِن  وه
 .  

  
 

يلأَقُولُ قَو   فغتأَسو يل ميظاَهللا الْع ر
مسلمين والْمسلمات، ولَكُم ولسآئرِ الْ

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

هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ،لَه كرِيوش لُهوسروو.  
  

 ارِكبو  مّلسلِّ  وص  ماَللَّه انيِّدس 
و  بِهحصو ِبِإ مهبِعت نمو  
  .ينِِمِ الدّيو

  

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

  

:قَالَ اُهللا تعا               
                    .  
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 هم صلِّ وسلّمللَّاَ  يِّدس  ماللَّه ضارو نيلسرالْم
نيعمأَج هـَّات   .عن أَصحابِه وقَرابته وأَزواجِه وذُرِّي

 ننِيمؤالْمو اتمِلسالْمو نيملسلْمل راغْف ماَللَّه
اتنمؤالْماِء وياَألح هنم اتمواَألمو  عيمس كإِن ،

اتاجالْح ىا قَاضيو اتوعالد بجِيم بقَرِي .
و أَلُكسا نإِن مبِيِّاَللَّهبِن كلُ إِلَيسوتان ك ،ِنيم

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

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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هِدايةَ والتوفيق، والصّحةَ اَللَّهم أَدمِ الْعونَ والْ
أَمري    ،مةَ منك، لولىِّ عهدوالسال

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

م أَطلْ عمرهما اَللَّه. كْرامِلِِ والْجالذَا
د، وبلّغْ مصلحينِ للْموظَّفين والرعية والْبِِِال

دطَرِيقِ الْهِا لمهدِقَاصم ادشالرو.  
  


 كحضرمتو    

    
    

خصو      
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   كحضرمتو 
     
    


    اخالق

  
     

فرسغكيتاءن   الءين
     
 
 

    
      
فرضو

فقري
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     اءفُقَر
   ككفورن كفقرين

 
 

     
موقفكن

      
وقف

اخرية 
                           

          .            

             .  
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، عباد اِهللا               

                

                 
  
  

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

  .ولَذكْر اِهللا أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ
  

  


