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ِ ِهللا دمإِِنَّ الْحهنيعتسنو هدمحن ، هرفغتسنو ،
ئَات ـّأَنفُسِِنا ومن سيِ بِاِهللا من شرورِِِِِِِِِ ونعوذُ

فَال  هلْلَّ لَه ومن يضل مضاُهللا فَال من يهدأَعمالنا 
ادهلَه ى.   

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

مّلسو ارِكبو    دمحا منيِّدس و   هآل 
  .أَجمعين  صحابِهوأَ

  

 َ◌  َ◌
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صيكُم واتقُواْ اللَّه، أُ !ا الْمسلمونَأَيهأَما بعد، فَيآ 
: قَالَ اللَّه. فَقَد فَاز الْمتقُونَ وإِياي بِتقْوى اِهللا

               

   . 

 
      ٢


   
 وھيءمنجا

٢
   وھيءمنجا

. 
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þ     


     ءيماللو
وتءال 

 

    
نعاف

   وتنءال atlantik
ميبِرِغ 
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وتنءال
      

. 
النؤس 

 
     


 

 

ینءال 
فهمنك

. 
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 ٢  حديث
 
      

þ
   تراخري،  

    
  دفهمي

حديث
þ 

 

ّلنِّبوا عةًغآي لَوي و.  
 

  
بخاريرواية ال 
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فرمان

 
                             

                           
  

   
    

      


  برصفة 
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یتءیا 

 
 

   


. 
 یقنءباك 

یتءیا   
. 

 

   


. 
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. 

 

    
نءمولیاك.

     
  

  

ت لَصّفُفرمان
  

                          

               
  

    یقءبا
ثنءاتاكرف  
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. 

 

 
 


     .

    
ءناسابینك.

 حديث
 رضي   þ
 

 

 مروا يقُولُ وجلَّ عز اللَّه إِنَّ الناس أَيها
وفرعا بِالْموهاننِ وكَرِ عنالْم ملِ نأَنْ قَب 
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 أُعطيكُم فَالَ وتسأَلُونِى يبكُمأُجِ فَالَ تدعونِى
.أَنصركُم فَالَ وتستنصرونِى 

 

 نسيءما  
برفرمانمعروف

 
كأداءن

     

    
. 


 

     
    



   مجعة  خطبة     
 
 


 

فرمان 
 

 

                       

                       

                      

                    
 

 

 كافر    
ماللوءي دعاء دوداو
   

  ملمفاوءي    
ینءال
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٢

   
þ 

 

    
یقنءباكنسيءما
. 
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نءاكمورك    
   

   
  

 

    
  یقنءباك

  
 نسيءما

. 
 

    
٢. 
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الءین    كباءیقن 
     

    
    

    



   مجعة  خطبة     
 
 


 

jj
توبةال 71

 

  

, آن   ولَكُم بارك اُهللا  لي
 نِيفَعنو    نم اتي
 نِّيلَ مقَبتو كُمنمو التهتوو ,هوإِن  وه
 .  
 

يلأَقُولُ قَو    يل ميظاَهللا الْع رفغتأَسو
مسلمين والْمسلمات، ولَكُم ولسآئرِ الْ

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

هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ،لَه كرِيوش لُهوسروو.  
  

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

  

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

  

قَالَ اُهللا تعا :                   
                         .  
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الْمرسلني وارض اللَّهم  سيِّد  للَّهم صلِّ وسلّماَ
نيعمأَج هـَّات   .عن أَصحابِه وقَرابته وأَزواجِه وذُرِّي

 ننِيمؤالْمو اتمِلسالْمو نيملسلْمل راغْف ماَللَّه
، إِنك سميع  واَألمواتمنهم  اَألحياِء توالْمؤمنا

اتاجالْح ىا قَاضيو اتوعالد بجِيم بقَرِي .
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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دمِ الْعونَ والْهِدايةَ والتوفيق، والصّحةَ اَللَّهم أَ
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
د، وبلّغْ مصلحينِ للْموظَّفين والرعية والْبِِِال

دطَرِيقِ الْهِا لمهدِقَاصم ادشالرو.  
  


 كحضرمتو    
     

    
خصو      
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   كحضرمتو 
     
    


    اخالق

  
     

فرسغكیتاءن   الءین
     
 
 

   
      

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
  

كيابو ز 
301.2012  


