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                        .       
   دهنأَأَش      هدحو واللَّه   لَه رِيكوش 

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

  .أَجمعين  صحابِهوأَ
  

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

 
 

     
    

وھيءمنجا
نءسجھتراك  
 خريةأد  
ناءتقوك 
  غيوءدنا  ضاير

. 
 

حديث رضي اهللا عنه
þ 
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هتيعر نئُولٌ عسم كُلُّكُماعٍ ور أَالَ كُلُّكُم.  
 

یلھءتاھوك  
   
            

       رواية البخاري دان مسلم 
 

  
  

    فو
نسيءما  
   
. 

ایت نسيءما 
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فر    
14 
                         

        
 

    
ةفيخل
 


. 
 

 
 


یقءبا

    
خريةأنءاكالكخ   
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.
   

نیتءاكبرخصو
  

 
 

    
     

  الءدسو
   ودیتءا

 بھكن یغ لبیھ فنتیغ ٢ینءال 
الءدسو  

     ٢
   یغ  نسيءما

 ھیدوف 
  



    مجعة  خطبة     
 
 

- 6 - 
 

عمر بن اخلطاب ةفيخل 
   
 

 

وفَقَّهتودوسلَ أَنْ تاا قَب.  
    ةفقي
 

 )لبخاريرواية ا(  
 


  

 منفعة  
    

نسيءما
. 
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رضي اهللا عنهحديث
þ 

 

كَيف  :قَالَ ،الساعةَ َألمانةُ فَانتظرِا عتفَإِذَا ضيِّ
 ،َألمر إِلَى غَيرِ أَهلها دإِذَا وسّ :قَالَ ،إِضاعتها

.!الساعةَ فَانتظرِ 
 
٢  

   
    


 ٢
.)رواية البخاري( 

 

 ْ
 ْ
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 حديث ینءال 


.ممفوثاءي 
 

رضي
þ 

 

 نم هزِعتنا ياعزتان لْمالْع قْبِضالَ ي اسِإِنَّ اللَّهالن، 
حتى إِذَا لَم  ،ولَكن يقْبِض الْعلْم بِقَبضِ الْعلَماِء

كرتا يمالع، ُءور اسذَ النخاالًاتها جس، لُوئا فَس
  .اا وأَضلُّووفَأَفْتوا بِغيرِ علْمٍ فَضلُّ
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    نسيءما
 ٢  

   
    

 ینءال
 )لبخاريرواية ا(

 

    
 نسيءما .
  يءتاھوغم 

   نكلاءرسوفد
    يءتاھوغم

  
 الءدسو

  
 يءتاھوغم
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 ثنءاضرنیاف 
  ثالءوثم  
مثوءالث


  
 

  
یتءاكبر  

   ٢ینءال  
    ـفهمنك 

     
   

    
حديثþ. 
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    .
   دينشاالر ءخلفا

 þ  
٢   .
 ةفيلخ   

     
  

 


     

  
     

 خطيب  
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 5   2 
   
٢. 

 

  نءینتاكخ 
     .

   
 ةخطبةخطب 
. 
 

 
 

   


٢یتنءاكبر
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٢ناخاءب  


  

 

   ٢
ةخطب  

 

  
. 
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. 
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نءرسدیاف 

ينسءما نءرسدیاف


  نسيءما 
    ٢

             
األحزاب 72
  
  

, آن   ولَكُم بارك اُهللا  لي
 نِيفَعنو    نم اتي
 نِّيلَ مقَبتو كُمنمو التهتوو ,هوإِن  وه
 .  
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يلأَقُولُ قَو    يل ميظاَهللا الْع رفغتأَسو
مسلمين والْمسلمات، ولَكُم ولسآئرِ الْ

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

هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ،لَه كرِيوش لُهوسروو.  
  

 ارِكبو  مّلسلِّ  وص  ماَللَّه  انيِّدس 
و  صوبِهح ِ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

ِلسالْمو نيملسلْمل راغْف ماَللَّه ننِيمؤالْمو اتم
اتنمؤالْماِء وياَألح  مهناتمواَألمو  عيمس كإِن ،

اتاجالْح ىا قَاضيو اتوعالد بجِيم بقَرِي .
و أَلُكسا نإِن مبِيِّاَللَّهبِن كلُ إِلَيسوتان ك ،ِنيم
أَنْ  وصفَاتك الْعظْمى لْحسنىونسأَلُك بِأَسمآئك ا

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

 ين ادريس شاه احلاجّالد فرلْطَان شس ،
ن عبد العزيز شاه يح 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 
نِّك وكَرمك يا حٍ وعافية بِماحلاج فى أَمنٍ وصال

لِِ والْجالذَا ِاما . كْرمهرملْ عأَط ماَللَّه
د، وبلّغْ مصلحينِ للْموظَّفين والرعية والْبِِِال

دطَرِيقِ الْهِا لمهدِقَاصم ادشالرو.  
  


 ضرمتوكح    

     
    

خصو      
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   كحضرمتو 
     

    


    اخالق
  
     

الءینفرسغكیتاءن
     
 
 

    
      

فرضو
فقري
     اءفُقَر
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   ككفورن فقرينك
 

 

     
موقفكن

      
وقف

اخرية 
                     

      .           

             .  
     

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

  .لَّه يعلَم ما تصنعونَولَذكْر اِهللا أَكْبر وال
  


