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                      .      
   دهأَنأَش      هدحو واللَّه   لَه رِيكوش 

اَللَّهم صلِّ . ورسولُه وعبده شهد أَنَّ محمداوأَ
مّلسو ارِكبو    دمحا منيِّدس و   هآل 

  .أَجمعين  صحابِهوأَ
  

صيكُم واتقُواْ اللَّه، أُ !أَيها الْمسلمونَأَما بعد، فَيآ 
بِت ايإِيى اِهللاوقُونَ قْوتالْم فَاز فَقَد .قَالَ اللَّه :

               

   . 
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 اءنتقوك   
  

 
ناءتقوك     

 نضیاءبھاك 
خريةأد  
 

ناءضیبھاك 
  ناءضیبھاك

نسيءما


 
. 
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   يءایاخرفمم

خملوق
منفعة ةرضم.

نءایاخركف   
يءماللو
  يءایاخرفد

  
. 
 

 þ
   
    يءاكدمور 

.اولیھ 
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فرمان 
48 
                         

                              

       
  

   
  

 ینءال

   

ینءال
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þ
   

نسياءم  
 

  
   

    
    

    
 

 

  
تءییا  ینءسال

. 
 

 
نسيءمایتءیا

. 
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þ 
 ةيصعم يف قٍولُخمل ةَاعطَ ال
  .قِالخالْ

  

   خملوق
 

     البخاري
 

  
تیءیا نسيءما

. 
 

  
یتءیا نسيءما

خملوق
. 

 

   

 َ
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یتءیا 
 .ینءسال

 

    
   

  
    

  
نءینتاكخ   
    
. 

 

   
     
 يءایاخرفمم
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  واغ .
٢٢

   
   

    خصو
.þ
. 

  

حديث    þ
 

 
 

مالتقَى وآإِنَّ الر مئّالتلَوةَو كرش.  
 

٢
. )مكرواية حا( 
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    نسياءم.

  ٢  
٢ 

    
.نسياءم 

 
 

   
     
  þ 

  
 
 

 

ضير 
þ 
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لَه اللَّه مةً فَال أَتيممت لَّقعت نةً  ومعدو لَّقعت نمو
لَه اللَّه عدفَال و.  

 

   
     
    
. 

)مكدان حا ىلعرواية ابو ي(  
 

  نءاكمورك 
   

     .
    

نءاكمورك

٢ 

 َ
 َ
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    ٢
     

  )خفي(
    þ 
 
رضي
þ 

 

غر صرك اَألالشّ أَخاف علَيكُمإِنَّ أَخوف ما 
ّا الشماَألقَالُوا و كرولَ اللَّهسا ري رغقَالَ .؟ص: 

ياُء يقُولُ اللَّه عز وجلَّ لَهم يوم الْقيامة إِذَا الرِّ
ذْهبوا إِلَى الَّذين كُنتم أَعمالهِم اجزِي الناس بِ

 مهدنونَ عجِدلْ توا هظُرا فَانيني الداُءونَ فرت
   .جزاًء

 ْ
 ْ
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نسيءما   ٢
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ینءال
ینءسال 

 

 
 

   
   

ینءسال
نءاكمورك

نغوءنا    


    
     

   
 ٢

. 
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الصخا. 
 

 
 


ف

ینءسال    
    خريةأد


  

  

آل عمرانفرمان
151 

 



   خطبة  
 
 

- 15 - 
 

                      

                              

               

 

     
افريك    
   

    
   
    

. 
 

ن ءھیناكخريةأد
٢.
    وھيءمنجا
 

. 



   خطبة  
 
 

- 16 - 
 

 
 

 ةخريي خطب   
ةخطب
 

 

  
   

     
 

 

 
 خريةأد   

 هوءجا
   خريةأد

 
 

صفة   
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  .خريةأد

 
             

                           

                   
 

    
    
ینءال

   
.لقمان13
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, آن   ولَكُم بارك اُهللا  لي
 نِيفَعنو    نم اتي
 نِّيلَ مقَبتو كُمنمو التهتوو ,هوإِن  وه
 .  

  



يلأَقُولُ قَو    يل ميظاَهللا الْع رفغتأَسو
مات، مسلمين والْمسلولَكُم ولسآئرِ الْ

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

  .وورسولُه ومحمدا عبدهشرِيك لَه، وأَشهد أَنَّ 
  

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

  

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

  

قَالَ اُهللا تعا :                   
                         .  

   

 



   خطبة  
 
 

- 20 - 
 

 الْمرسلني وارض اللَّهم سيِّد  للَّهم صلِّ وسلّماَ
نيعمأَج هـَّات   .عن أَصحابِه وقَرابته وأَزواجِه وذُرِّي

 ننِيمؤالْمو اتمِلسالْمو نيملسلْمل راغْف ماَللَّه
اتنمؤالْماِء وياَألح  مهناتمواَألمو  عيمس كإِن ،

يو اتوعالد بجِيم بقَرِياتاجالْح ىا قَاض .
و أَلُكسا نإِن مبِيِّاَللَّهبِن كلُ إِلَيسوتان ك ،ِنيم

أَنْ  وصفَاتك الْعظْمى ونسأَلُك بِأَسمآئك الْحسنى
 كتوِقَاي فْظبِحو ةانِيبالر كتايننِ عيفَظَ بِعحت

،ةانِيدمال الصج َلْطَان لَةظَّمِ سعا الْمنكلم
 ين ادريس شاه احلاجّالد فرلْطَان شس ،

ين عبد العزيز شاه ح الدّابن املرحوم سلْطَان صال
  .احلاج
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اَللَّهم أَدمِ الْعونَ والْهِدايةَ والتوفيق، والصّحةَ 
أَمري    ،عهد مةَ منك، لولىِّوالسال

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

لِِ والْجالذَا ِاما . كْرمهرملْ عأَط ماَللَّه
 ةيعالرو نيظَّفولْمنِ ليحلصالْبِِِالمو ْغّبلو ،د

دطَرِيقِ الْهِا لمهدِقَاصم ادشالرو.  
  


 كحضرمتو    

     
    

خصو      
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   كحضرمتو 
     
    


    اخالق

  
     

الءینفرسغكیتاءن
     
 
 

    
      

فرضو
فقري
     اءفُقَر
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   ككفورن كفقرين
 

 

     
موقفكن

      
وقف

اخرية 
                     

      .           

             .  
     

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

  .ولَذكْر اِهللا أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ
 

 

  


