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

ارِكبو    دمحا منيِّدس و   هآل َأابِهوحص   
نيعمآ  .أَجفَي ،دعا بونَأَمملسا الْمهأَي!  ،قُواْ اللَّهتا

قَالَ . قَد فَاز الْمتقُونَفَ أُوصيكُم وإِياي بِتقْوى اِهللا
اللَّه :             

     .  
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  ٢ ن اءتقوك
     


 - 
٢. 

 
 

   
 خطبه  

 
 


   
  
خريةأ يقنءباكريةخ

   
ءنضيابهك
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 ريةأخد   
     


. 

 

 
 

     -

     
  ﴿﴾  


٢ -
ينتبركاء

(erat). 
 

ينءسال    
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فورنكك. 

 

فرمان  الفَن 
2  

 

                          

                           

       
 

٢  ﴿
﴾
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﴿ تـصف-صفة﴾ 
  -
    

 
 

 
 


 نسيءما
ءنخري 

      
نسياءم  

 

1 .   
   

   ساءيمرا 
   -

اخ 
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فرمان    
28: 

 

             
          

 

﴿يتءاي﴾٢  
  يلهءتاهوك

 نسياءم.   
2.   

 ٢يقءبا
ءيدريضا

. 
 

3 .    صفة
 يتءيا
يءمراسا    
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حديث  
þ  

 

   
   - 

 . 
      )( 

 

3 .     
  ُاخةو)ءن( 

 
 

فرمان    
افَن63 : 
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 ﴿ ﴾ 
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 ءعلما  

  
 

1 . 
 

فرمان    
13: 

 

                       
                     

 

 ﴿﴾ 
    
  
﴿
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ينء﴾
. 

 

2 .يءالقرءان. 
 

3نكفي þ
.ريتراخ 
 

4 
. 

 

5    يءيا 
خملوق. 

 

 
 

خطبه 
 

1 
. 



  مجعة  خطبة     

 

- 11 - 
 

2 
-   

. 
 

3 .-
٢ 

 ٢ 
 

. 
 
 

            
 

                        

                             

    
  
  



  مجعة  خطبة     

 

- 12 - 
 

   
 ﴿

﴾ ينءال
﴿
﴾ 

﴿نيءال﴾
. 

 

نساءال48 
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ونفَعنِي ، آن  ولَكُم بارك اُهللا  لي
    نم اتي  

 و ه وإِنه، ووتهتال ومنكُم وتقَبلَ منِّي
.  

 

يلأَقُولُ قَو     يل ميظاَهللا الْع رفغتأَسو
لَكُمرِ الْ وآئسلو ،اتملسالْمو نيملسمورفغتفَاس ه

هإِن فُوالْغ وهيحالر رم.  
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نا من الْمسلمين، ورزقَنا من اََلْحمدللَّه الَّذي جعلَ
اتالطَّيِِّب. دهأَن  أَش     هدحواُهللا و   كرِيش

هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ،ولَه لُهوسرلِّ  .ووص ماَللَّه
مّلسو  ارِكبو  انيِّدس  و  

بِهحصو ِبِإ مهبِعت نمو    ويِنيّا  .ِمِ الدأَم
. بعد، فَيا عباد اِهللا، اتقُواْ اللَّه فَقَد  فَاز  الْمتقُونَ

قَالَ اُهللا تعا :                   
                         .  

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 ،
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 .الْحاجات يب الدعوات ويا قَاضيقَرِيب مجِ
و أَلُكسا نإِن مبِيِّاَللَّهبِن كلُ إِلَيسوتان ك ،ِنيم
 كآئمبِأَس أَلُكسنىونسالْح ىظْمالْع كفَاتصو  ْأَن

 كتوِقَاي فْظبِحو ةانِيبالر كتايننِ عيفَظَ بِعحت
، الْمعظَّمِ سلْطَان  ملكنالَةَ الصمدانِية، جال

سلْطَان شرف الدّين ادريس شاه احلاج ابن 
ين عبد العزيز شاه ح الدّاملرحوم سلْطَان صال

اَللَّهم أَدمِ الْعونَ والْهِدايةَ والتوفيق،  .احلاج
،   مةَ منك، لولىِّ عهدوالصّحةَ والسال

 لْطَاننِ السباه اري شين ادريس  أَمّالد فرش
نِّك حٍ وعافية بِمشاه احلاج فى أَمنٍ وصال

اَللَّهم أَطلْ . كْرامِواِإللِِ الْجالذَاوكَرمك يا 
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د ،عمرهما مصلحينِ للْموظَّفين والرعية والْبِِِال
دطَرِيقِ الْهِا لمهدِقَاصغْ مّبلو ادشالرو.  

 

                      

      .          

             .   

  ، عباد اِهللا                    

                       
                 

  

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

 اللَّهو راِهللا أَكْب كْرلَذونَوعنصا تم لَمعي. 
  ناروي

10032014  


