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

مّلسو ارِكبو    دمحا منيِّدس و   هآل 
  .أَجمعين  صحابِهوأَ

م صيكُواتقُواْ اللَّه، أُ !أَيها الْمسلمونَأَما بعد، فَيآ 
: قَالَ اللَّه. فَقَد فَاز الْمتقُونَ وإِياي بِتقْوى اِهللا
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ةخريأد  
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  دفهمي  
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حديث
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.عنه اللَّه نهى ما هجر من الْمهاجِر إِنَّ 
٢

 
 

 


  فن   
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  حاضرينك  
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رحا اُهللا مدبع قَوف عند هّمنْإِ، فَه 
 هرِيغل انَكَ نْإِى، وضم هلَّل انَكَ
تقَّوف.  
 


  ريكبرفي
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فن
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رمحه اهللا 
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   رلهاغفستإبر
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 نفسو 
   
ريضاك
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    حاضري 

٢
   ضاير
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ريضاك  خريةأد

  
 توفيق –
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فرمان
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  فهمنك  اخالق
     

 ٢ ٢



مربفنوةعختبة مج 

 

 
 



    
 .حاضرينك

  1433  ٢


     
    
. 

 

ةخريي خطب 
ةخطب 
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 ريضاك
 

توبةال20 -21
 



كاري باُهللا  ل لَكُمو   آن، 
 نِيفَعنو    نم اتي
 نِّيلَ مقَبتو كُمنمو التهتوو، هوإِن  وه
 .

يلأَقُولُ قَو   اَهللا رفغتأَسو  يل ميظالْع
مسلمين والْمسلمات، ولَكُم ولسآئرِ الْ

ورفغتفَاسهإِن ه فُوالْغ وهيحالر رم.  
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 نا مقَنزرو ،نيملسالْم نا ملَنعج يالَّذ لَّهلدماََلْح

اتأَنْ .الطَّيِِّب دهأَش     هدحواُهللا و  
هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ،لَه كرِيوش لُهوسروو.  

 ارِكبو  مّلسلِّ  وص  ماَللَّه  انيِّدس 
و  بِهحصو ِبِإ مهبِعت نمو    
 .نِِمِ الدّييو
  

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

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

 ننِيمؤالْمو اتمِلسالْمو نيملسلْمل راغْف ماَللَّه
اتنمؤالْماِء وياَألح  مهنماتوواَألم  عيمس كإِن ،

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

أَنْ  وصفَاتك الْعظْمى ونسأَلُك بِأَسمآئك الْحسنى
ايننِ عيفَظَ بِعحت كتوِقَاي فْظبِحو ةانِيبالر كت
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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ايالْهِدنَ وومِ الْعأَد مةَ اَللَّهحّالصو ،قيفوالتةَ و
أَمري    ،مةَ منك، لولىِّ عهدوالسال

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

لِِ والْجالذَا ِامأَ. كْر ما اَللَّهمهرملْ عط
د، وبلّغْ مصلحينِ للْموظَّفين والرعية والْبِِِال

دطَرِيقِ الْهِا لمهدِقَاصم ادشالرو.  
  


كحضرمتو


   

خصو
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   كحضرمتو 
     
    

      برمنفعة
      
     

ريضا     
      

    


 


    
خصو    

      فرضو
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    فقري
      

  كريضا  
اءفُقَرككفورن
كفقرين

 
                     

      .           

             .  

    

  ، عباد اِهللا                  
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 الْعظيم يذْكُركُم واشكُروه  فَاذْكُرواْ اَهللا
همنِع هلفَض نم هأَلُواسو ،كُمزِدي  كُمطعي

  .ولَذكْر اِهللا أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ
  
  

  ليوحير


