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     َلِاالْقئ :                   

                             .       
 

  أَشهد أَنْ     َّاللهدحو وه   لَه رِيكوش  دهأَشو
 اَللَّهم صلِّ وسلّم. ورسولُه وعبده أَنَّ محمدا   

دمحا منيِّدس و   هآل َأابِهوحص  نيعمأَج.  
  

صيكُم واتقُواْ اللَّه، أُ !أَيها الْمسلمونَأَما بعد، فَيآ 
: قَالَ اللَّه. فَقَد فَاز الْمتقُونَ وإِياي بِتقْوى اِهللا
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ثْتعا بمإِن ُألتّمكَارِ مالقِماَألخ م  
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لُ الْجخدـال ينعـةَ قَاط.  
 

      
 )رواية خباري دان مسلم( 

  

     
  اخال    




 َ



   ربواري  ف  خطبة  
 
 


 

     
     

     
    

 2  
 

 

 þ 
  

     
رضيحديث

 
 

نَّ مرقحلْقَى ال تأَنْ ت لَوـئًا وـيش فورعالْم ن
  .أَخاك بِوجه طَلْقٍ
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الْقُرآن الْعظيمِ، ونفَعنِى لي ولَكُم بِ بارك اُهللا
 نم هيا فبِم اكُمإِياو ِاتمِ، ييككْرِ الْحّالذو

 .هو السمِيع العليم إِنه وتهوتقَبلَ منِّى ومنكُم تال


يلأَقُولُ قَو    تأَسو لَكُمو يل ميظاَهللا الْع رفغ
فَاستغفروه إِنه مسلمين والْمسلمات، ولسآئرِ الْ
فُوالْغ وهيحالر رم.  
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 نا مقَنزرو ،نيملسالْم نا ملَنعج يالَّذ لَّهلدماََلْح

اتالطَّيِِّب. دهأَنْ  أَش  َ ◌  هدحواُهللا و  
هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ،لَه كرِيوش لُهوسروو.  

 ارِكبو  مّلسلِّ  وص  ماَللَّه  انيِّدس 
و  بِهحصو ِبِإ مهبِعت نمو    
  .دّينِِمِ اليو

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

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

 ننِيمؤالْمو اتمِلسالْمو نيملسلْمل راغْف ماَللَّه
اتنمؤالْماِء وياَألح هنم اتمواَألمو  عيمس كإِن ،

اتاجالْح ىا قَاضيو اتوعالد بجِيم بقَرِي .
مينِ، اَللَّهم إِنا نسأَلُك ونتوسلُ إِلَيك بِنبِيِِّك ا

أَنْ  وصفَاتك الْعظْمى ونسأَلُك بِأَسمآئك الْحسنى
عنايتك الربانِية وبِحفْظ وِقَايتك تحفَظَ بِعينِ 
، ملكنا الْمعظَّمِ سلْطَان لَةَ الصمدانِية، جال

سلْطَان شرف الدّين ادريس شاه احلاج ابن 
ح الدِّين عبد العزيز شاه املرحوم سلْطَان صال

  .احلاج
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هِدايةَ والتوفيق، والصّحةَ اَللَّهم أَدمِ الْعونَ والْ
أَمري    ،مةَ منك، لولىِّ عهدوالسال

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

لِِ والْجالذَا ِامنِ اَللَّ. كْريحلصا ممهرملْ عأَط مه
د، وبلّغْ مقَاصِدهما لِطَرِيقِ للْموظَّفين والرعية والْبِِِال

دالْه ادشالرو.  
       

 كحضرمتو 
   

     
خصو
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 كحضرمتو    
    

     
  ،منفعة  

      
ريضا

      
    


 

                     

      .          

             .     



   ربواري  ف  خطبة  
 
 


 

  ، عباد اِهللا                   

                      
                 

  

 هوكُراشو كُمذْكُري ميظواْ اَهللا الْعفَاذْكُر همنِع 
يعطكُم ولَذكْر اِهللا  لُوه من فَضلهيزِدكُم، واسأَ

  .أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ
 

  متزان


