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رمضــان 
   : …              

           1   

  أَشهد أَنْ   هدحو واللَّه   لَه رِيكش،  دهأَشو
هدبا عدمحوأَنَّ م مّلسلِّ وص ماَللَّه .لُهوسرو   

دمحا منيِّدس و  هآل َأابِهوحص  نيعما  .أَجأَم
اتقُواْ اللَّه، أُوصيكُم وإِياي  أَيها الْمسلمونَ!بعد، فَيآ 

 : فَقَد فَاز الْمتقُونَ. قَالَ اللَّهبِتقْوى اهللا     

                    

  . 
  

 
 

                                                   
1 Surah al-Baqarah ayat 60. 
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 خصوص  
 حديث  

رضيþ: 
 

يضاعف الْحسنةُ عشر  دمآكُلُّ عملِ ابنِ 
عبـَا إِلَى س لَ اُهللا عز ضعف، قَا مائَةأَمثَالـه

  .الصوم فَإِنه لي، وأَنا أَجزِي بِه وجلَّ : " إِالَّ
 

   

     

كميلي  -
 

)( 
 

 رمضان
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   رمضان
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٢ء
 ممفتنه
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حديثسبواه   
رضيþ

فر 
 

 
٢  ٢ 
ض   
    

 كم  
 

 ﴾مسلم دان خاريبال﴿
 

  كونتيك نفسو
كتيك ك رمضان 

 - 
  

  رمضان
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ك

 
 

ض
 رمضان  

     
اضهد
  نفسو 

ريخا رمضان
رمضان

نفسوك 
 

 فقتا
  

15،000
2015
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  فرمان
27 
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حديث   رضي 
   þكتيك

ك 
 

þك
﴿﴾

كجك
  كج  

كء 
﴿﴾ 
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 كمء 
﴿﴾غربم
 -كتيك 

 ﴾مسلم دان خاريالب﴿
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خرييخطبه كم٢
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اونتوقكبربو 
 

3.     
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﴾31: فاعراألسورة (  
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 ولَكُم بارك اُهللا  لي  آن، 
 نِيفَعنو    نم اتي
 نِّيلَ مقَبتو كُمنمو التهتوو، هوإِن  وه
 .  

 

يلأَقُولُ قَو    يل ميظاَهللا الْع رفغتأَسو
لَكُمرِ الْ وآئسلولسم ،اتملسالْمو نيمورفغتفَاس ه

هإِن فُوالْغ وهيحالر رم  
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  بة كدواخط
 

 نا مقَنزرو ،نيملسالْم نا ملَنعج يالَّذ لَّهلدماََلْح
اتالطَّيِِّب.  دهأَنأَش       هدحواُهللا و   كرِيش

و ،لَههدبا عدمحأَنَّ م دهوأَش لُهوسرلِّ  .ووص ماَللَّه
مّلسو  ارِكبو  انيِّدس و  

بِهحصو ِبِإ مهبِعت نمو وي.ِنيّا  ِمِ الدأَم
 قُواْ اللَّهتاِهللا، ا ادبا عفَي ،دعب ايإِيو يكُمأُوص ،

 فَقَد  فَاز  الْمتقُونَ. بِتقْوى اهللا 
 

 
 

  
  
   
ءخالق 
þ
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 خالق 
.
ضجوء

 فهمن  
  
   
   

                   

          .  

 للَّهم صلِّ وسلّماَ  سيدنا ومالَونا محمد يِّدس 
ماللَّه ضارو نيلسرالْم  هتابقَرو ابِهحأَص نع

.نيعمأَج هـَّات   وأَزواجِه وذُرِّي
 ننِيمؤالْمو اتمِلسالْمو نيملسلْمل راغْف ماَللَّه

اتنمؤالْماِء وياَألح  مهناتمواَألمو  عيمس كإِن ،



2016 جون 17 مجعة  خطبة     
 
 

 - 18 - 

 الْحاجات. قَاضي يب الدعوات وياقَرِيب مجِ
و أَلُكسا نإِن مبِيِّاَللَّهبِن كلُ إِلَيسوتان ك ،ِنيم

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

ج ،ةانِيدمالالص َالَةنكللْطَان  مظَّمِ سعالْم ،
سلْطَان شرف الدّين ادريس شاه احلاج ابن 

ين عبد العزيز شاه ح الدّاملرحوم سلْطَان صال
اَللَّهم أَدمِ الْعونَ والْهِدايةَ والتوفيق،  احلاج.

،  عهد مةَ منك، لولىِّوالصّحةَ والسال
 لْطَاننِ السباه اري شين ادريس  أَمّالد فرش

حٍ وعافية بِمنِّك شاه احلاج فى أَمنٍ وصال
كْرامِ. اَللَّهم أَطلْ واِإللِِ الْجالذَاوكَرمك يا 
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د ،لْبِِِالعمرهما مصلحينِ للْموظَّفين والرعية وا
دطَرِيقِ الْهِا لمهدِقَاصغْ مّبلو .ادشالرو  

  


 كحضرمتو     


    

خصو    
ء

      
 

 

   كحضرمتو 
    

   
     فعةمن
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     فكريت يغبودي
     

ءريضا      
      

 
  ضرمتوحك. 
 ت اجرن اهل السنة واجلماعة كامي منورو
عقيدة دان عملن  كامي  دان 

 شيعة، فهامن
فهمن 

 

 

    
 فرض 
 وانضفركء نكقف

نـفقك يءماللووقف
﴿PWS﴾
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﴿TAPIS﴾. مسوض

غضهيخري. 

 

                           

        .            

             .   

، عباد اِهللا                

                  
             

  

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

لَمعي اللَّهو راِهللا أَكْب كْرلَذونَ. وعنصا تم 
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  ريزال
07.06.2016 

 


