
  242015تاريخ 

عيداألضحىة  بطخ   
 

 
 
 
 
 
 


ƆŇ  

 

 
 
 

 
،خطبة  

 



م 2015 سيفتيمرب 24  عيداألَضْحى  خطبة     
 
 

- 1 - 
 

خطبة2012 -2015  
1 سحاري  

  
 

2          
   

3    
مفيت مفيت 

 
4 دريسا    
                       
 
5 فيسورعثمان 

   
6     
7     
                
8         
9 حافظ    

 
10  فرحان بن وجياي      

 
 

11       
         

12 خريالعزميخريالدين                    
خطبة     
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ƆŇ  

    ،    ،    ،  

    ،    ،    ،  

    ،    ،    ، 

     اللَّه و   ،     و  .  

   :                

                    

       
  

 ونصر ، صدق وعده، اللَّه    أَشهد أَنْ

،هدنج زأَعو ،هدبع .هدحو ابزاَألح مزهو  
 .ورسولُه وشهد أَنَّ محمدا عبدهوأَ
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 مّلسلِّ وص ماَللَّه كولسرو كدبع  
و  ابِوحأَصه  نمو.االَهو  

       
اِهللا. قَالَ اللَّه :

                    

    .   
 

    ،   ،   ، و .  
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ىحضخطبه    
   

خالصن 
 

 
 

ضىحء
 

فن
اخ
ضىح
ءضىح،
 
 
خالص

 
 

    ،   ،   ، و . 
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عةفَر
كمزدةفَلٰ
 مريك
طوافإِفَاةض

  مريك

جوض مريك

مكَّؤةد
 ءمريك



خال
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نءضايكر
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خالصإ

مريك
 

اهللا خليفة
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    ،   ،   ، و . 
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ضىح 
 

ني لَه إِياه مخلص   والَ نعبد إِ اللَّه   آل
 الدين، ولَو كَرِه الْكَافرونَ

 

ء
ء

فري 

 

  
ء

مريك



ء
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 -
خالصإ



 ء



كافري 

 

ضي اهللا عنهرانيفْسحديث
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ولَ اللَّهسا ري :ي اإلِِ ،قُلْتي فالَقُلْ لالًسالَ مِ قَو 
قَالَ: قُلْ: آمنت بِاللَّه ثُم  ،سأَلُ عنه أَحدا غَيركأَ

مقتاس  
 

 þ
ء

ء
ء þ
 

          )(   
 
 

فنء
ء

9
 13  
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3.  
 -

نفسو
 

 

          

                      

            

 

    
) ( تالض دشرض مك

     - 
 )  (

     
ء 

  .﴾1- 3: كَوثَرلسورة ا﴿                          
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، ونفَعنِي آن   ولَكُم بارك اُهللا  لي
    نم اتي  

 هو  وإِنه ،ووتهتال ومنكُم وتقَبلَ منِّي
.  



يلأَقُولُ قَو    يل ميظاَهللا الْع رفغتأَسو
لمات، مسلمين والْمسولَكُم ولسآئرِ الْ

ورفغتفَاسهإِن ه فُوالْغ وهيحالر ر.م  
 

   ،   ،    ، و . 
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  بة كدواخط 

    ،   ،     ،  ،    ، 

   ،   ،      اللَّه و   ،    

 و  . 

     ،  َ و    ،      

     . 

     ااندى هالَالَّذِإلسلهتمحمِ بِر 
همكَرو . 
 دهأَنأَش       هدحواُهللا و   ،لَه كرِيش

 دهأَشوهدبا عدمحوأَنَّ م لُهوسرلِّ  .ووص ماَللَّه
مّلسو   انيِّدس و  حَٰوبِأَصه 

نيعمأَج.  
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 : لَى تعاقَالَ اُهللا .اتقُواْ اللَّه أَيها الْمسلمونَ!فَيآ     

                     

  .  

    ،   ،   ، و .  
 

 
 

 
ء




ء
ءء 
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ءفقري

تتغض
مسوض

-
 

 

                   

          .  
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 ننِيمؤالْمو اتمِلسالْمو نيملسلْمل راغْف ماَللَّه
وأَلِّف بين   توالْمؤمنات اَألحياِء منهم واَألموا

 كودلَى عع مهرصانو نِهِميب ذَات حلأَصو قُلُوبِهِم
.مهودعو  

مالَ اَللَّهاِإلس زأَع كرلَّ الشأَذو نيملسالْمو م
 كادبع رصاننِ ويآَء الددأَع رمدو رِكْنيشالْمو

  الْمؤمنِني.
ما  اَللَّهيني الدةَ فيافالْعو فْوالْع ئَلُكسا نإِن

.ةراَألخو  
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موذُ اَللَّهعا نقَآِءإِنالش كرالَِء ودالْب دهج نم بِك 
ةاتمشآِء وِء الْقَضوسآِء. وداَألع  

ماَللَّه  كلُ إِلَيسوتنو أَلُكسا ننيِ، إِناَألم كبِيبِن
ونسأَلُك بأَسمآئك الْحسنٰى وصفَاتك الْعظْمٰى 
 كتقَايو فْظبِحو ةانِيبالر كتايننِ عيفَظَ بِعحأَنْ ت

 ،ةانِيدمالالصج َلْطَان لَةظَّمِ سعا الْمنكلم
ين اّالد فرلْطَان شدريس شاه احلاج ، س

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

 ،عهد مةَ منك، لوليوالصّحةَ 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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نيظَّفولْمنِ ليحلصا ممهرمالْبِِِال عو ةيعالرو ،د
  والرشاد .رِيقِ الْهدوبلّغْ مقَاصدهما لطَ

ر                

     اي زِيزا عارِ، يراَألب عةَ منا الْجلْنخأَدو
.نيالَمالْع با ري غَفَّار  

  
    ،   ،    ،  

  آل  اللَّه و.دمالْح لَّهلو راُهللا أَكْب ،راُهللا أَكْب  
 
  زاكي

0809.2015 
 


