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 عبادة قربان دان حج؛  كمرديكاءن
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شرِيك لَه وأَشهد    واللَّه وحده    أَشهد أَنْ
هدبا عدمحوأَنَّ م مّلسلِّ وص ماَللَّه .لُهوسرو   

دمحم يِّدس  ،نيلسرالْمو  هآل وحبِهص  
يعمأَجآ  .نفَي ،دعا باِهللاأَم ادبع!  يكُمصأُو ،قُواْ اللَّهتا
ايإِيى اِهللا وقْوبِت قُونَ. قَالَ اللَّهتالْم فَاز فَقَد :

                    

    .  
 

    ،   ،   ، و .  
  

    
 

 

    ضجو
حاضريين حاضريات 
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٢ء
  

ء 
٢٢ ريةخ
كي  

 
 

 اهللا أكرب، اهللا أكرب، اهللا أكرب، وهللا احلمد.
 

حاضرياتدان حاضريين  
 

  
 غضهي 
    
  ٢

عيد اَألضحى  ض 
   ء
ء
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 اهللا أكرب، اهللا أكرب، اهللا أكرب، وهللا احلمد.
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- 
﴿﴾

 ﴿  ﴾ء. 
كمري
كيءفا  

٢ء
كي٢ ﴿ 

﴾   
﴿﴾٢

فقري 
 

 اهللا أكرب، اهللا أكرب، اهللا أكرب، وهللا احلمد.
 

حاضريين حاضريات ىاَألضح ديع
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الَ لَنا وهوملُح الَ اللَّهني  الُهني نلَكا وهاؤمد
كُمنى مقْوالت 

 

٢   -
 ﴿ءيضا﴾ 

ءخالصن
 

 

ض
خال 

- 
     
ء    

البخارييث
ضي رþ 
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جح نفُثْ مري فَلَم لَّهمٍ لوكَي عجر قفْسي لَمو 
هّأُم هتلَدو 

 


-ِسفَكن قي
   يكتك

 
 

 اهللا أكرب، اهللا أكرب، اهللا أكرب، وهللا احلمد.
 

 
 

ء  
   

 - كم
     

   -
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ء
. 

 


  

 كج 
  ء

ك كم  
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  ضير 
þ 

 

 ابأَص ا فَقَدكَنسن كسنا ونالَتلَّى صص نم
 ،الَةلَ الصقَب هفَإِن الَةلَ الصقَب كسن نمو ،كسالن

لَه كسالَ نو 
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كم

.
  ىاَألضح ديع،كم 


 

)البخاري( 
 

ض    


þحديث
   ضير 

þ 
 

لتأْخذُوا مناسكَكُم، فَإِني ال أَدرِي لَعلِّي ال 
هذي هتجح دعب جأَح 
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 اهللا أكرب، اهللا أكرب، اهللا أكرب، وهللا احلمد.
 

حاضريين حاضريات 
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 فرمان   
111 
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ىاَألضح ديع
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  ريخ

     
   

   
 

 لسطنيكف
 ء  كيريش

    
 -  

 
  

    
. 
 

 اهللا أكرب، اهللا أكرب، اهللا أكرب، وهللا احلمد.
 



2016 سيفتيمرب 12 األضحىِعيد   خطبة     
  

 

 - 16 - 


      

كيء
   

   
    ء

 
    
þ

 
)Rostum(ضي ر
 يسرفَ
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    ٢ ٢
   
ريخا 

 

          

               

                  

             
 

 ٢  
  ﴿ ء-ء﴾
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ءكي ٢
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  ﴿
﴾٢ 

﴿  34؛﴾. 
  ولَكُم بارك اُهللا  لي  آن ،

 نِيفَعنو    نم اتي
 َقتنِّيولَ مب كُمنمو التهتووهو، إِن  وه
 .  



يلأَقُولُ قَو    يل ميظاَهللا الْع رفغتأَسو
مسلمين والْمسلمات، ولَكُم ولسآئرِ الْ

ورفغتفَاسه، فُوالْغ وه هإِنيحالر ر.م
  

    ،   ،    ،  

     اللَّه و  ،     و   .  
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  بة كدواخط
 

    ،   ،     ،  ،    ، 

   ،   ،      اللَّه و   ،    

 و  . 

     ،  َ و    ،      

     . 

     ااندى هالَّذهتمحالَمِ بِرِإلسل 
همكَرو . 
 دهأَنأَش       هدحواُهللا و   ،لَه كرِيش

 دهأَشوهدبا عدمحوأَنَّ م لُهوسرلِّ  .ووص ماَللَّه
مّلسو   انيِّدس و  حَٰوأَصبِه 

نيعمأَج.  
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 : لَىتعا قَالَ اُهللا .اتقُواْ اللَّه أَيها الْمسلمونَ!فَيآ     

                     

  .  

    ،   ،   ، و .  
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ءء 
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تتغض
مسوض
 -
 

 

                   

          .  
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يف 

 ننِيمؤالْمو اتمِلسالْمو نيملسلْمل راغْف ماَللَّه
مؤالْماتوواَألمو مهناِء مياَألح اتن   نيب أَلِّفو

 كودلَى عع مهرصانو نِهِميب ذَات حلأَصو قُلُوبِهِم
.مهودعو  

ماَللَّه  كرلَّ الشأَذو نيملسالْمو الَماِإلس زأَع
يآَء الددأَع رمدو رِكْنيشالْمو كادبع رصاننِ و

  الْمؤمنِني.
ما  اَللَّهيني الدةَ فيافالْعو فْوالْع ئَلُكسا نإِن

.ةراَألخو  
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مقَآِء  اَللَّهالش كرالَِء ودالْب دهج نم وذُبِكعا نإِن
  وسوِء الْقَضآِء وشماتة اَألعدآِء.

ماَللَّه نيِ، إِناَألم كبِيبِن كلُ إِلَيسوتنو أَلُكسا ن
ونسأَلُك بِأَسمآئك الْحسنٰى وصفَاتك الْعظْمٰى 
 كتقَايو فْظبِحو ةانِيبالر كتايننِ عيفَظَ بِعحأَنْ ت

 ،ةانِيدمالالصج َلْطَلَةظَّمِ سعا الْمنكلان م
 ين ادريس شاه احلاجّالد فرلْطَان شس ،

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

 ،عهد مةَ منك، لوليوالصّحةَ والسال
 اه اري شلْطَانأَمنِ السين ادريس  بّالد 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
ا لمهدقَاصغْ مّبلطَودرِيقِ الْه .ادشالرو  

 


    خصو
 )Zika( (Denggi)


 
    

 فرض 
 وانضفركء نكقف

قكناـف يءماللووقف
﴿PWS﴾
﴿TAPIS﴾. مسوض

غضهيخري. 
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ر                

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

  لَاما سيهف مهتيحتو ماللَّه كانحبا سيهف ماهوعد
رآخو ماهوعد أَن دمالْح لَّهل نيالَمالْع بر 

    ،   ،    ،  

  آل  اللَّه .دمالْح لَّهلو راُهللا أَكْب ،راُهللا أَكْبو  
  محيد

06.09.2016 

 

 


