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ــديـــطْرِ؛  عالْفن عبـادةء 
    ،    ،    ،  

    ،    ،    ،  

    ،    ،    ،  

       ،      

     .     اللَّه و  ،     
و  .   

نا مِ، وفَضلَأَكْرمنا بِنِعمة اْإلسالَي ذالَّ ِهللاِ دمحلْاَ
  أَشهد أَنْ ممِ.من اُأل علَى كَثيرٍ    اللَّه

هدحوو   هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو لَه رِيكوش 
لُهوسرو وبِحيبه. 
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مّلسلِّ وص ماَللَّه  ارِكبو انيِّدس و 
 بِهحصو التابِوتو نييابِعع  نيابِعالت نمو

  الدّينِ. مِيو تبِعهم بِإِ
 

      
اِهللا. قَالَ اللَّه :

                    

    .   
 

    ،   ،   ، و .  
  

    
 

 

 -
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-
  ٢  
   

دفرضوكن 
 

 عيد 
رِطْفالْ    ٢

ء؛رِطْفالُْ ديعةخطب 
 

    ،   ،   ، و .  
 

حاضريين دان حاضريات 
 

       عيد 
رِطْفالْ     
    
ء 



2016 جوالي 06 الْفطْرِ عيد  خطبة     
 
 

 - 5 - 

  عيالْ درِطْف حديث
 رضي 

 

 بِياَنَّ النþ ِنيتكْعلَّى رطْرِ فَصالْف موي جرخ. 
 

 þ  
عيالْ درِطْف
 

﴿البخاري﴾ 
 

عيالْ درِطْف
ء

     
  رمضان   


þض

٢يغ  اومت إسالم دان ض
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ءينال ٢ 
 
 

    ،   ،   ، و .  
 

 
 

 عيد 
رِطْفالْ ءن 

   
    ض

     
 عيالْ درِطْف كتيك 

 ء   
 ض

ف -فن٢ 
  ض  غضتت
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غضتت 

 

   


عيد 
رطْفالْ  
 

 

فرمان   
32 

 

                  

    

 

 ﴿﴾ 
٢  كم﴿
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﴾ 
٢صفةمؤمن 

 

ض þ
ء-ء  

ظلف 
فلَسال 

 

     


185 
 

   …              

            

 

… ض 
﴿رمضان﴾
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    ،   ،   ، و .  
 

 درمحيت اهللا 
 

عيالْ درِطْف،
 عيالْ درِطْف 
  

 رمضان
 درفد باءيق٢

 مك   
ء

   
ء  
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ليك 
)televisyen(  
 

 ريخرمضان 


  ٢ نهتف
  

رمضان   ض
ض  ء

 رمضان  كم،
٢

ء 
 

    ،   ،   ، و .  
 

رمضان    
   
رمضان 
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ء
  كايل  رمضان

اين رمضاناين
   كم

  عيد 
رِطْفالْ  رمضان
   

 كم 
1
  
  غضتت   كم

 ء  
ء

  كمو  
    
غضتت
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    ،   ،   ، و .  
 


 رمضان

   ء
ك
  كم 
  ء
ء 
ض  ء

   -
مكنختـء 

ءكم
 



2016 جوالي 06 الْفطْرِ عيد  خطبة     
 
 

 - 13 - 

 ف   
  - 

رمضان 
 

 
٢رمضان   


  ء  ء

1000عيالْ درِطْف
   - 

 
 

حاضريين دان حاضريات 
 

ةخري خطب  خطيب 
 

1.    
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مضا
ء 

 

2.     
عيالْ درِطْف þ
عيالْ درِطْف ء 

 
 

3.    ء
 عيد 
رِطْفالْ

رمضان 
 

4. 
رمضان

 رمضان
 

5.      
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   ض  
 ء  

اسفيك ،أخالق 
 

  

          

                         

           

  ﴿
﴾
﴿﴾٢

كم    
 نفسو٢ء

﴿﴾. 
 )18سورة اجلَاثية(
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  لَكُمو بارك اُهللا  لي  آن ،
 نِيفَعنو    نم اتي
 نِّيلَ مقَبتو كُمنمو التهتووهو، إِن  وه
 .  



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

ورفغتفَاسهإِن ه فُوالْغ وهيحالر ر.م
  

    ،   ،    ،  

     اللَّه و  ،     و   .  
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  وابة كدخط
 

    ،   ،     ،  ،    ، 

   ،  ، و  . 

          ،      

     .     اللَّه و  ،     
و  .   

   اللَّه ،هدعو قدص ، رصنو  ،هدبع
،هدنج زأَعو .هدحو ابزاَألح مزهو  

 ينِدى ودهالْبِ هولَسر لَسري أَذالَّ ِهللاِ دمحلْاَ
   أَنأَشهد  ،هلِّكُ نِيدى اللَع هرهِظْيل قحالْ    

هدحواُهللا و  هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ،لَه كرِيوش 
لُهوسروو. مّلسلِّ وص ماَللَّه  ارِكبو انيِّدس
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 و  بِهحصو نيابِعالتو  نمو
عهم بِإِتبِ  وي.ِنيِّمِ الد  ادبا عفَي ،دعا بأَم

اِهللا، افَاز فَقَد قُواْ اللَّهنَ.  تقُوتالْم 
 

 
 

   
٢٢ 
  فرضرمضان

   رمضان  
ضعيد 

بِخيرٍرِطْفالْ


    
 هفطر 
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   هفطر  
 ء     

٢ء

    
 
 

    ،   ،   ، و .  
 

 
 

 ٢
 þ  

  رمضان
 6



2016 جوالي 06 الْفطْرِ عيد  خطبة     
 
 

 - 20 - 

  كم  



   

رضيحديث
þ 

 

من صام رمثُ انَضأَ متبعه سات من شانَ، كَالٍو 
  رِهالد امِيصكَ

 

رمضان
6كم

 
)(. 

 

   ف -فن


    ـمعافض
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فنكمري
كمري 
   
    

 غضتت   ض
يءاضمرِ    
 

 

   
لفظلفظ


 ٢
﴿ ﴾﴿ناءيندف﴾2016

 -   
ض

      
  ٢ خاص  
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 Sisters In Islam 
فتوىء

    ضمنجا

 ء  

   
ء فهمن٢
 
 

                   

          .   
 للَّهم صلِّ وسلّماَ  يِّدس ماللَّه ضارو نيلسرالْم 

نع ابِهحأَص هتابقَرو اجِهوأَزو نيعمأَج هـَّات  .وذُرِّي
ماَللَّه راغْف نيملسلْمل  ننِيمؤالْمو اتمِلسالْمو

اتنمؤالْماِء وياَألح  مهناتمواَألمو عيمس كإِن ،
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 .الْحاجات يب الدعوات ويا قَاضيقَرِيب مجِ
و أَلُكسا نإِن مبِيِّاَللَّهبِن كلُ إِلَيسوتان ك ،ِنيم

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

، الْمعظَّمِ سلْطَان ملكنا لَةَ الصمدانِية، جال
ين ادريس شاه احلاج ابنّالد فرلْطَان شس 

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

 ،مةَ منك، لولىِّ عهدوالصّحةَ والسال
 لْطَاننِ سباه 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 .مقَاصِدهما لِطَرِيقِ الْهدوبلّغْ 

 

 رِينالَلّهم اجعلْنا من التوّابِين واجعلْنا من الْمتطَهِّ
لْنعاجوادبع نا م.نيحالالص ك 
 كلهالْكَفَر 

ّأَلو حافْتو ،ننِيمؤبِ الْمقُلُو نيب ف
نت خير الْفَاتحين، اَللَّهم عافنا أَو بينهم بِالْحقِّ

واصرِف عنا  ،خرةاَأل ِء الدنيا وعذَابِبآل من كُلِّ
رشا وينالد رش اآلخ.ةر  

ر               ةراآلخ    

    لَّىصاهللاو   خرِي لْخقا  هنيِّدس
و دمحم  هآل حصهبِِو  نيعمأَج.  



2016 جوالي 06 الْفطْرِ عيد  خطبة     
 
 

 - 25 - 

سبـحن بِّرك الْ بِّرعزة عما يفُصنَو والَسم ىلَع  
و  نيلسرمالْ      الْ بِّرالَعمين.   

  
  

    ،   ،    ،  

     اللَّه  و       و .  
 

  عثمان
16.06.2016 

 


