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   ,   ,    ,     ,    , 

   ,   , ,   , و   . 

  َ◌   اللَّه و  ,    و    .  

     ,          ,        

     .  , هدعو قدص, 
رصنو هدبع ,هدنج زأَعو ,هدحو ابزاَألح مزهو. 
  كي

      ماَللَّه
مّلسلِّ وص  ارِكبو  انيِّدس و  

بِهحصو ِبِإ مهبِعت نمو   ويِنيِّمِ الد.  
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اِهللا. قَالَ اللَّه :

               

   .   
 

   ,   ,  , و   . 
    

 نءكتقوا



 ٢
 


رمضان 
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ةخطبكايل عيدالفطرياءيت
فطرة 

 

 
عيدالفطر 
الءوغن


خشوععيدالفطر 
 

  

185فررمضان 
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رضيحديث
þ 

رِـيِّزكْبِيبِالت كُماديا أَعون.  
 

 
 

 

    
 

الءوغن
ةخطب 

عيدالفطر 
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فطرة




 
 
 
 

 

٢
ممفوثاءي

ممفوثاءي ٢باءيق
 ٢

باءيقممفوثاءي
ممفوثاءياخرية
اخريةباءيق

باءيقممفوثاءي
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ممفوثاءي
 

 

    
 

   
٢
 ضعيفممفوثاءي

٢ممفوثاءي
مالءينكن 
ممفوثاءي
مالءينكن كمولياءن 
كمولياءن 

مغتاهوءي
 

 

الَو حلَو قُ الَوالْ اِهللابِ الَّإِ ةَوعالْ ىِّلعظمِي.  
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مالءينكن
 

 

    
 

 

 
 

   
رمضان
رمضانرمضان

 
رمضان


باءيقكه

انفاق
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فطرةرمضانسجاءوه
 

 

    
  

رمضان 
رمضان

كأداءن  
نكباءيق

رمضانيماءنس
اداله ماءنسي



اخرية 
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اللوءي


خريةأد   

 

   خيانة 
 ممفيتنه 

 
 رمضان
 باءيق
 

خريةأد
رمضان
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خريةأد
 

ماللوءيفهمي
   

رضيحديث
þ 

 

مقَ نلَ امقَالْ ةَلَيإِ رِديمانا واحتسا غُابفلَره ا م
قَتدم مذَ نبِنه. 

 
 
 





)البخاري رواية ( 
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٢
رمضان
 

كخينتاءن
رمضان 

 

رضيحديث
 þ  

 

 انَ ثُمضمر امص نأم هعباتتالٍ كَانَ  سوش نم
  .كَصيامِ الدهرِ

 

رمضان
6

 
 



       
  

 

- 12 - 
 

حديث



  رمضان


رمضان


 

 

غريه
رمضان 




6 

ممفوثاءي
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فطرة
ءيثدريضا 



فطرة
 
 

    
 

   
رمضان





 ٢ 
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٢ كبهاضياءنث
   

 

اخالص
كمعافن  
 

كمعافن 
عيدالفطر 

 

    
 


٢
برماءين


كورنياءن
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فطرة
ءنضايكر 

 

    
 

ةخطب
عيدالفطر   

رمضان .1
باءيق

 رمضان
 

رمضان .2
سيتيف 

فرض ٢
كحاضري

٢
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ضريضريي


 

 

3. 
رمضان 

نفسو
رمضان 

 
 

 
4.    

ءنضايكر
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رمضان 

 

       

                             

                               

 

ممفوثاءي
كفرخاياءنباءيقث باواءن

كأداءن

ءيضايدر


  
 30-27: فجرال
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, آن   ولَكُم بارك اُهللا  لي
 نِيفَعنو    نم اتي
 نِّيلَ مقَبتو كُمنمو التهتوو ,هوإِن  وه
 .  

  
 

يلأَقُولُ قَو    يل ميظاَهللا الْع رفغتأَسو
لَكُمرِ وآئسلالْ ونيملسم الْمو ،اتملسورفغتفَاس ه

هإِن فُوالْغ وهيحالر رم.  
  



   ,   ,   ,  

  َ◌   اللَّه  و      و   .  
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   ،  ،  ،    ،   ، 

  ،  ، و   .  

لَّهلدماََلْح يا الَّذلَنعج نم  نا مقَنزرو ،نيملسالْم
اتالطَّيِِّب.  دهأَنأَش     هدحواُهللا و  

 .وورسولُه ومحمدا عبده شرِيك لَه، وأَشهد أَنَّ
مّلسلِّ وص ماَللَّه  ارِكبو  انيِّدس و 

 بِهحصو ِبِإ مهبِعت نمو    وي ِِم
 تقُواْ اللَّه فَقَد فَازأَما بعد، فَيا عباد اِهللا، ا .الدّينِ

 قَالَ اُهللا تعا. لْمتقُونَا :            

                           

        . َامّلسلِّ وص مللَّه  يِّدس 
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ماللَّه ضارو نيلسرالْم نأَ عابِهحص هتابقَرو 

اجِهوأَزو نيعمأَج هـَّات  للْمسلمين اغْفر اَللَّهم .وذُرِّي

اتنمؤالْمو ننِيمؤالْمو اتمِلسالْماِء وياَألح  مهنم
يب الدعوات ، إِنك سميع قَرِيب مجِواَألموات
يا قَاضيو اتاجالْح. و أَلُكسا نإِن ملُ اَللَّهسوتن
 مينِ، ونسأَلُك بِأَسمآئك الْحسنىك اإِلَيك بِنبِيِّ

أَنْ تحفَظَ بِعينِ عنايتك الربانِية  وصفَاتك الْعظْمى
ملكنا الْمعظَّمِ  لَةَوبِحفْظ وِقَايتك الصمدانِية، جال

، سلْطَان شرف الدّين ادريس سلْطَان 
ين عبد ح الدّشاه احلاج ابن املرحوم سلْطَان صال

اَللَّهم أَدمِ الْعونَ والْهِدايةَ  .العزيز شاه احلاج
مةَ منك، لولىِّ عهدوالتوفيق، والصّحةَ والسال
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،  لْطَاننِ السباه اري شأَم  فرش
حٍ وعافية الدّين ادريس شاه احلاج فى أَمنٍ وصال

اَللَّهم أَطلْ . كْرامِواِإللِِ الْجالذَابِمنِّك وكَرمك يا 
نيظَّفولْمنِ ليحلصا ممهرمالْبِِِال عو ةيعالرو ،د

دطَرِيقِ الْهِا لمهدِقَاصغْ مّبلو ادشالرو. 
 

   
 

٢٢
فرض

رمضان
الءين 
عيدالفطر
فطرة
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فطرة 
باءيق  




 
 

 

  ،   ،   و   .  

   
٢

þ
 رمضان

6



       
  

 

- 23 - 
 





٢الءين   

معافن- برمعاف
معاف

معافكنكمعافن


  

 
   
الءينث-الءين 

ءيضايمر
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رِين  الَلّهم اجعلْنا من التوّابِين واجعلْنا من الْمتطَهِّ
لْنعاجاو نيحالالص كادبع نم. 
 كلهالْكَفَر 

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

واصرِف  ،اآلخرة ِء الدنيا وعذَابِبآل من كُلِّ
ةراآلخ رشا وينالد را شنع.  

ر                     

   لَّىصاهللاو   خرِي لْخقا  هنيِّدس
و دمحم  هآل حصهبِِو نيعمأَج.  

سبـحنك بِّرك الْ بِّرعزة عما يفُصنَو والَسم 
الْ  ىلَعمرسلين  و       الْ بِّرالَعمين.  

 ا
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   ,   ,   ,  

    اللَّه  و      و   .  
   


