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 دهأَن  أَش    هدحو واللَّه   لَه رِيكوش 
 اَللَّهم صلِّ وسلّم. ورسولُه وعبده وأَشهد أَنَّ محمدا

ارِكبو    دمحا منيِّدس و   هآل َأابِهوحص   
نيعمأَج. دعا بآ أَمونَ، فَيملسا الْمهأَي!  ،قُواْ اللَّهتا

قَالَ . فَقَد فَاز الْمتقُونَ أُوصيكُم وإِياي بِتقْوى اِهللا
اللَّه :             

     .  

  

 



 فربواري      
  

 

- 2 - 
 

 
 

  ٢  
 

  -
خري. 

 

 خطبه
: . 

 

 
 

    صفة
 صفة
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   خياـ
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حديث يضر 
اهللا þ برسبدا: 

 

الَ إِميانَ لمن الَ أَمانةَ لَه، والَ دين لمن الَ 
لَه دهع  

 

  


 
﴿﴾ 

 

 
 

    
   

 ثيء  
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   نسيءما
ء    

   

يقء
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   ٢
    نسياءم
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سينءمايتءيا  
. 

 
 

 
٢  

  
  نسيءما 

     
٢  

 نالقرءآ
 

þصفة
 نسيءما  
   


َلْامغةرييناءغم 

þ 



 فربواري      
  

 

- 6 - 
 

  
. 

 

 صفة
 þ  

  
)dialog(   يانفس  

  سفيان 
﴿ ﴾   

يانفس    
     

 
 

يانفس
 صفة 

 

صفة
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   َباطَاخل

 ٢ينءال  -
 þ 
 
 

 
 

   

 نسيءما   

يتءيافرمان
58النءاس  

 

  
  ﴿

 ﴾  
  نسي،ءما﴿ ﴾
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﴿﴾  يقءسبا-

 ثيقءبا 
 

 


نءراجاك،
    
 

 

 


 
اخالق 

 

     


   يلهءهوتك
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 حديث
 

 

م عيضا أَنْ يِء إِثْمركَفَى بِالْمقُوتي ن 
 


يهِقَفْن
﴿﴾ 

﴿﴾ 
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  يقنءابك  
    


  

 

اإلنفطار فرمان
10-12  : 
 

                            

        
 

  ٢
نءباوا﴿
 خملوق﴾ ﴿ ﴾
 ﴿٢﴾
 يءتاهوغم
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 ٢
 

  نسيءما

  
 ٢  نسيءام

  ٢  
خالق 

٢. 
 

   
   خري 

ثناءبيجقسنك 
  

رية خ. 
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﴿﴾

    ٢
;   
  
  ﴿ 
نءأداك﴾ 

     ﴿  42﴾ 
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عنِي ونفَ, آن  ولَكُم بارك اُهللا  لي
    نم اتي  

 هو  وإِنه, ووتهتال ومنكُم وتقَبلَ منِّي
.  
 

يلأَقُولُ قَو     يل ميظاَهللا الْع رفغتأَسو
لَكُمرِ الْ وآئسلونيملسم  ،اتملسالْموورفغتفَاس ه

هإِن فُوالْغ وهيحالر رم.  
 
 
 
 
 

 

  



 فربواري      
  

 

- 14 - 
 

 
 

 نا مقَنزرو ،نيملسالْم نا ملَنعج يالَّذ لَّهلدماََلْح
اتالطَّيِِّب. دهأَن  أَش     هدحواُهللا و   كرِيش
أَشو ،لَههدبا عدمحأَنَّ م دوه لُهوسرلِّ  .ووص ماَللَّه

مّلسو  ارِكبو  انيِّدس و  
بِهحصو ِبِإ مهبِعت نمو   ويِنيّا  .ِمِ الدأَم

. د  فَاز  الْمتقُونَبعد، فَيا عباد اِهللا، اتقُواْ اللَّه فَقَ
قَالَ اُهللا تعا :                   

                         .  

م الْمرسلني وارض اللَّه سيِّد  للَّهم صلِّ وسلّماَ
نيعمأَج هـَّات   .عن أَصحابِه وقَرابته وأَزواجِه وذُرِّي

 ننِيمؤالْمو اتمِلسالْمو نيملسلْمل راغْف ماَللَّه
اتنمؤالْماِء وياَألح  مهناتمواَألمو  عيمس كإِن ،
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 .الْحاجات يا قَاضييب الدعوات وقَرِيب مجِ
و أَلُكسا نإِن مبِيِّاَللَّهبِن كلُ إِلَيسوتان ك ،ِنيم

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

ةانِيدمالالصج ، َالَةنكللْطَان  مظَّمِ سعالْم ،
سلْطَان شرف الدّين ادريس شاه احلاج ابن 

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

،  ىِّ عهدمةَ منك، لولوالصّحةَ والسال
 لْطَاننِ السباه اري شين ادريس  أَمّالد فرش

حٍ وعافية بِمنِّك شاه احلاج فى أَمنٍ وصال
اَللَّهم أَطلْ . كْرامِواِإللِِ الْجالذَاوكَرمك يا 
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 ةيعالرو نيظَّفولْمنِ ليحلصا ممهرمالْبِِِالعو ،د
دطَرِيقِ الْهِا لمهدِقَاصغْ مّبلو ادشالرو.  

  


 كحضرمتو    

     
    

خصو   
 

 

   كحضرمتو 
     

   
  

    اخالق
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الءينفرسغكيتاءن

     
 
  ضرمتوحك . 
  كامي منوروت اجرن اهل السنة واجلماعة
لن عقيدة دان عم كامي  دان 

 فهامن
ءفهمن 

 


 فرض،  كفرضوان
الءين
 فقري  موقف
فقكننمغاء
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اخرية 

 

                      

      .          

             .   

  ، عباد اِهللا                    

                       
                 

  

  الْعظيم يذْكُركُم واشكُروه فَاذْكُرواْ اَهللا
همنِع هلفَض نم هأَلُواسو ،كُمزِدي  كُمطعي

 .ولَذكْر اِهللا أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ
  


