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     :                    

                            

               . 

  أَشهد أَنْ    اللَّههدحوو    دهأَشو لَه رِيكش
هدبا عدمحوأَنَّ م لُهوسرو .مّلسلِّ وص ماَللَّه    

دمحا منيِّدس و   هآل َأابِهوحص  نيعما  .أَجأَم
م وإِياي اتقُواْ اللَّه، أُوصيكُ !أَيها الْمسلمونَبعد، فَيآ 

  :قَالَ اللَّه. بِتقْوى اهللا فَقَد فَاز الْمتقُونَ

                 

.  
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 ء  نءضارك
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ء 

 

 
 

 ء 
 ء
  ضجو  
نكمنفعت 
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    ءضجو
    

نكمنفعت ءريةخ
    نقكاـف
 ٢
     
 

  ء
   
 

 

فرمان    
7 : 
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   ضجو
  -
ءرضاك   

يغ هرموين 
 

þ  خملوق
  ء ء

  ء
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فقري
 
 

 حديث   رضي  
þ 

 

 ادبالْع بِحصمٍ يوي نا مإِالَّم يهزِالَ فني لَكَانم ن
منفقًا خلَفًا ويقُولُ أَحدهما اللَّهم أَعط  فَيقُولُ

  خر اللَّهم أَعط ممِسكًا تلَفًاآلال
 

    -
 ٢ء   

 كم   
﴿ء﴾  ٢
﴿  ﴾﴿

 ("
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﴿ء﴾
خبيلء 

﴿﴾. 
 

 
 

٢فقري 
ء

   
 ضجو

كمري
 ء 

كمري
. 

 

  فرمان  
19: 
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 ٢كمري ﴿ 
كمري ﴾  
   

﴿﴾ 
 

 
 

ضجو 
  ء
خرية þ 

   
ءء كيتك 

    
ءكمري
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رضي حديث
þ 

 

بالر بئُ غَضطْفقَةُ تدالص 
 

   
 
        ﴿﴾. 
 

  ضجو 
  
 
خالصن   

ءء
    
ضجو  ء
﴿﴾ُأخةو
ءءالصخإ



201426 مجعة  خطبة     

 

- 9 - 
 

ء 
   þ
 رضيء: 

 

 تقَيا اَبميف كاربو تطَيا اَعيماُهللا ف كرآج
 وجعلَ اُهللا لَك طَهورا

 

ضمسو
ضمسو

   ضمسو


 
﴿﴾. 

 

 
 

     
دفرضو ضملبا  
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  26 ء
 ء ء
   
)perbankan internet( 

 نكدمنفعتء
  3-ك   
. 

 

 
 

   


ء 


َأصفان. 
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 2013  RM500  
8 َأصفان

    


   IPT 
  ء ء ء

  رمضان 
    

   
ء

    
  

فيكاس(aspek). 
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خطبه كم   

٢: 
 

1.  يف  
 

 ء
. 

 

2.     
  ء

٢  
. 



3. ء خبيل  
    

ء
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4.   
   ٢

ء 
. 

 

              

                     

                     

         
 

٢نكمنفقه
    - كم 

كمري   
كمريرينطواكخ  ﴿﴾
 كمري

 

        ﴿بقرةلا274﴾ 
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ونفَعنِي ، آن  ولَكُم بارك اُهللا  لي
    نم اتي  

 هو  وإِنه، ووتهتال ومنكُم وتقَبلَ منِّي
.  

 

يلأَقُولُ قَو     يل ميظاَهللا الْع رفغتأَسو
لَكُمرِ الْ وآئسلو ،اتملسالْمو نيملسمورفغتفَاس ه

هإِن فُوالْغ وهيحالر رم  
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 نا مقَنزرو ،نيملسالْم نا ملَنعج يالَّذ لَّهلدماََلْح
اتالطَّيِِّب.  دهأَنأَش     هدحواُهللا و   كرِيش

هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ،ولَه لُهوسرلِّ  .ووص ماَللَّه
ّلسوم  ارِكبو  انيِّدس  و  

بِهحصو ِبِإ مهبِعت نمو    ويِنيّا  .ِمِ الدأَم
. بعد، فَيا عباد اِهللا، اتقُواْ اللَّه فَقَد  فَاز  الْمتقُونَ

قَالَ اُهللا تعا :                   
                         .  

الْمرسلني وارض اللَّهم  سيِّد  للَّهم صلِّ وسلّماَ
عمأَج هـَّات   .ينعن أَصحابِه وقَرابته وأَزواجِه وذُرِّي

 ننِيمؤالْمو اتمِلسالْمو نيملسلْمل راغْف ماَللَّه
اتنمؤالْماِء وياَألح  مهناتمواَألمو  عيمس كإِن ،
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 .الْحاجات يب الدعوات ويا قَاضيقَرِيب مجِ
و أَلُكسا نإِن ملُ إِلَاَللَّهسوتبِيِّنبِن كاي ك ،ِنيم

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

، الْمعظَّمِ سلْطَان  ملكنالَةَ الصمدانِية، جال
ّالد فرلْطَان شين ادريس شاه احلاج ابن س

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

،   مةَ منك، لولىِّ عهدوالصّحةَ والسال
 لْطَاننِ السباه اري شين أَمّالد فرادريس  ش

حٍ وعافية بِمنِّك شاه احلاج فى أَمنٍ وصال
اَللَّهم أَطلْ . كْرامِواِإللِِ الْجالذَاوكَرمك يا 
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د ،عمرهما مصلحينِ للْموظَّفين والرعية والْبِِِال
دطَرِيقِ الْهِا لمهدِقَاصغْ مّبلو ادشالرو.  

  


 كحضرمتو    
    

    
خصو   

 
 

   كحضرمتو 
     

   
  

    اخالق
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  ضرمتوحك. 
  كامي منوروت اجرن اهل السنة واجلماعة
عقيدة دان عملن  كامي  دان 

  فهامن
منفه 

 

 


 فرض،  كفرضوان

    
 فقري 
نفقكن    
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خريةأ 

 

     
    قفكن   وقف

     
خرية 

 

                      

     .           

             .   

  ، عباد اِهللا                    
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 هوكُراشو كُمذْكُري ميظواْ اَهللا الْعفَاذْكُر 
همنِع هلفَض نم هأَلُواسو ،كُمزِدي  كُمطعي

 .ولَذكْر اِهللا أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ
  فريزن

15.12.2014 
 


