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 رمضان  
                  

                     

        

ه وأَشهد شرِيك لَ   واللَّه وحده    أَشهد أَنْ
هدبا عدمحوأَنَّ م لُهوسرو .مّلسلِّ وص ماَللَّه   

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

قْوقُونَبِتتالْم فَاز ى اهللا فَقَد .قَالَ اللَّه :     

                    

  . 
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- 
ء   

  
  
 

 þ
   
 -  منفعة
خرية. 

 

خطبه
رمضان 

 

 
 

رمضان 
 
٢
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ء    
   

 
 

 فرمان  
183 : 
 

              

                   

 

 ٢  
  ٢
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ءرمضان
 ٢ضجو
 رمضانكمریء
 كمری كم ٢


. 
 

  

  رمضان
 ء-ء

ء
þ 

 


 رمضان  

هللا يلِبِي ساق ففَنإِ
   þ.

  



201411 مجعة  خطبة     

 

- 5 - 
 

     رمضان
  


 þ  


    
ءرمضان 

 

فرمان 
215 : 
 

                   

                         
                  

كمری﴿﴾ 
 كمری ﴿ ﴾
    ﴿﴾
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  كم  
   ٢ ٢

٢﴿﴾
٢ء
كم  ﴿
ء-ء﴾ 

 

 
 

   رمضان
فقري

ضجو  
 

      
   ٢صفة
صفةخبيل   

 ضجو
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ء. 
 

   
þ

ء 
    ء


. 

 

 
 

ء   ء 
ضجورمضان  

   þ
 رضي
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ءþ 
غضھیرمضان    
  þ
ءء. 

 

    
 þء 
    رمضان
ضجو.كالمبار

   
كمری ختمکنـء 
  رمضان   
ضجو

 
ء

   ضلوارك
  رمضان  
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ء ـختمکن
ء   

   
(mempraktikkannya). 

 

 
 

ء
نكدفرضو  

    
   20
 شافعي

٢ء
  ء
 

 

ضيرحديث 
þ: 
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من قَام رمضانَ إِميانا واحتسابا غُفر لَه ما 
بِهذَن نم مقَدت. 

 
﴿ رمضان﴾

﴿﴾  ﴿﴾كم 
- 

﴿بخاريال﴾. 
 

 
 

  
 ضجو
    افاعتكبر

 خري رمضان
    
ء ء
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اف كاعترمضان

 þ  
 افاعتكبر 
تراخري 
 

 ء  ةشئعا 
 هارضي اهللا عن

 

 بِيأَنَّ النþ  نم راخاَْألو رشالْع فكتكَانَ يع
 نم هاجوأَز كَفتاع اُهللا ثُم فَّاهتو ىتانَ حضمر

هدبع.  
  

  افاعتكبر
  تراخري   رمضان

ضـ  ٢
افاعتكبر 

  ﴿مفَتق يهلَع﴾ 
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 رمضان 
٢þ
 

 ء٢


  ٢ 
 

  نفاقا   ٢
ء ضجو 

(wahan)یتءیا
 .صفة 

 

 
 

  رمضان
ء  ء
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 ء
ءء 

كمری 
رمضان     


  þ

 فرض ٢
   

٢كبربو
 ٢

الغا ء   
ضجو

   رمضان
. 

 

       ِ ◌    
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 ﴿﴾:  كج 
 كم   
  ٢

 ﴿﴾   
 

 

﴿آل عمران:31﴾ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



201411 مجعة  خطبة     

 

- 15 - 
 

ونفَعنِي , آن  ولَكُم بارك اُهللا  لي
    نم اتي  

 هو  وإِنه, ووتهتال ومنكُم وتقَبلَ منِّي
.  


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

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

ا عدمحأَنَّ م دهأَشو ،لَه كرِيشهدوب لُهوسروو. 
مّلسلِّ وص ماَللَّه  ارِكبو انيِّدس و 

 بِهحصو ِبِإ مهبِعت نمو  وي ِِم
أَما بعد، فَيا عباد اِهللا، اتقُواْ اللَّه فَقَد  فَاز   .الدّينِ
قُوتا. نَالْمعقَالَ اُهللا ت:         

                   

   .  

 للَّهم صلِّ وسلّماَ  يِّدس  ماللَّه ضارو نيلسرالْم
ـَّاته أَجمعينعن أَصحابِه وقَ   .رابته وأَزواجِه وذُرِّي
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 ننِيمؤالْمو اتمِلسالْمو نيملسلْمل راغْف ماَللَّه
اتنمؤالْماِء وياَألح  مهناتمواَألمو  عيمس كإِن ،
 .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
، معظَّمِ سلْطَان الْ ملكنالَةَ الصمدانِية، جال

سلْطَان شرف الدّين ادريس شاه احلاج ابن 
ين عبد العزيز شاه ح الدّاملرحوم سلْطَان صال

اَللَّهم أَدمِ الْعونَ والْهِدايةَ والتوفيق،  .احلاج
،  مةَ منك، لولىِّ عهدوالصّحةَ والسال

 لْطَاننِ السباه اري شين ادريس  أَمّالد فرش
حٍ وعافية بِمنِّك شاه احلاج فى أَمنٍ وصال
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اَللَّهم أَطلْ . كْرامِواِإللِِ الْجالذَاوكَرمك يا 
د ،عمرهما مصلحينِ للْموظَّفين والرعية والْبِِِال

  .والرشاد مقَاصِدهما لِطَرِيقِ الْهد وبلّغْ
                           

        .            

             .   

، عباد اِهللا                

                  
             

  

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

 .ولَذكْر اِهللا أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ
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  مت ذان
02.07.2014  


