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    :           ... 

شرِيك لَه    واللَّه وحده    أَشهد أَنْ
هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشوو لُهوسرلِّ . وص ماَللَّه

مّلسو   دمحا منيِّدس و  هآل َأابِهوحص   
نيعمآ  .أَجفَي ،دعا بونَأَمملسا الْمهأَي!  ،قُواْ اللَّهتا

قَالَ . أُوصيكُم وإِياي بِتقْوى اهللا فَقَد فَاز الْمتقُونَ
اللَّه :                 

        .  
  

حاضريين 
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     ٢
     

  
ء 

 

خطبه  
٢    

 
 

 حاضريين
 

     
  رمضان  

    
كم
   ٢
  ﴿ َكَ یْ بِّ ل  َّ َّ ھُ الل ﴾كیْ بَّ لَ  م
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 یكونتك     
فرمان27 : 

 

       

     

 

   ء 
   كمری
ك﴿ ﴾ 

 -  
   ﴿
﴾ء 
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 كمری
ء

ء 
 

فرمان    
97: 

 

…        

… 

 

ء
ء
 

 

 ضجو  
 þ    
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حديث   رضي
 þ 

 

إِلَه  الَم علَى خمسٍ شهادة أَنْ الَسإلبنِي ا
ة الَاللَّه وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّه وإِقَامِ الص الَّإِ

  ِء الزكَاة والْحج وصومِ رمضانَوإِيتا
 

ملفظکن
    ء 

     


رمضان 
  ﴿﴾. 

 


  كمری 
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 ضي اهللا عنهرحديث
þ 

 
 

من ملَك زادا وراحلَةً تبلِّغه إِىلَ بيت اهللاِِ 
 جحي لَماوانِيرصا أَو نيودهي وتمأَنْ ي هلَيفَالَ ع 

 

ء  ء
 

كم    

 
   ﴿﴾. 

 

حاضريين 
 

    
ء
  یكفاسلكفيزي
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طواف، سي، وقوف دععبرمامل ةفَر ،
دمدزةفَلملونتر ج ،مد اترمىين ء٢
 


   
    كمری

  -  
 

 

 
 

٢ء  ضجو 
ء٢براد  كکتی

   كتیك  
 
كمو

 -
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﴿-﴾ 
٢
   
   
ءكمری

 (mendisplinkan)
  كم

 ء
 ء  

سيتيفكمری 
 

 

 ضيرحديث 
þ 

 

ةُالْجن الْحج الْمبرور لَيس لَه جزاٌء إِالَّ  
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    ء
ءضشر 
        ﴿﴾. 
 

كم-
   
 

 

 : 197فرمان
 

                    

                    

                   

         

 

﴿   ﴾ 
    
  ﴿
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﴾   كم 
    

      
 ء
ء 

    
ء-ء  

﴿ء﴾
   ٢ ﴿

﴾  
  

 
 
 

 
٢ ٢ 
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1      
الصخا-
 

 

2      


  ٢
عيطواف دان س

    ٢
ء٢ 




 ريكدفيرين كفي
َِغبِيت اي
ءك، نراضشر

برزخء٢ 
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3     ء
ء  ء

    ء طرف
ء 

 
 

 ضي اهللا عنهحديث 
þ 

 

 
 

      
 

﴿أخبار﴾.  
  

4 ٢ثُفْر﴿
     

 فتنه﴾   
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 ضي اهللا عنهحديث
þ 

 

تلَ لَيجا إِنَّ الربِه كحضي ةمبِالْكَل كَلَّم
 يهوِي بِها من أَبعد من الثُّريا, ه ءَ جلَسا

 


 ء

   كم 
  ء ضشرء

ُثراي. 
                      ﴿﴾. 

 

5 
ء     
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 ء 
ء 

 
 

حاضريين   
 

 

رياخ   
 

ء 
 

       ِ ◌     

                 

 

ءنكدلفظ﴿
﴾ء 

   ﴿ 
﴾ 

   ﴿ :18﴾. 
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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 نيملسم

ورفغتفَاسهإِن ه فُوالْغ وهيحالر رم  


 
 
 
 
 
 
 
 

  



201412 مجعة  خطبة     

 

- 16 - 
 

 
 

 
 

عج يالَّذ لَّهلدما اََلْحقَنزرو ،نيملسالْم نا ملَن
اتالطَّيِِّب نم.  دهأَنأَش     َ◌  هدحواُهللا و  

هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ،لَه كرِيوش لُهوسروو. 
مّلسلِّ وص ماَللَّه  ارِكبو انيِّدس  

و  بِهحصو ِبِإ مهبِعت نمو  
أَما بعد، فَيا عباد اِهللا، اتقُواْ اللَّه  .ِمِ الدّينِيو

:قَالَ اُهللا تعا. فَقَد  فَاز  الْمتقُونَ    

                   

          .  
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 للَّهم صلِّ وسلّماَ   يِّدس  ضارو نيلسرالْم
 هـَّات اللَّهم عن أَصحابِه وقَرابته وأَزواجِه وذُرِّي

نيعمأَج.  
الْمو نيملسلْمل راغْف ماَللَّه ننِيمؤالْمو اتمِلس

اتنمؤالْماِء وياَألح  مهناتمواَألمو  كإِن ،
 يب الدعوات ويا قَاضيسميع قَرِيب مجِ

اتاجالْح. و أَلُكسا نإِن ماَللَّه كلُ إِلَيسوتن
 ك الْحسنىمينِ، ونسأَلُك بِأَسمآئك ابِنبِيِّ

أَنْ تحفَظَ بِعينِ عنايتك  وصفَاتك الْعظْمى
 ملكنالَةَ الربانِية وبِحفْظ وِقَايتك الصمدانِية، جال

، سلْطَان شرف الدّين الْمعظَّمِ سلْطَان 
ح ادريس شاه احلاج ابن املرحوم سلْطَان صال

اَللَّهم أَدمِ الْعونَ  .ين عبد العزيز شاه احلاجلدّا
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مةَ منك ،والْهِدايةَ والتوفيق، والصّحةَ والسال
دهىِّ علول   ،  ِنباه اري شأَم

شرف الدّين ادريس شاه احلاج فى  السلْطَان
لِِ الْجالذَابِمنِّك وكَرمك يا حٍ وعافية أَمنٍ وصال

اَللَّهم أَطلْ عمرهما مصلحينِ . كْرامِواِإل
د، وبلّغْ مقَاصِدهما للْموظَّفين والرعية والْبِِِال

دطَرِيقِ الْهِل ادشالرو.  
                           

        .            

             .   

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

 .ه يعلَم ما تصنعونَولَذكْر اِهللا أَكْبر واللَّ
  ساهاري

03.09.2014 
  


