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                   . 
    

  أَشهد أَن     الهدحو ولَّه   لَه رِيكوش 
اَللَّهم صلِّ . ورسولُه وعبده وأَشهد أَنَّ محمدا

مّلسو ارِكبو    دمحا منيِّدس و   هآل 
 .أَجمعين  صحابِهوأَ

صيكُم واللَّه، أُاتقُواْ  !أَيها الْمسلمونَأَما بعد، فَيآ 
: قَالَ اللَّه. فَقَد فَاز الْمتقُونَ وإِياي بِتقْوى اِهللا
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   . 

    


ناءتقوك    

  
  
    

  
þ

.خريةأدعةمنف


    نسيءما
وهيءمنجايقنءباك
رتنمضك.
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    نءأداك
رتنمضك 

رتنمضك
ينءال.



 


   
    

 الءسو 


نسيءماةفطر   
  لكفيزي 

نسيءما  
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 نسيءما  
   ٢ 
.



   
ةخطب

    
    

اخلمر رمخلْاَ   
 


   wine  

 
رتنمضك  
 



þ 



    خطبة  
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رمرِ اَلْخش نمو ،ثآئبالْخ لِ اُهللا أُمقْبي ا لَمهب
وهي في بطْنِه  مات فَإِنْ. صالةً اَربعين يوما

م اتةًمـيلاهـةً جـتي. 
 


    40
 

.
)رواية دارقطين( 


   
  رمضك نسيءما.

   نريكفي
 نسياءم  

   
 اخالق  نسيءما
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٢ينءال
 
   

نفسو.



    
يتءيا
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 نءأداك   


   

 نءونافغض 
    

þ 
. 

 

 
 

   
   يقنءباك نسيءما
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٢فتي
   نءونافغض  

      
  

ينسءيقن ماءباك
  نسيءما

٢.


     þ


 

عن رسولُ اِهللا فى الْخمرِ عشرةً عاصرها لَ
 هلَةَ إِلَيومحالْما ولَهامحا وهارِبشا وهرصتعمو

سا ولَه رِيتشالْما ونِهلَ ثَمآكا وهعائبا وهياق
اةُ لَهرتشالْمو.  
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 þ  
يتءيا

   

)رواية الترمذي(



 حديث  
     
الءسو   


    نءديافث

   خريكأ 
    

   
. 
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  ٢  

     
.

 þ 




امرح لُهيةٌ فَقَلريكَث كَرآ أَسكُلُّ م. 


٢


 )دوابو داورواية امحد، الترمذي، النسآئي دان (     
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.






   
  18  
  1995

  3000RM
 2  

    


5000RM3 .


٢اخري
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.



فرغكاءن 
     

 
  ينءال

   
     

دخواطريي .





   
 يقءتربا  
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 نءاضدو
     
   برصفة
تيف. 



   
   ٢  
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 ٢ 
٢نفسو
   .

   
   نكالءرسوفد 

خريةأد. 
 




    
٢ نكفيند.

٢
   ٢

نءاضرنياف  
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.



   


نءونافغض
   
٢   

  
.



   

 مغناءي   
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 ٢  
ائدةامل91


 

، آن   ولَكُم بارك اُهللا  لي
 نِيفَعنو    نم اتي
 نِّيلَ مقَبتو كُمنمو التهتوو ،هوإِن  وه
 . 



يلأَقُولُ قَو    يل ميظاَهللا الْع رفغتأَسو
مسلمين والْمسلمات، ولَكُم ولسآئرِ الْ

ورفغتفَاسهإِن ه فُوالْغ وهيحالر رم. 
 
حفيظي

1611.2011 
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لمين، ورزقَنا من ذي جعلَنا من الْمساََلْحمدللَّه الَّ

اتالطَّيِِّب.  دهأَنأَش   َ  هدحواُهللا و  
هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ،لَه كرِيوش لُهوسروو. 

 ارِكبو  مّلسلِّ  وص  ماَللَّه  انيِّدس 
و  ِبحصوه ِبِإ مهبِعت نمو    
 .ِمِ الدّينِيو

  فَاز  فَقَد قُواْ اللَّهتاِهللا، ا ادبا عفَي ،دعا بأَم
 . الْمتقُونَ

قَالَ اُهللا تعا :                   
                         . 

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

 



    خطبة  
  

 

- ١٩ - 
 

و اتمِلسالْمو نيملسلْمل راغْف ماَللَّه ننِيمؤالْم
اتنمؤالْماِء وياَألح  مهناتمواَألمو  عيمس كإِن ،

اتاجالْح ىا قَاضيو اتوعالد بجِيم بقَرِي .
و أَلُكسا نإِن مبِيِّاَللَّهبِن كلُ إِلَيسوتان ك ،ِنيم

نسالْح كآئمبِأَس أَلُكسنىو ىظْمالْع كفَاتصو  ْأَن
 كتوِقَاي فْظبِحو ةانِيبالر كتايننِ عيفَظَ بِعحت

ملكنا الْمعظَّمِ سلْطَان لَةَ الصمدانِية، جال
 ين ادريس شاه احلاجّالد فرلْطَان شس ،

لعزيز شاه ين عبد اح الدّابن املرحوم سلْطَان صال
 .احلاج

اَللَّهم أَدمِ الْعونَ والْهِدايةَ والتوفيق، والصّحةَ 
أَمري    ،مةَ منك، لولىِّ عهدوالسال
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شاه ابنِ السلْطَان  شرف الدّين ادريس شاه 
كَرمك يا حٍ وعافية بِمنِّك واحلاج فى أَمنٍ وصال

لِِ والْجالذَا ِاما . كْرمهرملْ عأَط ماَللَّه
د، وبلّغْ مصلحينِ للْموظَّفين والرعية والْبِِِال

دطَرِيقِ الْهِا لمهدِقَاصم ادشالرو. 
 


كحضرمتو


   

خصو


 

   كحضرمتو 
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      برمنفعة

      
     

ءيريضا     
      

 فرسغكيتاءن  الءين



 

     
خصو    

      فرضو
    ٢

    فقري
      



    خطبة  
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   ءمنوكريضا  
اءفُقَرككفورن
كفقرين
                     

      .           

             .    

  ، عباد اِهللا                  

                    

                   
 

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

 .ولَذكْر اِهللا أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ
 


