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"   ەممليهارا سنة رسول اللاونتوق þ
  انيت

﴾حديث 
 

   :…             

                   .  
       

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

ارِكبو   دمحا منيِّدس و  هآل َأابِهوحص   
نيعمآ  .أَجفَي ،دعا بأَما الْمهونَأَيملس!  ،قُواْ اللَّهتا

قَالَ . فَقَد فَاز الْمتقُونَ أُوصيكُم وإِياي بِتقْوى اِهللا
اللَّه :                   

        .  
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     ٢
 

   
ء 

ءفهميء
 لقرءان٢حديث.þ
     

٢ . 
 

خطبة 
  ء

    þ
حديث. 
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حديث þ  
    یتءیا
   þ
þ
     

   
. 

 

   
(medium)   
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 القرءان 
٢þ حديث 

 

    
 

 

حديث  
القرءان     

 


 .   
   

    
þ
 القرءان

.  
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فرمان
     : 7  

…               

                 
 


þ   

  
    

    
﴿٢﴾. 

 


    þ
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. 

 

ءفرمان
80 :  
 

                 

             
 

   
    
 ﴿
  ﴾  

  ﴿
﴾. 
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ناالقرء. 
 

   القرءان


.þ þ
    

  ٢حديث.þ
  خربن  

ءيـحديث -حديث 
. 

 

 
 

 
خملوق  نسيءما 

٢. 
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  خزانه
 ـميث5  
٢  
٢

  
يء. 

 

 þ
 .   ءماعل 

    
ء

 þ  .  
حديث

.þ   خزانه
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حديثنسيءما
      


  حديث
 ٢ ء
.þ 

 

حديث ضير 
þ : 
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  من النارِ ب علَي متعمدا فَلْيتبوأْ مقْعدهمن كَذُ
 

﴿!﴾ 

. 

﴿البيارِخ﴾ 
 

 
 

 حديث  
 انءالقر 

 فهمنك  
   ء   
þ  القرءان


   القرءان 
 القرءان. 
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القرءان
 حديثريخ
القرءان. 

 

 
 

  
 


 

   
. 

 

  
  ٢ناءبین   
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 نءبینا 
 

   ٢ 
    نءبینا 

. 
 

  الءسو 
    

ريكبرفي

٢   

    ٢ 
 

   - 


ريكترفي 
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-
٢حديثþ. 

 

    فهمن
 حديث   

     
  نسياءم.  
    

٢فهمن    
    
 ٢فهمن  

   ٢
. 

 

 
 

حديث 
  فهمن 
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ء. 
 

ريكبرفي 
 

يء
فهمنك الءسو 

  الءسو  
  

    
 
    یقي ءممبا

    
    

یقيءدبایقيءممبا 
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 القرءان 
   -


 (mesej) 
ي ءماللو  
     

  

حديثخصوص  
  ٢حديث
. 
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 هاري خطبه
 

 

1.     
 

  
فهمن حديث 

  -
. 

 

2. 
حديث  
القرءان 

 

3.  ٢حديث 
.þیتنءاكبر
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4.   -
  
٢یتنءاكبر٢  حديث
. 

 

       ِ ◌    
 

                   

                      

                   

                   

         
 

٢فورك 
 - ﴿٢﴾

-    -

  ﴿٢﴾ 
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   ٢  وفور ك
ینءال

  ینءال  
افريك ٢وفورك

- ٢
افري ك 

 

   ﴿ ِّ  :151-150ءاسَ الن
﴾ 

 
 

  
 
 
 
 
 



  مجعة  خطبة     

 

- 19 - 
 

 

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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ملسالْم نا ملَنعج يالَّذ لَّهلدماََلْح نا مقَنزرو ،ني
اتالطَّيِِّب.  دهأَنأَش      َ◌  هدحواُهللا و  

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

 بِهحصو مبِإِو مهبِعت ن  وي ِِم
أَما بعد، فَيا عباد اِهللا، اتقُواْ اللَّه فَقَد  فَاز   .الدّينِ

:قَالَ اُهللا تعا. الْمتقُونَ         

                   

   .  

 للَّهم صلِّ وسلّماَ  يِّدس  ماللَّه ضارو نيلسرالْم
نيعمأَج هـَّات   .عن أَصحابِه وقَرابته وأَزواجِه وذُرِّي
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مؤالْمو اتمِلسالْمو نيملسلْمل راغْف ماَللَّه ننِي
اتنمؤالْماِء وياَألح  مهناتمواَألمو  عيمس كإِن ،
 .الْحاجات يب الدعوات ويا قَاضيقَرِيب مجِ

و أَلُكسا نإِن مبِيِّاَللَّهبِن كلُ إِلَيسوتان ك ،ِنيم
أَنْ  اتك الْعظْمىوصفَ ونسأَلُك بِأَسمآئك الْحسنى

 كتوِقَاي فْظبِحو ةانِيبالر كتايننِ عيفَظَ بِعحت
، الْمعظَّمِ سلْطَان  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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ي كمكَرالذَاا والْج ِِاِإللامِولْ . كْرأَط ماَللَّه
د ،عمرهما مصلحينِ للْموظَّفين والرعية والْبِِِال

دطَرِيقِ الْهِا لمهدِقَاصغْ مّبلو ادشالرو.  
                           

        .            

             .   

، عباد اِهللا                

                  
             

  

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

نصا تم لَمعي اللَّهو راِهللا أَكْب كْرلَذونَوع. 
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  أبو ذاكي
17.04.2014  


