
201427 مجعة  خطبة     

 

- 1 - 
 

  رمضان تربية  "
                         

                        

           

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

دمحا منيِّدس و   هآل َأابِهوحص  نيعما  .أَجأَم
اتقُواْ اللَّه، أُوصيكُم وإِياي  !أَيها الْمسلمونَبعد، فَيآ 
  :قَالَ اللَّه. اهللا فَقَد فَاز الْمتقُونَبِتقْوى 

                 

. 
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  ء رةضحك
 
  -
رمضان
     
. 

 

    ٢
خطبه  

رمضان 
 

 
 

 حضرة ك
    ء

 رمضان
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٢ء. 

 


 


    
    

   
  ء 

خصوص خوصْالخوص ص


  
غزايلالضي اهللا عنهر. 

 

ء  
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رمضان
. 

 

ضي اهللا عنهرحديث
þ 

 

نسيءما!،
ـفرضممرمضان

 ٢ك
٢ض
ء

ء٢
ء 

      ﴿ِء﴾ 
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رمضان

   رمضان
ء  

     
    ض-
ض

   
كþ
ِء

حديث 
 


كم-

  - فرض مغرب
 غضسهي
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ء   
رمضان    

   
 اخالق ينصفيـ

  فقري
 
 

   
  

   ء 



سيف 
(eksklusif)  
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ضي رحديث
þ 

 

كُلُّ حسنة يعملُها ابن آدم فَلَه عشر أَمثَالها 
زِي بِها أَجأَني ول اميإِالَّ الص  

 

ء
ءكم  

 
     ﴿ِء﴾ 

 

رمضان  
(pakej)  

 70  


 ضجو
  ضعيف  

افنصأ ٢ 
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   ـنفا
. 

 

 
 

  رمضان
صفة  صفة 

     
  ٢ ء
كيت رمضان
٢صفة  ٢صفة

. 
 

ضي رحديث 
þ: 

 

لَ بِهمالْعورِ وّلَ اَلزقَو عدي لَم نا، ملَوهلْج ،
هابرشو هامطَع عدي أَنْ يةٌ فاجح لَّهل سفَلَي 
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﴿.(  

﴿البيارِخ﴾ 
 

قممبنتوضجورمضان برصفة
 ُاخهو

  فقري  
  

٢. 
 

ضي ردالخحديث
þ: 

 

 هأَن رغَي رِهثْلُ أَجم ا كَانَ لَهمائص فَطَّر نم
  .الَ ينقُص من أَجرِ الصائمِ شيئًا
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كبربو


 

 ﴿﴾ 
 

 
 

   
  رمضان 
-

  
. 
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1 . 
. 

2 .   
. 

 

3 .  
ء 

 

4.يف ء
فقري. 

 

         ِ   
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﴿     ﴾
 رمضان ءانالقر

    ء 
 ٢  

﴿﴾ء
    

  رمضان﴿ ﴾
كم    

   مسافريكم
﴿  كبربو   
﴾  

٢ء.﴿﴾
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ض 

﴿رمضان﴾
  

 
 

﴿ :185﴾ 
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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 وهالر ريحم  
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 نا مقَنزرو ،نيملسالْم نا ملَنعج يالَّذ لَّهلدماََلْح
اتالطَّيِِّب.  دهأَنأَش   َ  هدحواُهللا و   كرِيش

هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ،ولَه لُهوسرلِّ  .ووص ماَللَّه
ومّلس  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
ـَّاته أَ   .جمعينعن 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 ملُاَللَّهسوتبِيِّ نبِن كاإِلَي ك ،ِنيم

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

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

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

،  مةَ منك، لولىِّ عهدوالصّحةَ والسال
 لْطَاننِ السباه اري شال أَم فرين ادريس شّد

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 الروادش.  

                      

      .          

             .   

  ، عباد اِهللا                    

                       
                 

  

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

 .ولَذكْر اِهللا أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ
  دين

16.062014  


