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     :               

                               .  

 دهأَن  أَش    هدحو واللَّه   لَه رِيكوش 
دهأَشا ودمحأَنَّ م هدبوع لُهوسرو .مّلسلِّ وص ماَللَّه 
ارِكبو    دمحا منيِّدس و   هآل َأابِهوحص   

نيعمآ  .أَجفَي ،دعا بونَأَمملسا الْمهأَي!  ،قُواْ اللَّهتا
قَالَ . فَقَد فَاز الْمتقُونَ أُوصيكُم وإِياي بِتقْوى اِهللا

اللَّه :             

     .  
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ناءتقوك   


خري
يءاضيدر 

 

ةخطب  
"" 

 
 

 
 

٢  
     
ء   

   


خريةأد 
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رضيحديث
 þ: 

 
 

"ا مم اهوفَأَب ةطْرلَى الْفع لَدوإِالَّ ي دلُووم ن
انِهجِّسمي أَو انِهرّصني أَو انِهوِّدهي." 

 
 

  
ناءأدكەفطر﴿ 
﴾    ثنكی

 
 

 


یقء
٢نسيءما 
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  ٢

یقباء    
  ٢

   
خرية 

 

رضيحديث 
þ 

 
 

"ثَالَث نالَّ ما لُهمع قَطَعنا منِ آداب اتذَا ما :
و ولَد صالحٍ صدقَة جارِية، أَو علْمٍ ينتفَع بِه، أَ

لَهوعدي".  
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   منفعة    
ء 

)رواية البخاري دان مسلم(                                    

 


      



      

    
٢ 

 
 

     


٢  
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 كفهمن
٢ 

 


  ء  

   
ء   

ء   خرية 
   

    
ء٢ 

 
 

فرمان 
13 
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   ﴿

ء﴾ 
   
 

 
 


ءل 

 

   صفة
    

ء    
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  ٢ ٢صفة
ء   

 
 

فرمان 
162 
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باءیقيغ  خالق 

 

خالق
   

  خالق 


   
خالق

    خالق
     

     
خرية 

 

حديث  درداء ضي
     þ
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 ثْقَلُ فى ميزان الْعبدما من شىٍء أَ
ةاميالْق مولُقِ ينِ الْخسح نم 

 

      
   

ءخالق
 

  ءو 
 

 

  ٢ 

 
 

    
 ٢ 

    
 ء  
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 ء   
  موليا خالق

٢ 
 

فرمان
168 

 

                    

                 

          
       

     

  ء 
      

 ء   
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ء


 
   ء 

 ء 
 

 
 

فرمان 
38 
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  ء

   
ء 

 
 

  
ء 
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 ٢ 

 ٢  
ء٢ 

 
 

 
 

 

   ٢   
 ٢

ء
      
ء

    ٢ ء
٢
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٢ء 

  
            

 

                         

                         
     
  
  

   ءيضاي
 ٢ ء 

٢
   ٢


٢ 

الفرقان74  
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ونفَعنِي , آن  ولَكُم بارك اُهللا  لي
    نم اتي  

تنِّيولَ مقَب كُمنمو التهتوو ,هوإِن  وه 
.  
 

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

هإِن فُوالْغ وهيحالر رم.  
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 نا مقَنزرو ،نيملسالْم نا ملَنعج يالَّذ لَّهلدماََلْح
اتالطَّيِِّب. دهأَن  أَش     هدحواُهللا و   كرِيش

هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ،ولَه لُهوسرلِّ  .ووص ماَللَّه
مّلسو  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
يعمأَج هـَّات   .نعن 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 ماَللَّهلُ إِلَيسوتبِيِّنبِن اك ك ،ِنيم

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

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

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

،  مةَ منك، لولىِّ عهدوالصّحةَ والسال
 لْطَاننِ السباه اري شين ا أَمّالد فردريس ش

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 ادشالرو.  

  


 كحضرمتو    

     
    

خصو   
 

 

   كحضرمتو 
     

   
  

    اخالق
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الءینفرسغكیتاءن

     
 
  ضرمتوحك . 
  كامي منوروت اجرن اهل السنة واجلماعة
عقيدة دان عملن  كامي  دان 

 فهامن
ءنفهم 

 


 فرض،  كفرضوان
الءین    
 فقري  

نفقكنمغاءموقف 



 فربواري جمعة  خطبة     
 
 

- 21 - 
 

      
اخرية 

 

                      

      .          

             .   

  ، عباد اِهللا                    

                       
                 

  

 هوكُراشو كُمذْكُري ميظواْ اَهللا الْعفَاذْكُر 
همنِع اسو ،كُمزِديهلفَض نم هأَلُو  كُمطعي

 .ولَذكْر اِهللا أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ
  صوفيان

14022014  


