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"عيد رطْالف 
 

    ،    ،    ،  

    ،    ،    ،  

    ،    ،    ،  

     اللَّه و   ،     و   .  

      ،      ،      

     .    اللَّه ،هدعو قدص ، 

رصنو ،هدنج زأَعو ،هدبع .هدحو ابزاَألح مزهو 
 ينِدو ٰىدهالْبِ وهولَسر لَسري أَذالَّ ِهللاِ دمحلْاَ
   أَشهد أَنْ، هلِّكُ نِيى الدلَع هرهِظْيل قحالْ  
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هدحو واللَّه   هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو لَه رِيكوش 
لُهوسرو وبِحيبه وخيلُله. 

مّلسلِّ وص ماَللَّه  ارِكبو اسنيِّد و 
 بِهحصو ِبِإ مهبِعت نمو  وي ِِم

  الدّينِ.
 

      
اِهللا. قَالَ اللَّه :

                    

    .   
 

   ،   ،    ، و .  
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حضرةك
   
 

   
  -

 رمضان
ء  

    
   
ءضا. 

  

خطبة   
 طْرالْف ديع 
 

.داْحلَم لَّهلرُ، واُهللا أَكْب ،راُهللا أَكْب ،راُهللا أَكْب 
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  þء حديث
ضير 

þ: 
 

 طْرِهبِف فَرِح ا إِذَا أَفْطَرمهحفْري انتحمِ فَرائلصل
هبر يإِذَا لَقه وموبِص فَرِح 

 

  ء
 ءءكتيك
كبربو 

افابيال   
. 

 

  ﴿البخاري﴾. 
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ء 
  كتيكطْرالْف ديع

  
       

٢ 

  
  

  


   رمضان
 ٢

  ٢
٢ . 

 

اتريحاضدان  ينريحاض
 



ھـ1436 01 عيد الْفطْر  خطبة     
 
 

- 6 - 
 

 

.داْحلَم لَّهلرُ، واُهللا أَكْب ،راُهللا أَكْب ،راُهللا أَكْب 
 

رمضان    
    

مؤمن  

  رمضانء
  
ء٢صفة الصخإ  
. 

 

صفة
ءخالقأءكتيك 




  منؤم  
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صفة   
كتيكء 

 

ء ء
   
كلوارض ءكريمكتيك

  
. 

 

 كْبرُ، وللَّه اْحلَمد.اُهللا أَكْبر، اُهللا أَكْبر، اُهللا أَ
 

 
 

ءعيالْ درطْف
  



 ءراُهللا أَكْبء

ءغضهيخشوع
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رمضانغضسهي. 
 

ء رمضان مودهن-موده
 ءأنصافنك
  ء

   رومه
 وكترب ء  
 ساليغ برامه مسرادان  كمو

غضتت   
   


 ء    فقري

. كمري
 فرمان

1-3:  
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﴿﴾
    

    
 
 

عيالْ درطْف  
  

 كتيك كم عيالْ درطْف 
 

 ء
   ءغضسهي
  
يكتك. 
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  رمضان

اَءش
   ضلوارك

   
. 
 

كْبرُ، وللَّه اْحلَمد.اُهللا أَكْبر، اُهللا أَكْبر، اُهللا أَ  
 

    
 

ضجونفسو 


 رمضان 
رمضان
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      نفسو
 ء   

   
    

  ء   
 ء

٢. 
 


   6 

-
  
 ناضرم  
   

 ضريي كبوتر
. 
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 -  

 مك 
 

1. ء
  رمضان٢
  
ءرمضان. 
 

2. 
   
رضا

    
٢ 

 

3. - 
ءصفة    
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 كتيك
 

 

4.   ُاخةو
 
   
ءغكس  


   
. 

 

          
 

                  

        

 

 ﴿ ﴾ء
 -
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  كم 
ءكمري﴿
ء﴾ء
كمري  

﴾ 
 

﴿ يونس:58 ﴾ 
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، ونفَعنِي آن   ولَكُم بارك اُهللا  لي
    نم اتي  

 هو  وإِنه ،ووتهتال ومنكُم يوتقَبلَ منِّ
.  



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

ورفغتفَاسهإِن ه فُوالْغ وهيحالر ر.م
  

    ،   ،    ،  

     اللَّه و  ،     و   .  
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بة كدواطخ  

    ،   ،     ،  ،    ، 

   ،  ، و  .  

لَّهلدماََلْح يا الَّذلَنعج نم  نا مقَنزرو ،نيملسالْم
اتالطَّيِِّب.  دهأَنأَش       هدحواُهللا و   كرِيش

هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ،ولَه لُهوسرلِّ  .ووص ماَللَّه
مّلسو  ارِكبو  انيِّدس و  

بِهحصو ِبِإ مهبِعت نمو وي.ِنيّا  ِمِ الدأَم
اِهللا، ا ادبا عفَي ،دعبفَاز فَقَد قُواْ اللَّهنَ.  تقُوتالْم  

  

 
 

    
   رمضان كم
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٢   
. 

 

    
دفرضوكن

فرض
ء-ء

ء
عيالْ در طْفاَألحىض 

 

 
  
 ةوأُخ
ضلواركغضتت

. 
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   ء
)ekstremis(

   
 

 




     
    فامهن

 )liberalisme( 
)pluralisme( ء٢فهمن دان

 .ناكدفتو
  

                   

          .   
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 للَّهم صلِّ وسلّماَ  يِّدس ماللَّه ضارو نيلسرالْم 

نع ابِهحأَص هتابقَرو اجِهوأَزو نيعمأَج هـَّات  .وذُرِّي
والْمسلِمات والْمؤمنِين  للْمسلمين اغْفر لَّهماَل

اتنمؤالْماِء وياَألح  مهناتمواَألمو  عيمس كإِن ،
 الْحاجات. يب الدعوات ويا قَاضيقَرِيب مجِ

و أَلُكسا نإِن مبِاَللَّهبِن كلُ إِلَيسوتايِّن ك ،ِنيم
أَنْ  وصفَاتك الْعظْمى ونسأَلُك بِأَسمآئك الْحسنى

 كتوِقَاي فْظبِحو ةانِيبالر كتايننِ عيفَظَ بِعحت
، ملكنا الْمعظَّمِ سلْطَان لَةَ الصمدانِية، جال

شاه احلاج ابن  سلْطَان شرف الدّين ادريس
ين عبد العزيز شاه ح الدّاملرحوم سلْطَان صال

اَللَّهم أَدمِ الْعونَ والْهِدايةَ والتوفيق،  احلاج.
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 ،مةَ منك، لولىِّ عهدوالصّحةَ والسال
  ِنباه اري شأَمين ادريس  لْطَانسّالد فرش

حٍ وعافية بِمنِّك اج فى أَمنٍ وصالشاه احل
كْرامِ. اَللَّهم أَطلْ واِإللِِ الْجالذَاوكَرمك يا 

نيظَّفولْمنِ ليحلصا ممهرمالْبِِِال عو ةيعالرو ،د
دطَرِيقِ الْهِا لمهدِقَاصغْ مّبلو .ادشالرو 

 

  كلهالْكَفَر
 ّأَلبِ وقُلُو نيب ف

نت خير أَو الْمؤمنِين، وافْتح بينهم بِالْحقِّ
 وعذَابِ ِء الدنيابآل الْفَاتحين، اَللَّهم عافنا من كُلِّ

  .اآلخرة واصرِف عنا شر الدنيا وشر ،خرةاَأل
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ر               ةراآلخ    

    لَّىصاهللاو   خرِي لْخقا  هنيِّدس
و دمحم  هآل حصهبِِو  نيعمأَج.  

سبـحن بِّرك الْ بِّرعزة عما يفُصنَو والَسم ىلَع  
و  نيلسرمالْ      الْ بِّرالَعمين.   

  
  

   ،   ،     ،  

     اللَّه  و       و .  
  

  يوسف
26.06.2015 


