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 خرب جرين اندا 
   :             

                   

              

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

دمحا منيِّدس و  هآل َأابِهوحص  نيعما  .أَجأَم
اتقُواْ اللَّه، أُوصيكُم وإِياي  سلمونَ!أَيها الْمبعد، فَيآ 

قُونَ. قَالَ اللَّهتالْم فَاز ى اهللا فَقَدقْوبِت :     

                    

  .  
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ءتركحض
  الخ
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ء
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    خطبه
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   ء 
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 ء 
    

ء. 
 

ء
كمريء


  ضجو  

     ٢
     

 ضجوء٢
    ضجو

    
ض 

 

حديث  ضير
þ 
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وهو أَدنى  ،له حق واحد جار، ثَالثَةٌاجلريانُ 
وجار له ثالثةُ  ،وجار لَه حقَّان ، اجلريان حقا

 .وهو أفضلُ اجلريان حقا ،حقُوقٍ
 

    ضتي 
 ء   ء

ء ضتيلضف-
فضا 

          ﴿﴾.  
  

حديثء٢ضتي
 

 

1.    ء
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2. 
ءكمري 

 

3.   ءضتي
ءء

 .كمري
 


نكفي ٢

خصو 

)konkrit(  

ضمنجا 
    

   40 
40 40 



2016 مخ 04 مجعة  خطبة     
 
 

- 7 - 
 


þ 

 

حضريين 
 

  ء 
    خرب


كتيك 

 

حديث ضير 
þ 

 

 كْرِمرِ فَلْيمِ اآلخوالْيو بِاللَّه نمؤكَانَ ي نم
 .هارج 

 

ريةخا
 

﴿مفَتق﴾. 
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 كم
)toleransi(
٢

 
    

كمري. 
 

حاضريين 
 

    
     

 ُأخةو صفة

  كتيك
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 كتيك
    

     
ء  
    كم
 -  

   كج
. 

 

ء    ضجو
 

    ضجو
)volume( غضهي
  كکتي
٢ غضهي 
ء

 جوض سوكء
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)berkaraoke(غضهي 
ء )ekzos(

 ءغضهي 
ءء
غضهي  
 

 

حديث ضير 
þ 

 

 لَيالَيؤمن. ق واِهللا الَيؤمن واِهللا الَيؤمن واِهللا
ونولَ مسا ري ياهللا؟ قَالَ الَّذ ارج نأْمالَ ي ه

قَهائوب 
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 .﴾رواية البخاري﴿    
 

 
 

 
   


خربموك
٢   
 ء

ء 
غضهي صفة  
 كم
نكتعفنمء  

كج
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 )enau(  
٢. 

 

    ٢
 

فهم   -
    ء

 

 

 ٢ ء
 
 

 ء ء 
غكسفتنه
ء. 
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حديث يارِفَّالغضير 
   þ 

 
 

جك 
  

 كمري 
ء 

 ﴿﴾. 
 

حديثءضير
    þ 
 
 
مؤمن
 

  .﴾رواية البخاري﴿    
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 -ٔريثي
حديث  ضير

þ 
 

زالَ جِبرِيلُ يوصينِي بِالْجارِ حتى ظَننت ما 
ثُهرويس هأَن 

 

  - 
 صفةء

غضتتغضسهي
واريث 

 .﴾رواية البخاري دان مسلم﴿
 


فتنهممضجو
    

 ء  
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 .  þضجو

  
    
  
ءكسو

 þ 
كنرا."  

﴿﴾. 
 

 
 

ض  
     

خطبهء 
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1. 
  ء 

غضتت. 
 

2.     
ء٢صفة 

 

3.     
    ء  

ء. 
 

    اخو
 ء 
ء  
 ضمسو ء 

 كکتي ضشر. 
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ء٢

غضتت
مسافري ءغضتت
    

  كسو
- 
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﴾36: لنساءاسورة (       
 
 

ونفَعنِي،  آن  ولَكُم بارك اُهللا  لي
    نم اتي  

 هو  وإِنه ،ووتهتال ومنكُم وتقَبلَ منِّي
.  
 

ولُ قَوليأَقُ    يل ميظاَهللا الْع رفغتأَسو
لَكُمرِ الْ وآئسلو ،اتملسالْمو نيملسمورفغتفَاس ه

هإِن فُوالْغ وهيحالر رم  
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  بة كدواخط
 

زرو ،نيملسالْم نا ملَنعج يالَّذ لَّهلدماََلْح نا مقَن
اتالطَّيِِّب.  دهأَنأَش       هدحواُهللا و   كرِيش

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

بِهحصو  مهبِعت نمبِإِو وي.ِنيّا  ِمِ الدأَم
 بعد، فَيا عباد اِهللا، اتقُواْ اللَّه فَقَد  فَاز  الْمتقُونَ. 

 

 
 

  
  
   
ءخالق 
þ

 خالق 
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.
ضجوء

 فهمن  
  
    
   

                   

          .  

 للَّهم صلِّ وسلّماَ  يِّدس نيلسرالْم  ماللَّه ضارو
.نيعمأَج هـَّات   عن أَصحابِه وقَرابته وأَزواجِه وذُرِّي

 ننِيمؤالْمو اتمِلسالْمو نيملسلْمل راغْف ماَللَّه
اتنمؤالْماِء وياَألح  مهناتمواَألمو  عيمس كإِن ،
 الْحاجات. الدعوات ويا قَاضي يبقَرِيب مجِ

و أَلُكسا نإِن مبِيِّاَللَّهبِن كلُ إِلَيسوتان ك ،ِنيم



2016 مخ 04 مجعة  خطبة     
 
 

- 21 - 
 

أَنْ  وصفَاتك الْعظْمى 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.

،  ةَ منك، لولىِّ عهدموالصّحةَ والسال
 لْطَاننِ السباه اري شين ادريس  أَمّالد فرش

حٍ وعافية بِمنِّك شاه احلاج فى أَمنٍ وصال
كْرامِ. اَللَّهم أَطلْ واِإللِِ الْجالذَاوكَرمك يا 

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


    

وخص    
ء

      
 

 

   كحضرمتو 
    

   
     منفعة

     فكريت يغبودي
     

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

 شيعة، فهامن
فهمن 

 

 

    
 فرض 
 فرك ء نكقف

نـفقك يءماللووقف
﴿PWS﴾
﴿TAPIS﴾. مسوض

غضهيخري. 
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        .            

             .   

، عباد اِهللا                

                  
             

  

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

اِهللا أَكْب كْرلَذونَ.وعنصا تم لَمعي اللَّهو ر 
  دين

22.022016 
 


