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   :             

                 

            1
  

شرِيك لَه وأَشهد    واللَّه وحده    أَشهد أَنْ
هدبا عدمحوأَنَّ م مّلسلِّ وص ماَللَّه .لُهوسرو   

دمحا منيِّدس و  هآل َأاوحبِهص  نيعما  .أَجأَم
 اتقُواْ اللَّه، أُوصيكُم وإِياي أَيها الْمسلمونَ!بعد، فَيآ 

 :فَقَد فَاز الْمتقُونَ. قَالَ اللَّه بِتقْوى اِهللا     

                                                   
1 al-Hajj:32-33 
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كي    عيد 
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اهللا مسلمني   
 

 
    كي

   
ء1غضسهي
وضج كمري
  
 

 

   حديث
ضيرþ 

 

تأَيأَإِذَا رو ةجى الْحالَلَ ذه أَنْ م كُمدأَح ادر
حضيي أَظْفَارِهو رِهعش نع ِسكمفَلْي 

 

كج    
   كم
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 ابأَص ا فَقَدكَنسن كسنا ونالَتلَّى صص نم
نه قَبلَ الصالَة، النسك، ومن نسك قَبلَ الصالَة فَإِ

لَه كسالَ نو 
 

   
كم


  ىحاَألض ديع،كم 


 
 

ض 


  
  

كج  كم
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 ولَكُم بارك اُهللا  لي  آن، 
ي ونفَعنِ    نم اتي

 نِّيلَ مقَبتو كُمنمو التهتوو، هوإِن  وه
 .  

 

يلأَقُولُ قَو    يل ميظاَهللا الْع رفغتأَسو
لَكُمرِ الْ وآئسلوو نيملسم ،اتملسالْمورفغتفَاس ه

هإِن فُوالْغ وهيحالر رم  
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  بة كدواخط
 

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

 دهأَشو ،لَههدبا عدمحوأَنَّ م لُهوسرلِّ  .ووص ماَللَّه
مّلسو  ارِكبو  انيِّدس و  

بِهحصو ِبِإ مهبِعت نمو وي.ِنيّا  ِمِ الدأَم
قُواْ اللَّهتاِهللا، ا ادبا عفَي ،دعبيكُ، أُوص ايإِيو م

 فَقَد  فَاز  الْمتقُونَ.  ِهللابِتقْوى ا
 

 
 

  
  
    
ءخالق 
þ
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 خالق 
.
ضجوء

 فهمن  
  
    
 

 

                   

          .  

 للَّهم صلِّ وسلّماَ  سيدنا ومالَونا محمد يِّدس 
أَص نع ماللَّه ضارو نيلسرالْم هتابقَرو ابِهح

.نيعمأَج هـَّات   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 مبِيِّاَللَّهبِن كلُ إِلَيسوتان ك ،ِنيم

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.

،  مةَ منك، لولىِّ عهدوالصّحةَ والسال
 لْطَاننِ السباه اري شين ادريس  أَمّالد فرش

حٍ وعافية بِمنِّك شاه احلاج فى أَمنٍ وصال
كْرامِ. اَللَّهم أَطلْ واِإللِِ الْجالذَاوكَرمك يا 
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د ،عمرهما مصلحينِ للْموظَّفين والرعية والْبِِِال
دطَرِيقِ الْهِا لمهدِقَاصغْ مّبلو .ادشالرو  

  


 كحضرمتو     


    

خصو    
ء

      
 

   كحضرمتو 
    

   
     منفعة
     فكريت يغبودي
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ءريضا    
 خصو 

)Zika()Denggi(
 

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

 شيعة، فهامن
فهمن 

 

    
 فرض 
 وانضفركء نكقف

ـفقكن يءماللووقف
﴿PWS﴾
﴿TAPIS﴾. مسوض
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غضهيخري. 

                           

        .            

             .   

، عباد اِهللا                

                  
             

  

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

كْرلَذونَ. وعنصا تم لَمعي اللَّهو راِهللا أَكْب 
  محيد

02.09.2016 


