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 دهأَن  أَش    هدحو واللَّه   لَه رِيكوش 
 م صلِّ وسلّماَللَّه. ورسولُه وعبده وأَشهد أَنَّ محمدا

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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 - 
 نءينكمال 

ءضاريك  
 

   
خطبه  

نء 
 

 
 

    
  ثباءيق
يقلهءبا  

.اخال
   نءسجهتراك

   فهمن
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ٔاخالق. 

 

 
   
   


  
وتطاغ  

 

فارعألافرمان
59  

 

…                      

 …  
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...    
﴿﴾   ين ءسال

... 
 


þ    
þ

 
þ 

    þ
   

(mengesakan)   
  انءالقر   
   - 
     

اخرية. 
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þ 

 

 يا أَيها الناس قُولُوا ال إِلَه إِال اللَّه تفْلحوا
 

  نسيءما  
نينكءمال 

. 
﴿﴾  
 


þ


. 

 

   
þ. 
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 ٢  
þ

 
 

    نسي ءما
 وهيءمنجا 
. 
 

فهمنك   
    باءيق 
نء   ﴿﴾


 

 

  

   خملوق
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. 
 

    
ياءناجك   
. 

 

    
انءالقر 

 

حديث رضي
þ: 

  

 مكْتسما تلُّوا مضت نِ لَنيرأَم يكُمف كْترت
 .نبِيه اللَّه ، وسنةَ كتاب: بِهِما 
 ﴿ ﴾
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يتءيا ﴿قرءانال﴾. 

﴿﴾  
 

    
انءالقر


(israiliyyat)(orientalis)    

   ف(mengiktiraf)
   þ 

يءضايدر  
. 

 

فرمان    
22 
 
 

 ...          ...  
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 ايضر  ضا ير
﴿﴾ 

 


يقءبا     ضي

  ءخلفا  
٢  

يءينتاخمن  
    

يقءبا 
þـحديث 

. 
 

حديث  ضير 
þ 

 

تسبوا  الَتسبوا أَصحابِي  الَ
فَوالَّذي نفِْسي بِيده لَو أَنَّ أَحدكُم  أَصحابِي
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 الَ ق مثْلَ أُحد ذَهبا ما أَدرك مد أَحدهم وأَنفَ
يفَهصن 

 

  ﴿ بخاريال
﴾ 

 

    ف 
ءعلما يث 
  

 

حديث  ضير 
þ 

 

  الْعلَماء ورثَةُ اَألنبِياِء
 

ءعلما ريث 
     ﴿﴾ 
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فرعون
. 

 

فرمان    
24 

 

              
  

 
 

 

دينشاالر ءخلفا 
٢فهمن 
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 فهمن  

. نءداأك
    
   
    

فهمن
(liberalisme)فهمن

(pluralisme)  
(sekularisme)  (hindunisme)

(rasionalisme) -

حديث 
   -

  .ءعلما
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خطبه 
1  

   القرءان
 .حديث

 

2.   
- 
 .ءعلما

 

3    - 
٢
. 
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 ينءسال
      

 ريةخا  ٢
. 

 

  ﴿: 85﴾ 


 

ونفَعنِي ، آن  مولَكُ بارك اُهللا  لي
    نم اتي  

 هو  وإِنه، ووتهتال ومنكُم وتقَبلَ منِّي
.  

 

يلأَقُولُ قَو     يل ميظاَهللا الْع رفغتأَسو
ورِ الْ لَكُمآئسلو ،اتملسالْمو نيملسمورفغتفَاس ه

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

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

بِهحصو ِبِإ مهبِعت نمو    ويِنيّا  .ِمِ الدأَم
ادبا عفَي ،دعنَ بقُوتالْم  فَاز  فَقَد قُواْ اللَّهتاِهللا، ا .

قَالَ اُهللا تعا :                   
                         .  

الْمرسلني وارض اللَّهم  سيِّد  للَّهم صلِّ وسلّماَ
نيعمأَج هـَّات   .عن أَصحابِه وقَرابته وأَزواجِه وذُرِّي

 ننِيمؤالْمو اتمِلسالْمو نيملسلْمل راغْف ماَللَّه
اتنمؤالْماِء وياَألح  مهناتمواَألمو  عيمس كإِن ،
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 .الْحاجات يب الدعوات ويا قَاضييب مجِقَرِ
و أَلُكسا نإِن مبِيِّاَللَّهبِن كلُ إِلَيسوتان ك ،ِنيم

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

، 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 عهدوالسال والصّحةَ
 لْطَاننِ السباه اري شين ادريس  أَمّالد فرش

حٍ وعافية بِمنِّك شاه احلاج فى أَمنٍ وصال
اَللَّهم أَطلْ . كْرامِواِإللِِ الْجالذَاوكَرمك يا 
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د ،موظَّفين والرعية والْبِِِالعمرهما مصلحينِ للْ
دطَرِيقِ الْهِا لمهدِقَاصغْ مّبلو ادشالرو.  

 

                      

      .          

             .   

  ، عباد اِهللا                    

                       
                 

  

 كُرواْ اَهللا الْعظيم يذْكُركُم واشكُروه فَاذْ
همنِع هلفَض نم هأَلُواسو ،كُمزِدي  كُمطعي

 .ولَذكْر اِهللا أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ
  مائس

11032014  


