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شرِيك لَه وأَشهد    واللَّه وحده    أَشهد أَنْ
محأَنَّ مهدبا عود مّلسلِّ وص ماَللَّه .لُهوسرو   

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

تالْم فَاز ى اهللا فَقَدقْوبِتقُونَ. قَالَ اللَّه :     

                    

  .  
 
 



2015 16  مجعة  خطبة     
 
 

- 3 - 
 

 
 

1437
 
þ
ضير 


ء

 


 ءجوض
ءخالقأ

كتيك 
ء

خرية
 195:فرما

 



2015 16  مجعة  خطبة     
 
 

- 4 - 
 

 …             

                     

                       

           
 

مك)
(
جوض)-

(
)(

)( 


مريك
شرضمريك
 



2015 16  مجعة  خطبة     
 
 

- 5 - 
 

ء-ء)
(مريك 

 

 
 


ء
ء -

يكمر
ء
ء


ء



 
 



2015 16  مجعة  خطبة     
 
 

- 6 - 
 

þ


ء




 
ء

ء
ء 

 



نفسو

(identiti)
ء



2015 16  مجعة  خطبة     
 
 

- 7 - 
 

ء فرمان
100: 

 

                 

                         

                        

       

 




موك
 


)

(مك



2015 16  مجعة  خطبة     
 
 

- 8 - 
 

 )(
 

 

 
 

þ


ء3ء 
 

ء

ء

ء
ء

     ء
ء)ء
( 
 



2015 16  مجعة  خطبة     
 
 

- 9 - 
 

فرمان
108: 
 

                     

                    

                  

 

-

)ء
(
)(،


سوك)(
)( 

مريك
)( 

 



2015 16  مجعة  خطبة     
 
 

- 10 - 
 

ء


سهيغض
ءء

 

 

ةاخو

ء حديث

ضير
þ 

 

ء


 مريك
مك



2015 16  مجعة  خطبة     
 
 

- 11 - 
 

برجاض
 

 
 

كتيض  
ء




 

ء
 

 

فرمان 
13: 

 



2015 16  مجعة  خطبة     
 
 

- 12 - 
 

                   

                   
          

 

ء


-

)ء(
-

)
(
ء)
ء( 

 

 
 



2015 16  مجعة  خطبة     
 
 

- 13 - 
 


- 
ء
 ء

كلوارض

   ء

 

 








خالصرضا
- 



2015 16  مجعة  خطبة     
 
 

- 14 - 
 

 

 
 


خطبه
 

 

1. 
 

 
 

2.  
اسفيك

ء 
 

3.  ء

þ



2015 16  مجعة  خطبة     
 
 

- 15 - 
 

ء
ء 

 

4.  
ء

 
ء

ء 
 

          

                

                     

     

 


)

  ( مريك



2015 16  مجعة  خطبة     
 
 

- 16 - 
 

    )(
 

﴿ 218: بقرةالسورة﴾.  

 
 

ونفَعنِي،  آن  ولَكُم بارك اُهللا  لي
    نم اتي  

 هو  وإِنه ،ووتهتال ومنكُم وتقَبلَ منِّي
.  
 

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

هإِن فُوالْغ وهيحالر رم
  
  



2015 16  مجعة  خطبة     
 
 

- 17 - 
 

  بة كدواخط
 

الْم نا ملَنعج يالَّذ لَّهلدماََلْح نا مقَنزرو ،نيملس
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
 بعد، فَيا عباد اِهللا، اتقُواْ اللَّه فَقَد  فَاز  الْمتقُونَ. 
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(ekstremis) ضجو تيف

(negatif)ء
   

 ءاخالق
 

  ء  
þ   

.   
 

                   

          .  

 للَّهم صلِّ وسلّماَ  يِّدس  ماللَّه ضارو نيلسرالْم
هتابقَرو ابِهحأَص نع .نيعمأَج هـَّات   وأَزواجِه وذُرِّي
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 ننِيمؤالْمو اتمِلسالْمو نيملسلْمل راغْف ماَللَّه
اتنمؤالْماِء وياَألح  مهناتمواَألمو  عيمس كإِن ،
 الْحاجات. يب الدعوات ويا قَاضيقَرِيب مجِ

ماَللَّه و أَلُكسا نبِيِّإِنبِن كلُ إِلَيسوتان ك ،ِنيم
أَنْ  وصفَاتك الْعظْمى ونسأَلُك بِأَسمآئك الْحسنى

 كتوِقَاي فْظبِحو ةانِيبالر كتايننِ عيفَظَ بِعحت
، سلْطَان  الْمعظَّمِ 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

 ريلْطَان أَمنِ السباه اين ادريس  شّالد فرش
حٍ وعافية بِمنِّك شاه احلاج فى أَمنٍ وصال
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كْرامِ. اَللَّهم أَطلْ واِإللِِ الْجالذَاوكَرمك يا 
د ،عمرهما مصلحينِ للْموظَّفين والرعية والْبِِِال

دِقَاصغْ مّبلودطَرِيقِ الْهِا لمه .ادشالرو  
  


 كحضرمتو     


    

خصو    
 

 

   كحضرمتو 
    

   
    منفعة

     فكريت يغبودي
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ءريضا      

      
 

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

 يعة،ش فهامن
فهمن 

 

 


 ليم وقتو فرض، 

كفرضوان   
  فقري

 نفقكن   
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    (TAPIS) 
خريةأ 

 

     
    قفكن   وقف

     
خرية 

 

                           

        .            

             .   

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

نصا تم لَمعي اللَّهو راِهللا أَكْب كْرلَذونَ.وع 
  شوفيان

08.10.2015 
 


