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   :             

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

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

قُونَ. قَالَ اللَّهتالْم فَاز ى اهللا فَقَدقْوبِت :     

                    

  .  
 

 
 

٢ء
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الخ ء 
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ريةخا. 

 
 

    ٢
طبهخ  
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 .
٢

ء
 صفةكمري
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 ء.  كمري
 ء.
٢كمري
كمرين كقهفمنكمري
كمري

. صفة
. صفة
.صفة

  
  ء
. 

 

 صفة  


 ـمنف  
.   þ
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دعاءء
 

 

 ءحديث ضي اهللا عنهر
þء: 

 
 

 ماللَّهةادهالشبِ ويي الْغف كتيشخ أَلُكأَس  
  

ن تاکوت ءکو برموهون اکن ڤراساا !اهللا اي"
دان  )اور(تيدق دليهت  )اکو(مو ڤد وقتو اکڤد

دليهت )اکو(ڤد وقتو  
 

  .)ئيانسلواية ار( 
  

 رمحيت اهللا،د مجعة  سيد
  

وتعاىل ايت  هانصفة تاکوت کڤد اهللا سبح
 هيت تاکوت کڤد اهللا سبحانءيا :کڤد دوا 

اتاو دليهت  راماي خاليقوتعاىل سوقتو براد د
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عاىل سوقتو وت هدان تاکوت کڤد اهللا سبحان اور
دمقصودکن اوليه نيب حممد  له ياين .برسنديرين

þ ءدامل دعا   ِيت ڤد وقتو ءب يايالغ
يت ءيا ةداهين دان الشءال تيدق دليهت اوليه اور

  .ينءال ڤد وقتو دليهت اوليه اور
  

  دامل ديريوجود  
مک دي  سيکڤ اڤابيال دليهت اور انسان 

 .ممالوکن  ڤرکارا اووهي ڤرکارا معصية اتءمنجا
نامون اڤابيال برسنديرين سرتا تيدق دليهت اوليه 

ملقساناکن  دي ٢ين مک سچارا ديامءال اور
 سد ، وجود انسان .  ٢ڤرکارا

 ملقساناکن ڤرکارا معصية اللو دي 
ڤربواتن ترسبوت دسببکن بايي اتاو بودق کچيل 

 سد . ء،  ن ءڤراسا
  وجود ترهادڤ بايي اتاو بودق کچيل مالو ها

وتعاىل ايت  هناهللا سبحا   سد
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، اهللا ؟ مها مليهت ستياڤ 
مها مليهت  ءوتعاىل مها  هسبحان

- وتعاىل سکايل هدان اهللا سبحان  ٢اکن دوسا

کناکرجکايل تيدق الالي درڤد اڤ 
خملو. 

  

کڤد کيت اکن  þ سول اهللار
ضي ر انبوالثَّرڤد دحديث  اتس سيکڤ د

 :برمقصودبرسبدا    þ اهللا عنه
  

 سواتو قوم ڤد هاري قيامة  اکن "
نامون اهللا   سڤريت  عملن 
وتعاىل منجاديکن عملن مريک ايت  هسبحان

واهاي  :الثوبانکات  . سڤريت دبو 
مريک  ٢کن کڤد کامي چرييتصف !رسول اهللا

مريک سوڤايا کامي تيدق منجادي 
ء þ: 
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مريک ٢  
ضلوارك كيمر  

مريك 
 ٢ءمريك

  

  .)واية ابن ماجهر(
  

 
 

 ء٢  
ء
  


٢٢صفة
    
   ٢

   ٢الکوکن اتاو دوسا 
 ترکمودين   
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  ٢
    

   كنرا
    

ء 
سبحانه وتعاىل اهللا 

 

ء٢ 
  
: 

 

: 
 تنهف   
 ٢. 
    
    
ء. 
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:  صفة
٢صفة

. 
 

 :ضتيك  
٢
ء-. 

 

: 
 

. 
 

 
٢٢
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٢يءضارد
 

 

 
  

ء-  الصخا
 

 

 :5فرمان 
 

                  

                  
 

كمري ء
 لصكنخ

كمري    
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 .ضجو
 
ء.

 


٢-. 
 

خطبه:   
  

   
ضشر  كنرا   
. 


كنرا
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ضشر . 
صفة
   

ء. تيمبو 
       
. 

 

   
ريكبرفي ء

٢صفةضشر 
.ءكنرا

 ٢ 


ء
. ض
٢
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 ضشر 
. 

 

كتيض    
٢ ٢صفة
 ء    

    
     

 -٢


    
 

جوض 
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٢  
كمري 
كمري   كمري

٢كمري
كمريكمري 
 

 .﴾2: سورة االنفال﴿
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كاري باُهللا  ل لَكُمو  آن،  نِيفَعنو

    نم اتي  
 هو  وإِنه ،ووتهتال ومنكُم وتقَبلَ منِّي

.  
 

يلأَقُولُ قَو   اَهللا رفغتأَسو  يل ميظالْع
لَكُمرِ الْ وآئسلو ،اتملسالْمو نيملسمورفغتفَاس ه

هإِن فُوالْغ وهيحالر رم
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  بة كدواطخ
 

 نا مقَنزرو ،نيملسالْم نا ملَنعج يالَّذ لَّهلدماََلْح
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. 

 

 
 

  
 
    

 ء
(ekstremis)
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(ekstremis) ضجو تيف
(negatif)ء

   
 ءاخالق

 
  ء  

þ   
.   

 

                   

          .  

 للَّهم صلِّ وسلّماَ  يِّدس  ماللَّه ضارو نيلسرالْم
.نيعمأَج هـَّات   عن أَصحابِه وقَرابته وأَزواجِه وذُرِّي
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اغْف ماَللَّه ننِيمؤالْمو اتمِلسالْمو نيملسلْمل ر
اتنمؤالْماِء وياَألح  مهناتمواَألمو  عيمس كإِن ،
 الْحاجات. يب الدعوات ويا قَاضيقَرِيب مجِ

و أَلُكسا نإِن مبِيِّاَللَّهبِن كلُ إِلَيسوتان كينِ، م
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 منٍ وصالشاه احلاج فى أَ
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كْرامِ. اَللَّهم أَطلْ واِإللِِ الْجالذَاوكَرمك يا 
د ،عمرهما مصلحينِ للْموظَّفين والرعية والْبِِِال

دطَرِيقِ الْهِا لمهدِقَاصغْ مّبلو .ادشالرو  
  


 كحضرمتو    
    

    
خصو   

 
 

   كحضرمتو 
     

   
  

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

  فهامن
فهمن 

 

 


 فرض،  كفرضوان

    
 فقري 
نفقكن    
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خريةأ 

 

     
    قفكن   وقف

     
خرية 

 

                           

        .            

             .   

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

 ولَذكْر اِهللا أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ.
  وان

20.04.2015 
 


