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

دمحا منيِّدس و   هآل َأابِهوحص  نيعما  .أَجأَم
اتقُواْ اللَّه، أُوصيكُم وإِياي  !مسلمونَأَيها الْبعد، فَيآ 

  :قَالَ اللَّه. بِتقْوى اهللا فَقَد فَاز الْمتقُونَ

                 

.  
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ِرانُضاُهللا و عنهم.



þ 


جوض مريك 

ء 
 


فر20 : 

 

                     

                       

          
 




مريك
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مريك 

 

 
 

ء



كتيكþكجاياءن


مريك
þ

 


خزرج مريك
þ
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þ 
 




ثْعانُم ابن انْفَّععبد الرحبن نِِم عفو ،
صهال بيرب، يومعصبن م عمأَ، رية وبلَمبن س 
عباَأل ددس ،عة بن رامعبِير

 كلوارض
ء  
 

كتيك
þ صفة

 
þ
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ء رضي اهللا

عنه
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مريك
þ
مريك

تناض





201424  مجعة  خطبة     

 

- 7 - 
 

 جوض



عفو

 ء
ء(dipertautkan)

þ
٢

ءمريك
مريك -

ءجوض 

 

حديث
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 هِمماحرتو مهادوي تف نِنيمؤثَلُ الْمم
 وضع هنكَى متإِذَا اش دسثَلُ الْجم هِماطُفعتو

 تداعى لَه سائر الْجسد بِالسهرِ والْحمى
 

ء
مريك
 

مك
برجاض 

         )(.   
جوض
ء
ء
-مؤمن 

 

فرمان   اَألالفَن
74: 
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٢
 ٢ 


 مريك٢٢
 مريك

 

 
 

 ء
(medan)

(kegelanggang) 
 جوض 

ء
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رضا يهِـلَا


ءخالقأ ء

يفـ 
(perspektif) 

 

ماَتريخ
  

٢(model-model) ٢
 جوض
مريك




٢ )الفءمو(

مريك
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مريك 

 غكسبر 
مريك 
مريك
þ


 

 

ضي اهللا عنهرحديث
þ 

 

 هديو انِهسل ننَ موملاملُس ملس نم ملاملُس
هنى اُهللا عها نم رجه نم اجِراملُهو 

 

 
ء
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        )البخاري(. 
 

 
 


خطبه 

 

 1.


ء
þ 

 

2.
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3.

 

 

 4.
ء 

 

5.



ء 

 

         ِ   
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٢ -٢)
(٢ 
 ٢)(

اضر اهللا)(ءمريك
مريكمريكاضر

٢شرض مريك
 مريك
- 

    ﴿ 100﴾. 
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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 ا وهفُولْغيحالر رم  
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 نا مقَنزرو ،نيملسالْم نا ملَنعج يالَّذ لَّهلدماََلْح
اتالطَّيِِّب.  دهأَنأَش   َ  هدحواُهللا و   كرِيش

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

بِهحصو ِبِإ مهبِعت نمو    ويِنيّا  .ِمِ الدأَم
. بعد، فَيا عباد اِهللا، اتقُواْ اللَّه فَقَد  فَاز  الْمتقُونَ

قَالَ اُهللا تعا :                   
                         .  

الْمرسلني وارض اللَّهم  سيِّد  للَّهم صلِّ وسلّماَ
ـَّاته أَجمعينعن أَصحابِه وقَرابته وأَزواجِه وذُ   .رِّي

 ننِيمؤالْمو اتمِلسالْمو نيملسلْمل راغْف ماَللَّه
اتنمؤالْماِء وياَألح  مهناتمواَألمو  عيمس كإِن ،
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 .الْحاجات يب الدعوات ويا قَاضيقَرِيب مجِ
أَلُكسا نإِن ماَللَّه بِيِّوبِن 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
 ْلنِ السباه اري شين ادريس  طَانأَمّالد فرش

حٍ وعافية بِمنِّك شاه احلاج فى أَمنٍ وصال
اَللَّهم أَطلْ . كْرامِواِإللِِ الْجالذَاوكَرمك يا 
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د ،عمرهما مصلحينِ للْموظَّفين والرعية والْبِِِال
  .والرشاد لْهدوبلّغْ مقَاصِدهما لِطَرِيقِ ا

  


 كحضرمتو    
 سهيغض   

    
خصو   

 
 

  كحضرمتو 
     

   
  

    اخالق
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الءينفرسغكيتاءن

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

  فهامن
ءفهمن 

 


 فرض،  كفرضوان
الءين
 فقري مريك موقف
نفقكنمغاء
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اخريةهيغض  

 

                      

      .          

             .   

  ، د اِهللاعبا                    

                       
                 

  

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

 .ولَذكْر اِهللا أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ
  شوفيان

16.10.2014 


