
        
 
 

- 1 - 
 

þ 
 

 

                     

              

      

 دهأَن  أَش    و اللَّههدوح   لَه رِيكوش 
 اَللَّهم صلِّ وسلّم. 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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نءتقواك    

  
.  


þ
   
.   منفعة
خريةأ. 

 

"ةخطب 
þ". 
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. 
 نسيءما

  . 
    
يتءاكبر

    
.نسياءم 
 

þ
  
 
 

 نءرموالف 
 ٢ 

     . 
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٢

. 
 

    
   ريخا 


    

  
 ٢صف 

   þ 
    

þ. 
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يقءتربااخريد 
 

فرمان
110  

                         

                   
  

﴿﴾يقءبا- يقءسبا
﴿هيدءاف﴾

﴿﴾ 
يقءبا   
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﴿ ﴾   
﴿﴾ 

 

  
  ترباءيق     

   مالءينكن  
    

      
    كأضاماءن
    كتقواءن


دنافيكن٢  الءين  
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خرية 

 

 
 

þ
    
 يءواساغم
     


٢ينءال  
يءواساغم   
ينءال
هوءجا
      


٢
  ينءال 
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. 
 



 
سيتيف





. 

 

11 فرمان  
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٢ 
  
 ﴿ءينال﴾

﴿-﴾
     

 
٢    ٢

 ﴿ ﴾
 
. 

 

 
 

  
٢ 
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لفكم

   
 يفوثاءمم

   
þ 

 

 حديث رضي
þ 

 

ًةضمٍ فَرِيلسلَى كُلِّ مع.  
 


      

 

فوثاءيمم
   
 مواريثيتا خت
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٢٢
منفعةفرماءينن
٢ينءال

  

 
  

  
. 

 

 
   

 
   

   
٢
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٢ 
٢نءياضبهاك

خري   
رضي حديث
þ 

 

هيف يغتبي
 

 

دمنفعتكن

   

 

 
 

 
خا  ٢
kuliah   ٢

-
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  ٢
 ٢ .

     þ
  

    
٢  ثيقءبا-يقءسبا 

þ
    

    
     
þ 

رضي حديث
þ 

 

   
ْاَاخلماسَفتهاكُلو."  
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  منخينتاءي
   

 
 

  

 
 ةخطب  
 ٢  

٢ 
1﴾ 

þ   
. 

2﴾يقيءربافمم
. 
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3﴾
þ 

4﴾ رييض
٢  ٢
٢  

þ 
 

            

                         

                             

                      
  

" ﴿﴾   
 ﴿ خملوق﴾  
نسيءما   

    نسيءما
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نسيءمايءماللو
15 

 

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

هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ،ولَه لُهوسروو. ص ملِّ اَللَّه
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
ـَّات   .ه أَجمعينعن أَصحابِه وقَرابته 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 ماَللَّهوتبِيِّنبِن كلُ إِلَياس ك ،ِنيم

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

، الْمعظَّمِ سلْطَان  ملكنالَةَ الصمدانِية، جال
شرف الدّين ادريس شاه احلاج ابن  سلْطَان

ين عبد العزيز شاه ح الدّاملرحوم سلْطَان صال
اَللَّهم أَدمِ الْعونَ والْهِدايةَ والتوفيق،  .احلاج

،  مةَ منك، لولىِّ عهدوالصّحةَ والسال
 لْطَاننِ السباه اري شأَم رين ادريس شّالد ف

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

  


 كحضرمتو    

     
    

خصو   
 

 

   ضرمتوكح 
     

   
  

    اخالق
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الءيناءنفرسغكيت
     
 
  ضرمتوحك . 
  كامي منوروت اجرن اهل السنة واجلماعة
عقيدة دان عملن  كامي  دان 
   شيعة دان سست  قدياين

.فهمن الءيندان  
 


 فرض،  كفرضوان
الءين
 فقري  موقف
نفقكنمغاء
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  TAPIS   
اخرية 

 

                      

      .          

             .   

  ، عباد اِهللا                    

                       
                 

  

 هوكُراشو كُمذْكُري ميظواْ اَهللا الْعفَاذْكُر 
همنِع كُمزِديهلفَض نم هأَلُواسو ،  كُمطعي

 .ولَذكْر اِهللا أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ


