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 دهأَن  أَش    هدحو واللَّه   لَه رِيكوش 
 اَللَّهم صلِّ وسلّم. ورسولُه وعبده وأَشهد أَنَّ محمدا

ارِكبو    دمحا منيِّدس و   هآل َأابِهوحص   
نيعمآ  .أَجفَي ،دعا بونَأَأَمملسا الْمهي!    ،اللَّه

قَالَ . فَقَد فَاز الْمتقُونَ أُوصيكُم وإِياي بِتقْوى اِهللا
اللَّه :             

     .  
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 ٢نءتقواك
 

خالصن يتءيا


   
    

.خريةأد 
 
 

    ٢
ةخطب:

فقت 
 

 
 

   
يتءيا
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   40  
 

       
. 

 

  يثاءوفمم
 þ
٢.ينءسال

  الءسو  نكيتءاك
الءسو 

 

ضي حديث
þ 

 

نكَانَ م نمؤي مِ بِاللَّهوالْيرِ وى  فَـالَ  اآلخذـؤي 
هارج، نمكَانَ و نمؤي مِ بِاللَّهوالْيرِ واآلخ فَلْيكْرِم 
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،فَهيض نمكَانَ و نمؤي مِ بِاللَّهوالْيرِ وقُلْ اآلخفَلْي 
  .ليسكُت أَو خيرا

 

  ريةخا
 

    ريةخا
 

  ريةخا   
.يق ءبا   

                     
 

  
  فهمن  

   يءتاهوكد
 .دفهمي
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فقتور  دامل ناءيضبهاك
   
 باءيق

 

ضي حديث
þ 

 

    
 

 

ناءضيبهاك
ءيقبانءندراك
 

           
 

     
 يقءبا,  ترلبيه داهولو

  باءيق  يقءبا
يءتاهوغم٢
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ضي حديث
þ 

 

     
ثُه 

 

    
     

ثي."  
)رواية البخاري دان مسلم (               

 

 يءتاهوغم٢ 
يءتاهوكد

   ٢
يءتاهوكدفهمي

: 
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: toleransi
نءقساف. 

 

 برصفةعتراف
  صفة
﴿-﴾)multi-religious(

 ﴿-﴾(multi-cultural) 
 

  نءقساف  
نكينءمما   (sentimen)
    

  
 

 . 
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. 

 

   
 ناءمسرك

 

  
يقءبا  يقءبا

    

خرب   

    
 ينبءعاكنءيتاغكرسف
. 

 

    
. 

 



        
 
 

- 9 - 
 

 þينتءاكبر
   

  


   ٢. 
  

  .نقكيءابك
 

فرمان   
 : 2املاءيده 
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 ﴿﴾  
   

 ﴿
﴾ 

 

 ٢ 
ناءسليس.  

 

  þنتيءاكبر 


  
  

  و يغءبا
 ينءسال ٢ينءال

   
اءنركند ٢
ينءال  -
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نءسليساك
. 

 

   
 

 

 
   

 
   
   

 
 الصخا  
berintegriti


     þ
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  يتءيا

  
. 

 

  ٢ 
 

  
ريخا

.  
 

حديث
þ 

 

اللَّهى نْألََ فَودهي لٌ بِكجر داحو ريخ لَك  ـنم 
  النعمِ حمرِ
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   يقءبا
 

                 البخاري 
 

 

  
ةخطب: 

 

   يتءيا
  


٢

40  
 

    
   

يننءالك    
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٢. 

 

  يءاثوفمم 
    

þكأوتاماءن
٢ ينءسال

الءسو. 
 

 يءتاهوغم٢
  
  فهمن 

   نءمسراك 
. 

 

   
     
  نكدمنفعت
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   يقنءباك  
. 
 

              

                            

                          

                       

                       

     
 

     


 
   ٢ ٢

    
ريمساف
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    . 
  ٢
-

﴿:36﴾ 
 
 
 
 
 

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

هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ،لَه كرِيوش لُهوسروو. 
مّلسلِّ وص ماَللَّه  ارِكبو  انيِّدس و 

 بِهحصو ت نمبِإِو مهبِع    وي ِِم
أَما بعد، فَيا عباد اِهللا، اتقُواْ اللَّه فَقَد  فَاز   .الدّينِ

قَالَ اُهللا تعا. الْمتقُونَ :              

                           

   .  

الْمرسلني وارض اللَّهم  سيِّد  للَّهم صلِّ وسلّماَ
نيعمأَج هـَّات   .عن أَصحابِه وقَرابته وأَزواجِه وذُرِّي
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نِيمؤالْمو اتمِلسالْمو نيملسلْمل راغْف ماَللَّه ن
اتنمؤالْماِء وياَألح  مهناتمواَألمو  عيمس كإِن ،
 .الْحاجات يب الدعوات ويا قَاضيقَرِيب مجِ

و أَلُكسا نإِن مبِيِّاَللَّهبِن كلُ إِلَيسوتان ك ،ِنيم
أَنْ  الْعظْمى وصفَاتك 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،  .جاحلا
،  مةَ منك، لولىِّ عهدوالصّحةَ والسال

 لْطَاننِ السباه اري شين ادريس  أَمّالد فرش
حٍ وعافية بِمنِّك شاه احلاج فى أَمنٍ وصال
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اَللَّهم أَطلْ . كْرامِواِإللِِ الْجالاذَوكَرمك يا 
د ،عمرهما مصلحينِ للْموظَّفين والرعية والْبِِِال

دطَرِيقِ الْهِا لمهدِقَاصغْ مّبلو ادشالرو.  
  


 كحضرمتو    

     
    

خصو   
 

 

   كحضرمتو 
     

  
  

    اخالق
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الءينفرسغكيتاءن
     
 
  ضرمتوحك .
  كامي منوروت اجرن اهل السنة

عقيدة دان  كامي  دان  ،واجلماعة
 شيعة  عملن 

  الءين سرتادان قدياين فهمن. 
 


 فرض،  كفرضوان
الءين
 فقري  موقف
نفقكنمغاء
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اخرية 

 

                      

      .          

             .   

  ، عباد اِهللا                    

                       
                 

  

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

عي اللَّهو راِهللا أَكْب كْرلَذونَوعنصا تم لَم. 
  


