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

ارِكبو    دمحا منيِّدس و   هآل َأابِهوحص   
نيعمآ  .أَجفَي ،دعا بونَأَمملسا الْمهأَي!  ،قُواْ اللَّهتا

لَ قَا. فَقَد فَاز الْمتقُونَ أُوصيكُم وإِياي بِتقْوى اِهللا
اللَّه :             

     .  
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   ريضحا

. 


  يغ نءجاياك 
اخرية. 

 

خطبه    
 

 

 
 

 ٢   
    

  النءرسوف
   
ناءتقوك
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نءاضيرك

 
 

ف دامل سورة الص فرمان اهللا سبحانه وتعاىل 
 :10اية 

 

                

                

              

     
 

٢  
نءارنياضف

     
 يتءيا    
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  يقءبا 
يءتاهوغم﴿﴾ 

 

 
 
 

 نءورنافسمك

خصوصيه


نسياءم 

    
خملوق. 

 

 ٢   
   

  
فقري افنصأ
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. 
طرف )sosial( 
    
. 

 

   
خليفة
يندهنكاء

 


    
    
كرياف٢يءاوغكمل 

 

 
 strategi 
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يقءسبانكدمنفعت   فاأصن
.   
 

 1995 

8 فاصنأ يءماللو
     

   فاصنأ 
.باءيقطرف 

 


 نءجاياك 
  

 طرف
فاصنأ. 
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حضريين 
     

ومت اكهيدوفن  طرف ايكونومي دان كأوفاياءن
 دمسفيغ فرانن اينستيتوسي. إسالم دنضري اين

)Institusi(  هيدوف طرفزكا ة اونتوق ممفركاس 
اينستيتوسي  ،NGO  ، سوستا،ناءكراج فيهق ،ةماُ

دعوه دان كباحيكن واجر سإيريغ دامل اوسها 
  .ترسبوت مورين

  

فارا جاتيديري  فمركاساءن  ايت، سالءين 
 دان دفرتيغكتكن دفوفوق فرلوزكاة  فاصنأ

 انسان مالهريكن جيواكسماس دمي  مساس دري
اونتوق  سنتياس برموتيؤاسييغ تضوه دان 

كهيدوفن  طرفبراوسها ضيضيه دمي مغغكت 
 .مريك كأره يغ لبيه باءيق

 فرواكتيف )Proaktif(  تنفا برضنتوغ هارف
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مروفاكن  مات اداله-مساتابنتوان زكاة  كفد
اهللا  فرمانتونتوتن إسالم سفرتيمان 

11 
 

             
   

 كأداءن
    كأداءن  

 
 

دوكتور القرضاوي  فيسور  دامل
إسالم   با"برتاجوق  بوكو

 كميسكينن لهئمس " : 
 

 فو
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مالءينكن  إينديؤيدو

 ماللوءي    
   دان منفعة

 
 

 

٢   نفرنياضاء 
    
   


 ٢نءيال   
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2012   فقري

 138 جوتا 23.8 لفموء 
ِ ,َرقر جوتا 6.9 اب ,ابن سبيل  

   دان  ر جوتا 1.8
اعر جوتا  56.4 برجومله لم 

 .  
  

 
 

     
    2012 

210,307
     451.3


2011   180,617

394.1  
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  24كاءونتر)kaunter( 
اتاو ماللوءي داءيره   
 )agen bank(   ٢الءين 

  كفرضوان   
   طرف 

 
 

 

 ب يطخ    
٢  

 

1      
    
     
  ٢الءين
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2    


دإعترفياءيت


    
     

 
 

3   ءن  
    

     
    

فاأصن    
 

 

4     
24كاءونتر
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 ماللوءي 
٢الضي الءين. 

 

   
      

   خرية 
   اهلي نءكريضا مراءيه 

يت ددنيا قعمل ب اين ءناف. 
 

             

                           

              
 

       
 مغرجاكن (دان برتقوى  كباءيقن

). سوروهن اهللا دان منيغضلكن سضاال الرغنث
. سرتا اي مغاكو دغن ياقني اكن فركارا باءيق
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  سسوغضوهث كامي اكن ممربيكن كمودهن
     ". )شرض(اونتوق مندافت كسناغن 

7- 5
 
 

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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الَّذ لَّهلدماََلْح نا مقَنزرو ،نيملسالْم نا ملَنعج ي
اتالطَّيِِّب.  دهأَنأَش      هدحواُهللا و  

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

 بِهحصو ِبِإ مهبِعت نمو    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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نيملسلْمل راغْف ماَللَّه  ننِيمؤالْمو اتمِلسالْمو
اتنمؤالْماِء وياَألح  مهناتمواَألمو  عيمس كإِن ،
 .الْحاجات يب الدعوات ويا قَاضيقَرِيب مجِ

و أَلُكسا نإِن مبِيِّاَللَّهبِن كلُ إِلَيسوتان ك ،ِنيم
أَنْ  وصفَاتك الْعظْمى أَسمآئك الْحسنىونسأَلُك بِ

 كتوِقَاي فْظبِحو ةانِيبالر كتايننِ عيفَظَ بِعحت
، الْمعظَّمِ سلْطَان  ملكنالَةَ الصمدانِية، جال

سلْطَان شرف الدّين ادريس شاه احلاج ابن 
لْطَان صالاملرحوم سّالد ين عبد العزيز شاه ح

اَللَّهم أَدمِ الْعونَ والْهِدايةَ والتوفيق،  .احلاج
،  مةَ منك، لولىِّ عهدوالصّحةَ والسال

 لْطَاننِ السباه اري شين ادريس  أَمّالد فرش
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افية بِمنِّك حٍ وعشاه احلاج فى أَمنٍ وصال
اَللَّهم أَطلْ . كْرامِواِإللِِ الْجالذَاوكَرمك يا 

د ،عمرهما مصلحينِ للْموظَّفين والرعية والْبِِِال
دطَرِيقِ الْهِا لمهدِقَاصغْ مّبلو ادشالرو.  

  


 كحضرمتو    

     
    

خصو   
 

 

   كحضرمتو 
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    اخالق
     
     

فرسغكيتاءن   الءين
     
 

 ضرمتوحك 

       


٢فهمن 
 

 
  منونايكن زكاة دان ضفر ،

.الءين كفرضوان    
 فقري
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  موقف نفقكنمغاء 
TAPIS

اخرية 
 

                      

      .          

             .   

  ، عباد اِهللا                    

                       
                 

  

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

  .ِهللا أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَولَذكْر ا
 


