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خير 

 

 ينِدى ودهالْبِ هولَسر لَسري أَذالَّ ِهللاِ دمحلْاَ
  أَشهد أَنْ، هلِّكُ نِيى الدلَع هرهِظْيل قحالْ   

هدحو واللَّه   هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو لَه رِيكوش 
لُهوسرو بِحيبه وخيلُلاللَّه ،هفَ ملِّص ولِّسم ى لَع

سيدنا محٍمد ولَعى آله وصبِحالْ هميامني 
   .ينرِهطَمالْ

تقُواْ اللَّه، أُوصيكُم ا !أَيها الْمسلمونَأَما بعد، فَيآ 
: قَالَ اللَّه. فَقَد فَاز الْمتقُونَوإِياي بِتقْوى اهللا 

               

   . 
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  هاري اين، ساي طيبخ
  
ناءتقوك 

  
  
نءجاياك

خري. 
 

  
þ

يءماللو  
  


þ  ساي 
 ": ةخطب
خيِر 
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 23  þ
    
نسيءما    ريخا
 

    يهءمرا
يتءيا خري

 شتهارإد
   يءماللوفر

110 
 

             ....  
  

   يقءبا- يقءسبا
نسيءما 

 
 

تفسريجزوء 
الضاكح 
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þ  

 

   
القرءانءيواكرافد

þينءال: 
 

  ضاير  
   

٢
    

. فرمان 
100  
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٢
 فرمان  

22 
    …          

               

                

                 
 

. 
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  ٢حديث þ
   

. 
 

 ينءال: 
 

 حديثرضي
   þ

: 
 

بعثْت فيهِم ثُم  الْقَرنُ الَّذي يمتخير أُ
مهلُوني ينالَّذ.  

 
 

يقءبا-يقءسبا  
من ؤم 
 

﴿﴾ 
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حديث ضير
þ 

 

  -

  
- 


 نفاـ

    
 يءاماثمنفاي

. 
 ﴿خباري﴾ 

 

:ينءاليءماللوحديث
  ضير 

þ 
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٢
 

  -

  


 -

  

﴿فتنه
٢ينءال﴾.  

﴿﴾ 
 

   
﴿ رضوان﴾ءيواراكفد

  þ  
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٢ 
٢ 

           
 

.  
 

يءناغم


 ٢
٢صفة

 
قرءانال

 :يءناغمحديث
 

   روفعم
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نسيءما
يقءبا   

   
   
 

 قرءانال 
110  
فرمان: 

 

                  

               

        ...   
 

يقءبا-يقءسبا
 نسيءما  
 روفعم 
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 يءاثوفمم 
     


 

  
  
    

    

 


 þ
: 
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رسولَ اللَّه والَّذى نفِْسى بِيده لَـو  يا 
 لَوا واهنضَألخ رحا الْبهيضخا أَنْ ننترأَم
   كـرا إِلَـى بهادأَكْب رِبضا أَنْ ننترأَم

  الْغماد لَفَعلْنا 
 

    


 وتنءال



  ْالغماد 

﴿﴾ 
    

  
ْالغمادهوءجا

. 
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 يءاثوفمم صفة


 
ُافَّكر
  
  

فتحال
29 

                      

                         

                     

             
 

    
﴿﴾ 
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٢افريك
  
 


ثنءريضاك. 
 

 

. 
 

 ٢صفة
رضوان اهللا عليهم أمجعني .

     


  رِينوا ايات  مفَس ممامهكن
)خيأُ رةم (   ةخطب
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bernostalgia(نءجاياك
٢صفة

   

نءجاياك 
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٢
خشوع

  ٢قرءانال 
 ٢


     
٢فاسق" 

﴿:16﴾ 
 
 

ونفَعنِي , ن آ ولَكُم بارك اُهللا  لي
    نم اتي  

 هو  وإِنه, ووتهتال ومنكُم وتقَبلَ منِّي
.  
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يلأَقُولُ قَو     يل ميظاَهللا الْع رفغتأَسو
لَكُمو سلرِ الْوآئ ،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 لُهوسرلِّ  .ووص ماَللَّه
مّلسو  ارِكبو  انيِّدس و  

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

قَالَ اُهللا تعا :                   
                         .  

رسلني وارض اللَّهم الْم سيِّد  للَّهم صلِّ وسلّماَ
نيعمأَج هـَّات   .عن أَصحابِه وقَرابته وأَزواجِه وذُرِّي

 ننِيمؤالْمو اتمِلسالْمو نيملسلْمل راغْف ماَللَّه
اتنمؤالْماِء وياَألح  مهناتمواَألمو  عيمس كإِن ،
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بجِ قَرِيميا قَاضيو اتوعالد بي اتاجالْح. 
و أَلُكسا نإِن مبِيِّاَللَّهبِن كلُ إِلَيسوتان ك ،ِنيم

أَنْ  وصفَاتك الْعظْمى ونسأَلُك بِأَسمآئك الْحسنى
ايتك تحفَظَ بِعينِ عنايتك الربانِية وبِحفْظ وِقَ

، 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 عهدسالوالصّحةَ وال
 لْطَاننِ السباه اري شين ادريس  أَمّالد فرش

حٍ وعافية بِمنِّك شاه احلاج فى أَمنٍ وصال
اَللَّهم أَطلْ . كْرامِواِإللِِ الْجالذَاوكَرمك يا 
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ولْمنِ ليحلصا ممهرمالْبِِِالعو ةيعالرو نيظَّف ،د
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 فهامن 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

 .ولَذكْر اِهللا أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ
 
  


