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ة  كصیحتن تو " َّ ُم   كقواتن ا
 

                     

                          

                      
                .  

     دهأَن  أَش     هدحو واللَّه   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 وھيءمنجا

þ

خري. 
 

خطبة
ء. 

 

 
 

 
   

  نءأداك  
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 باءیق   وسكفو 
 فرض عني فرض کفاية
. 

   

 ٢ ،

وضوء ٢ینءال
    

)﴾. 
 

 (konteks)
    نءأداك

  ءبروضو. ـثلـ
    ءوضو

.ءوضو
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  - 
   

   
 .   نء

   
خصونسي ءما

 
 

 يثضير
 þ : 
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 یقءبا  
  

 
     

    
 یقءبا 

    
٢

 ء 
 نسيءما 
٢یقنءباك 
٢ ٢ 
نسيءما    

   
ء

 þ
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. 
 

 
 

٢
   þ


 

 

حديث   ضير
 þ : 
 

رمل كتحن صذْ مخين حمو ، كض كات
  ..لموتك
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البخاري(  
 


þ

     
  

  ضه
     

    
  
 نء


نء باءیق

يءماللو 
  منـض 

 
 

168 :فرمان 



  جمعة  خطبة     
 
 

- 8 - 
 

 

               … 
 

ينسءما 
یقءبا 

 


   
   

شخصية


  ل،كفيزي
 ممضر   

 

   یقنء
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ء
ن دامل هاصخال. 

 

 
 

  ء 
فيز 

(spiritualnya)  
 

حديث ضير 
þ 

 

نمنِ  املَؤماملؤ نإِىلَ اِهللا م بأَحو ريخ القَوِي
فيعالض..  

  

مؤمنیقءبا
 يءاكدسو منؤم
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حديث  دفهمي 
مؤمن

فيز
 اولیھ يء

مؤمن لكفيزي  


    
   خصوص 

   

 مؤمن

   

     ن كمنافي
فيكرين
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فيزيءاثوفمم
   

     
يء   

 
 

 
 

ء
نسيءما

   
  نء 
-
یرءا

   
٢  
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٢ءال

ترهاد ارتنمضك
نسياءم 

 

 
 

ةخطب 
 

1    
   

  
٢  

 

2    
 یقءبا

 

3    
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ء


     
 

 

          ِ ◌  

                          

                         
 

    
وتءالد

؛نسيءما 
    

٢
    انصاف
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  41 
 

ونفَعنِي , آن  ولَكُم بارك اُهللا  لي
    نم اتي  

 هو  وإِنه, ووتهتال ومنكُم وتقَبلَ منِّي
.  
 

يلأَقُولُ قَو     يل ميظاَهللا الْع رفغتأَسو
لَكُمرِ الْ وآئسلو ،اتملسالْمو نيملسمفغتفَاسور ه

هإِن فُوالْغ وهيحالر رم.  
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 نا مقَنزرو ،نيملسالْم نا ملَنعج يالَّذ لَّهلدماََلْح
اتالطَّيِِّب.  دهأَنأَش    َ ◌  هدحواُهللا و  

 .وورسولُه وعبده شرِيك لَه، وأَشهد أَنَّ محمدا
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. ونَالْمتقُ :              

                           

   .  

الْمرسلني وارض اللَّهم  سيِّد  للَّهم صلِّ وسلّماَ
و ابِهحأَص نعنيعمأَج هـَّات   .قَرابته وأَزواجِه وذُرِّي
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 ننِيمؤالْمو اتمِلسالْمو نيملسلْمل راغْف ماَللَّه
اتنمؤالْماِء وياَألح  مهناتمواَألمو  عيمس كإِن ،
 .الْحاجات يب الدعوات ويا قَاضيقَرِيب مجِ

و أَلُكسا نإِن مبِيِّاَللَّهبِن 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

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

ّبلودطَرِيقِ الْهِا لمهدِقَاصغْ م ادشالرو.  
  


 كحضرمتو    

     
    

خصو   
 

 

   كحضرمتو 
     

   
  

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

  فهامن
ءفهمن 

 


 فرض،  كفرضوان
الءین    
 فقري  

نفقكنمغاءموقف 
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اخرية 

 

                      

      .          

             .   

  ، عباد اِهللا                    

                       
                 

  

ذْكُري ميظواْ اَهللا الْعفَاذْكُر هوكُراشو كُم 
همنِع هلفَض نم هأَلُواسو ،كُمزِدي  كُمطعي

 .ولَذكْر اِهللا أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ
  


