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 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 :             

     .  

 



   جمعة  خطبة     
 
 

- 2 - 
 

 
 

٢نءتقواك
 

یتءیا خالصن
 
   
    

خريةا. 
 

     ٢
ةخطب 

þ. 
 

 
 

þ
 راكوءيفد   
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þ   
  ینءال þ

þ
یقءتربا   

نءتقواك   صفة
 صفةصفة

  
þ  

 .-یقءتربا
سیدینا    ضير 
 :þمنصفتكن 

تراخري.
    
 
   

 ولنءاضرف 
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ولءاضبر

صفة  ياءینتخمن
 

  
 

 

 
 


þ
 

 

فرمان
21 
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یقاءب تاءیی
نءاضیقاءب

ريةخ 
٢. 


   ريةخاد 
  þثالنءرسوف
   


þ 


ناءرلقسنف
  þ
 

 



   جمعة  خطبة     
 
 

- 6 - 
 

þ
تراخري  
ضرينþ 

٢
نسياءم  

þ  23  
wahyu


 10 13سالما   نسياءم

ريخامبیناءنف 
  اءنراجك

. 
 

    þ
rujukan٢

  دراضوءي یاءیت
علماءتفسرينالقراءن
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   القراءن 
  ٢  

     þ
 ٢فمباخاءن  ٢ماللوءي

    فمباخاءن
 ٢   
 باخاءن٢ 

ساءومفاما
باخاءن    

  
    
þ 

 

þ
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ماءنسي   
 ماءنسي ماءنسي

   þ     
      

     ترباءیق
 

ماءنسيماءنسي
     

 
 صفة   صفة 

صفةوه جاء
    خالق

 
حديث ضي 
þ   

 ثْتعا بماألُِ إِن حالص ممالََألتقِِخ  
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 ماءنسي خالق

باءیق 
البخاري 

 

þ
 باءیق

تفوportfolio   فكرجاءن
ماءنسي     


    

   
   
 
    

  تفو portfolio
   þ  
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     þ
    خالق

    
 

 

     
þ

   
   

كجایاءنكبھاضیاءن
خرية    

٢   
     ٢ 

   كاءیندھن 
  كبھاضیاءن  

٢ 
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خطبة 

 

1(      þ
  

2(    
þ 

 

3(  ٢  
   þ 
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"
ماءنسي




فرتمواءن    
      

." 
كهفال110 
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ونفَعنِي , آن  ولَكُم بارك اُهللا  لي
    نم اتي  

 هو  وإِنه, ووتهتال ومنكُم وتقَبلَ منِّي
.  
 

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

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

با عدمحأَنَّ م دهأَشو ،لَه كرِيشهود 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
قَرو ابِهحأَص نعنيعمأَج هـَّات   .ابته وأَزواجِه وذُرِّي
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 ننِيمؤالْمو اتمِلسالْمو نيملسلْمل راغْف ماَللَّه
اتنمؤالْماِء وياَألح  مهناتمواَألمو  عيمس كإِن ،
 .الْحاجات يب الدعوات ويا قَاضيقَرِيب مجِ

مينِ، ك انتوسلُ إِلَيك بِنبِيِّللَّهم إِنا نسأَلُك واَ
أَنْ  وصفَاتك الْعظْمى ونسأَلُك بِأَسمآئك الْحسنى

 كتوِقَاي فْظبِحو ةانِيبالر كتايننِ عيفَظَ بِعحت
، عظَّمِ سلْطَان الْم 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

غْ مّبلودطَرِيقِ الْهِا لمهدِقَاص ادشالرو.  
  


 كحضرمتو    

     
    

خصو   
 

 

   كحضرمتو 
     

   
  

    اخالق
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الءینفرسغكیتاءن
     
 
  ضرمتوحك . 
  كامي منوروت اجرن اهل السنة واجلماعة
عقيدة دان عملن  كامي  دان 
  ن سست شيعة دا  قدياين

.فهمن الءیندان  
 


 فرض،  كفرضوان
الءین    
 فقري  

نفقكنمغاءموقف 
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   TAPIS 
اخرية 

 

                      

      .          

             .   

  ، عباد اِهللا                    

                       
                 

  

 روه فَاذْكُرواْ اَهللا الْعظيم يذْكُركُم واشكُ
همنِع هلفَض نم هأَلُواسو ،كُمزِدي  كُمطعي

 .ولَذكْر اِهللا أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ
  


