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  أَشهد أَنْ   هدحو واللَّه    دهأَشو لَه رِيكش
هدبا عدمحوأَنَّ م لُهوسرو .مّلسلِّ وص ماَللَّه    

دمحا منيِّدس و   هآل َأابِهوحص  نيعما  .أَجأَم
ه، أُوصيكُم وإِياي اتقُواْ اللَّ !أَيها الْمسلمونَبعد، فَيآ 

  :قَالَ اللَّه. بِتقْوى اهللا فَقَد فَاز الْمتقُونَ

                 

.  
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ـصفت
(berbolak-balik)  

 كفور 
 ء
ء(kealpaan) 
(berbolak-balik) ـصفت
(konsisten) 

 

 حديثرضي 
þ 

 

 يقَلِّبها اللَّه أَصابِعِ من أُصبعينِ بين الْقُلُوب إِنَّ
فاُء كَيشي  
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٢
 

 

٢حديث
حديثفْسبنا اني عبي اهللادالثَّقَف 

þ ضي اهللا عنهر
 

 

اولَ يسر ي قُلْ اللَّهي لالَ فالً مِاِإلسالَ قَو 
 آمنت قُلْ :قَالَ غَيرك؟أو  بعدك أَحدا عنه أَسأَلُ
بِاللَّه مقتفَاس 
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ء مك 
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ءء٢
أخالقكلوارض


فكتور
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ءضا 

 

منفعةءفا



ءشرض
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خطبه 
 

 

  


ء٢ءþ 
 

 
ء٢ضريي ٢


ءخرية 
 

ءكتيض

هيغضاخري 
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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 نيملسمورفغتفَاس ه

هإِن فُوالْغ وهيحالر رم  
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 نا مقَنزرو ،نيملسالْم نا ملَنعج يالَّذ لَّهلدماََلْح
شرِيك   واُهللا وحده   َ  أَنأَشهد  .يِِّباتالطَّ

هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ،ولَه لُهوسرلِّ  .ووص ماَللَّه
مّلسو  ارِكبو  انيِّدس  و  

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

قَالَ اُهللا تعا :                   
                         .  

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

 ننِيمؤالْمو اتمِلسالْمو نيملسلْمل راغْف ماَللَّه
اتنمؤالْماِءاَأل ويح  مهناتمواَألمو  عيمس كإِن ،
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 .الْحاجات يب الدعوات ويا قَاضيقَرِيب مجِ
و أَلُكسا نإِن مبِيِّاَللَّهبِن كلُ إِلَيسوتان ك ،ِنيم

أَنْ  وصفَاتك الْعظْمى ونسأَلُك بِأَسمآئك الْحسنى
حت كتوِقَاي فْظبِحو ةانِيبالر كتايننِ عيفَظَ بِع

، الْمعظَّمِ سلْطَان  ملكنالَةَ الصمدانِية، جال
سلْطَان شرف الدّين ادريس شاه احلاج ابن 

ين عبد العزيز شاه ح الدّاملرحوم سلْطَان صال
لْعونَ والْهِدايةَ والتوفيق، اَللَّهم أَدمِ ا .احلاج

،   مةَ منك، لولىِّ عهدوالصّحةَ والسال
 لْطَاننِ السباه اري شين ادريس  أَمّالد فرش

حٍ وعافية بِمنِّك شاه احلاج فى أَمنٍ وصال
اَللَّهم أَطلْ . امِكْرواِإللِِ الْجالذَاوكَرمك يا 



201421  مجعة  خطبة     

 

- 18 - 
 

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

  


 كحضرمتو    
 سهيغض  

    
خصو   

 
 

   كحضرمتو 
     

   
  

    اخالق
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الءينفرسغكيتاءن

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

  فهامن
ءفهمن 

 


 فرض،  كفرضوان

ينءال
 فقري مريك 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
  سالنح

24.10.2014 


