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                       .  
 دهأَن  أَش     هدحو واللَّه   لَه رِيكوش 

اَللَّهم صلِّ . ورسولُه وعبده وأَشهد أَنَّ محمدا
مّلسو ارِكبو    دمحا منيِّدس و   هآل 

ابِهأَوحص  نيعمآ  .أَجفَي ،دعا بونَأَمملسا الْمهأَي! 
فَقَد فَاز  اتقُواْ اللَّه، أُوصيكُم وإِياي بِتقْوى اِهللا

 : قَالَ اللَّه. الْمتقُونَ        

          .  
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  ىتقوبر  
      


 

 

 ٢  ةخطب
   

  
 

  
 

    لفظ اجلاللةياءيت
      


     ياءيت
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     دفرماءينكن
 

 

 دنفيكن   
      

      
      

  كونفليكkonflik
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  اإلخالص 
 فرسوءالنكونفليكkonflik

    َكثري 
 تفسري  ٢
ياءيتمغناءي 
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دأكوءي
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كإيساءن اهللا


   
Kristian 

 

فرمان  توبةال
30-31 
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فركاتاءن
ياءيتفركاتاءن
٢كافري


٢٢

٢سالءين


مالءينكن
 

مالءينكن 
  

 

  ٢  
ريضا 


   ريضا 
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 مغاكوءي   
ككفورن

  
 

  
 

       
خاص

      
اإلخالص

   
نكنمالءي     

 مالءيكن   
فركاتاءنGod

 
 

      
فرسوءالن 
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٢
   

   
فهمن

 
 

 فيكري 
فراساءن     

  مناءيقكن   
     

   ٢  
   فربيذاءن  

٢الءين 
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toleransi
kedaulatan      

      
   الءين

 
 

فركاتاءن
      

٢   
      

   
 

 

فرسوءالن
     كأضاماءن


mengimportnya
فثاهلضوناءن
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٢كأضاماءن
 

 

 
 

   
   فتوى 

 
 

لفظ   .1
خصوص


٢الءين 

 

2.    
ترباءيق

٢فغهيناءن
 فثاهلضوناءن
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٢فرملباضاءن
 

 

    
٢بركاءينت  ياءيت ماللوءي

     
   1988  9

    
٢فغضوناءن فركاتاءنحثنـب

      1
      

      
٢فركاتاءن 

variasinya    
 فكتا كفرخاياءن  

     مغناءي
بركاءينت 
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2010فيربواري18فتوى
     

     
  1988   

  ٢  
sinonim     

٢    
٢   

 
 

 






ماللوءي
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@Lina Joy


٢ 
Titular Roman Chatolic Archbishopياءيت

Bible

٢فتوى٢
 خصو

 


Titular Roman Chatolic Archbishop

2009 
 


 ٢ خا

كراجاءن
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ءيلكنممفا

كراجاءن
222013

 
 



222013كراجاءن

  
Bible


خصو

Kristianisasi
 

 



        
 
 

- 16 - 
 

   
 

٢


كْفةر
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 مالءينكن 
 ٢كافر 

 32
 
 

ونفَعنِي , آن  ولَكُم بارك اُهللا لي
    نم اتي  

 هو  وإِنه, ووتهتال ومنكُم وتقَبلَ منِّي
.  

  
 

يلأَقُولُ قَو    يل ميظاَهللا الْع رفغتأَسو
لَكُمرِ وآئسلالْ ونيملسم  ،اتملسالْمفَاوورفغتس ه

هإِن فُوالْغ وهيحالر رم.  
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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

 ين ادريس شاه احلاجّالد فرلْطَان شس ،
ين عبد العزيز شاه ح الدّابن املرحوم سلْطَان صال

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

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

د ،عمرهما مصلحينِ للْموظَّفين والرعية والْبِِِال
غْ مّبلودطَرِيقِ الْهِا لمهدِقَاص ادشالرو.  

  


 كحضرمتو    

     
    

خصو   
 

 

   كحضرمتو 
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    اخالق
  

     
فرسغكيتاءن   الءين

     
 

 

 
فرض

     
     

فقري  
  اءفُقَر 
ككفورنكفقرين
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وقفموقفكن
اخرية 

 

                     

      .           

             .   

  ، عباد اِهللا                  

                    

                    
  

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

  .ولَذكْر اِهللا أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ


