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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
ياي اتقُواْ اللَّه، أُوصيكُم وإِ !أَيها الْمسلمونَبعد، فَيآ 

  :قَالَ اللَّه. بِتقْوى اهللا فَقَد فَاز الْمتقُونَ

                 

.  
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ملَ خا قَبسمخ نِملَ : سٍ اغْتقَب كاببش
كقَملَ سقَب كتحصو ،كمرلَ ، هقَب اكنغو

كلغلَ شقَب اغَكفَرو ،فَقْرِكيحو ،اتكتولَ مقَب ك  

 

55 ء
    


 

﴿﴾. 
 



201417  مجعة  خطبة     

 

- 5 - 
 

   ضمنجا
ء

ء
  ء 

 ء
 ٢ 

٢  ٢ 
ء 

  

٢ء
ضمنجا  ء

  فورك
  

 

 فرمان 
8: 

 



201417  مجعة  خطبة     

 

- 6 - 
 

                        

                             

                   

                  
 

 ء  
ء

 
  ﴿﴾
(bahaya)


٢   ﴿
ء﴾﴿﴾
-   فوكك  

   
 كنرا



201417  مجعة  خطبة     

 

- 7 - 
 

 

 
 

  100   
(Asia Tenggara)افريکا  (Afrika)

.
   
 ٢فيكترو    

(Tropika) .  
ء

     

      
  

(serius)  
AEDES    
(virus)  



201417  مجعة  خطبة     

 

- 8 - 
 

 ٢
. 

 

ء ء
AEDES  ء

   
      

 
 ء   8

AEDES 12غضهي
. 

 

 ءاخبار 
34ك ءتاريخ17-23 

20142,812 
     

 



201417  مجعة  خطبة     

 

- 9 - 
 

2014 65,672 
18,099 

 2013   
2014 128 

35 
 2013 ٢اين دخواطريي

. 
 

 غضسهيوا ادريكودكن  
ء)menjuarai(
 36,491  

2014 32 . 
 

 
 

 ٢
    AEDES
٢ء٢ء



201417  مجعة  خطبة     

 

- 10 - 
 

  
 ء ء
   
كالسيك  

    
 (simptom)  
. 

 

   
 ٢ 
   

 
 كالسيك

   -


. 



201417  مجعة  خطبة     

 

- 11 - 
 

 ٢  
     

  ٢   
     

  
٢
  ٢
٢ ٢(simptom-

simptom)  كم ء
. 

 

 


 ء ضمنجا
    ء

 AEDES 
10 



201417  مجعة  خطبة     

 

- 12 - 
 

 ء
    

٢ء 
٢
. 

 

ء ضدجا
 ٢

  
  ء ٢  

 
    

٢
 ضمسو  

. 
 

 
 



201417  مجعة  خطبة     

 

- 13 - 
 

 خطبه
 

 

   
ءضمنجا

 
 

   ضمنجا
   

. 
 

 ضتيك 
   
  
 ء

ضمنجا   -
٢. 

 



201417  مجعة  خطبة     

 

- 14 - 
 

  ٢
    
. 

 

         ِ   

                           
                     

 

  ﴿ ﴾
﴿﴾   
    ء
﴿خبيل﴾ ء ﴿ء-

ء ﴾ 
 ٢

ء 
 
 

  ﴿ :195﴾. 



201417  مجعة  خطبة     

 

- 15 - 
 

  
  

     
ونفَعنِي ، آن  ولَكُم بارك اُهللا  لي
    نمي ات  

 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
اتالطَّيِِّب.  دهأَنأَش   َ  هدحواُهللا و   كرِيش

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

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

تعا قَالَ اُهللا :                   
                         .  

الْمرسلني وارض اللَّهم  سيِّد  للَّهم صلِّ وسلّماَ
ـَّاته أَجمعينعن أَصحابِه وقَرابته وأَ   .زواجِه 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 بِنبِيِّنا نسأَلُك واَللَّهم إِ
أَنْ  وصفَاتك الْعظْمى ونسأَلُك بِأَسمآئك الْحسنى

 كتوِقَاي فْظبِحو ةانِيبالر كتايننِ عيفَظَ بِعحت
، طَان الْمعظَّمِ سلْ 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

 اهري شلْطَان أَمنِ السبين ادريس  اّالد فرش
حٍ وعافية بِمنِّك شاه احلاج فى أَمنٍ وصال
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اَللَّهم أَطلْ . كْرامِواِإللِِ الْجالذَاوكَرمك يا 
د ،عمرهما مصلحينِ للْموظَّفين والرعية والْبِِِال

مهدِقَاصغْ مّبلودطَرِيقِ الْهِا ل ادشالرو.  
                      

      .          

             .   

  ، عباد اِهللا                    

                       
                 

  

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

 .ولَذكْر اِهللا أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ
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