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خطبة:  
هان اين دالكوكن دوا كايل خطبة كران 

د    
  خطبة طبةخ 

   هاري راي طبةخ, 
بوكنله منجادي  طبةن دوا خمياناواالو با
.هانصح صالة  شرط با
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      نِآيتي  

 .  ُِألولى اَْألبصارِ
  أَشهد أَنْ     هدحو واللَّه  لَه رِيكوش ،

هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشوو لُهوسروو.   
 وسلّم  اَللَّهم صلِّ 
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 ،دعا با  أَمهآ أَيفَياسالن،  قُواْ اللَّهتا     

      .  
  

 
 
 


     


      

     
    


يضا

 



  خطبة  
 
 

- 8 - 
 

 þ 
  
 
  
 

ضرضر 
 
     




     
     
      

      




  خطبة  
 
 

- 9 - 
 

    
 

     


23.5
     

 
190فر 
 

                      

               

  
  
  
  

     
       



  خطبة  
 
 

- 10 - 
 


 

 
      


كتيكفا

      
كتيك  

     
    

     كتيك
     


     



  خطبة  
 
 

- 11 - 
 

  (Umbra)  كتيك 
    
ي  .

كتيك
     

 
 
      

     
     

þ 
       

        

 
 



  خطبة  
 
 

- 12 - 
 

    
    


    

     
 

 
 

      
مؤ

     
     

     ء
    

þ 



  خطبة  
 
 

- 13 - 
 

 
     

     
      
   مك 

ء     
ء 

 



    تيدق , فية

   
منفعتكنله
    

     



  خطبة  
 
 

- 14 - 
 

     

þ 

 

تكحياتك : اغْتنِم خمسا قَبلَ خمسٍ 
 كتحصوكقَمس  اغَكفَروكلغش 

 كاببشوكم  اكنغوك.  
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  ).رواه البخاري(
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 ونفَعنِي,   ولَكُم لي بارك اُهللا
 وتقَبلَ منِّي  يات آلبِا وإِياكُم
 التهتوو ,هوإِن ميلالْع عيمالس وه.  

   رفغتاَهللا  س يل 
،  ولسآئرِ  ولَكُم
ؤلْم ؤلْم ،ورفغتفَاسه,هوإِن  وه

رفُوالْغ ميحالر.  
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خـطبة  
 نا مقَنزرو ،نيملسالْم نا ملَنعج يالَّذ لَّهلدماََلْح

اتالطَّيِِّب. أَن      اللَّهووه   رِيكش
أَ، ولَهو  ادمحأَنَّ ملُه.  
  للَّهم  صلِّ  وسلّم وبارِكاَ  انيِّدس  
و بِهحصو ِبِإ مهبِعت نمو   ويِم

.  
  فَقَد  قُواْ اللَّهتاِهللا، ا ادبا عفَي،دعا بأَم

  . فَازالْمتقُونَ
تعا قَالَ اُهللا :                   
                         . 



  خطبة  
 
 

- 22 - 
 

ض اللَّهم وا سلنيا سيِّد للَّهم صلِّ واَ
بِه هتابقَرو ِاوأَزجِهوِ هاتذُرِّيو 

نيعمأَج.  
 ماَللَّهراغْف   ؤالْمو 

ات، إِنك سميعَ وا حيآِء َوالْمؤمنات ا
. جاتقَرِيب مجِيب الدعوات ويا قَاضى ا

إِن ملُ إِاَللَّهسوتنو أَلُكسا ن ا بِيِِّكبِن ،
أَنْ  وصفَاتك الْعظْمى ونسأَلُك بِأَسمآئك الْحسنى

 كتوِقَاي فْظبِحو ةانِيبالر كتاينِنِ عيفَظَ بِعحت
ان ملكنا الْمعظَّمِ سلْطَلَةَ الصمدانِية، جال

ّالد فرلْطَان شين ادريس شاه احلاج ، س
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  عبد العزيز ين ح  الدّصال  سلْطَان  ابن املرحوم 
  .شاه احلاج

  
اَللَّهم أَدمِ    َةحّالصو ،

 أَمري   ،لولىِّ عهد مةَ والسال
شاه ابنِ السلْطَان  شرف الدّين ادريس شاه 

حٍ وعافية بِمنِّك وكَرمك يا احلاج فى أَمنٍ وصال
اَللَّهم أَطلْ عمرهما . لِِ ذَا الْجال

د، وبلّغْ مصلحينِ للْموظَّفين والرعية وا
ِقَاصمدطَرِيقِ الْهِا لمهد ادشالرو.  
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فرضو
   قريف

    يك,
ُقَفاءرككفو

كفقري 


كن قف 
      

  قفيك  
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   عباد اِهللا،                 

                    

                     
 

ْااَهللا  
   هلفَض

اِهللا 
  
 

 
 
 

  


