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 دهأَن  أَش     هدحو واللَّه   لَه رِيكوش 
اودمحأَنَّ م دهأَش هدبوع لُهوسرلِّ . وص ماَللَّه

مّلسو ارِكبو    دمحا منيِّدس و   هآل 
 !أَيها الْمسلمونَأَما بعد، فَيآ  .أَجمعين  صحابِهوأَ

بِت ايإِيو يكُمصأُو ،قُواْ اللَّهتى اِهللاقْو  فَاز فَقَد
 : قَالَ اللَّه. الْمتقُونَ        

          .  
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يض حديث
þ 

ثَالَث نالَّ ما لُهمع قَطَعنا مآد ناب اتذَا م؛ ا
ةارِيج قَةدلْ, صع مٍأَو يبِه فَعتن ,لَدو حٍ أَوالص 

وعدي لَه. 
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فرسيافن اونتوق مغهاديف سسوغضوهث 
أخرية كهيدوفن  
ءفنا

 خريةا   
 

  ؛261بقرةالفرمان
 



       
 
 

- 9 - 
 

                       

                           

                   

 

نءامافرومف  ةنفق 
    

   
    

     
    

يءتاهوغم  
 

 
 








       
 
 

- 10 - 
 


     

 
 

    þ
  

 
  

  ؛245البقرةفرمان
 

                         

                           

     

 

    
باءيق
اخالص
     



       
 
 

- 11 - 
 


 

 

 
 

 


قف    


عثمانعفان

   عوف  
   مريك منخاتت فرنياضاءن

 
 

 industri
   وقف

     
 قف   

٢



       
 
 

- 12 - 
 

 وقف 
قف 

دان يدهعق 
 

 قف    ماللوءي
(kaunter)  ٢كاءونتر 
٢ bankكاءونتر   

agenقف
online  قف 

قف
قف 

 

 
 

 

     
قف
 þ 

٢قف



       
 
 

- 13 - 
 

    


sosioekonomi 
 

    


قف
٢الءين

قف 
 

 
   خرية  

  
 

    
     
     

 



       
 
 

- 14 - 
 

            

                             

                        

          
  

 

 ٢  
    

     
       

 منفعة     
شفعة  ٢كافر  ٢

 254 
 

, آن   ولَكُم بارك اُهللا  لي
 نِيفَعنو    نم اتي   
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 نِّيلَ مقَبتو كُمنمو التهتوو ,هوإِن  وه
 .  
 

قُولُ قَوليأَ    يل ميظاَهللا الْع رفغتأَسو
مسلمين والْمسلمات، ولَكُم ولسآئرِ الْ

ورفغتفَاسهإِن ه فُوالْغ وهيحالر رم.  
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زرو ،نيملسالْم نا ملَنعج يالَّذ لَّهلدماََلْح نا مقَن
اتالطَّيِِّب.  دهأَنأَش     هدحواُهللا و  

هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ،لَه كرِيوش لُهوسروو. 
مّلسلِّ وص ماَللَّه  ارِكبو  انيِّدس و 

 بِهحصو مهبِعت نمبِإِ و    وي ِِم
أَما بعد، فَيا عباد اِهللا، اتقُواْ اللَّه فَقَد  فَاز   .الدّينِ

قَالَ اُهللا تعا. الْمتقُونَ :              

                            

   .  

الْمرسلني وارض اللَّهم  سيِّد  للَّهم صلِّ وسلّماَ
نيعمأَج هـَّات   .عن أَصحابِه وقَرابته وأَزواجِه وذُرِّي
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 ننِيمؤالْمو اتمِلسالْمو نيملسلْمل راغْف ماَللَّه
، إِنك سميع  واَألمواتمنهم  اَألحياِء مؤمناتوالْ

 .الْحاجات يب الدعوات ويا قَاضيقَرِيب مجِ
و أَلُكسا نإِن مبِيِّاَللَّهبِن كلُ إِلَيسوتان ك ،ِنيم

أَنْ  مىوصفَاتك الْعظْ ونسأَلُك بِأَسمآئك الْحسنى
 كتوِقَاي فْظبِحو ةانِيبالر كتايننِ عيفَظَ بِعحت

الْمعظَّمِ سلْطَان  ملكنالَةَ الصمدانِية، جال
 ين ادريس شاه احلاجّالد فرلْطَان شس ،

ين عبد العزيز شاه ح الدّابن املرحوم سلْطَان صال
هم أَدمِ الْعونَ والْهِدايةَ والتوفيق، اَللَّ .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
دطَرِيقِ الْهِا لمهدِقَاصغْ مّبلو ادشالرو.  

  


 كحضرمتو    
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فرسغكيتاءن   الءين
     
 

 

 
فرض

     
     

فقري  
  اءفُقَر 
ككفورنكفقرين
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وقفموقفكن
اخرية 

 

                     

      .           

             .   

  ، عباد اِهللا                  

                    

                    
  

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

  .ولَذكْر اِهللا أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ


