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   ەداد ممبنترس  "
 برسام  

 

     …                  
                 .  

     دهأَن  أَش     هدحو واللَّه   لَه رِيكوش 
 اَللَّهم صلِّ وسلّم. ورسولُه وعبده نَّ محمداوأَشهد أَ

ارِكبو    دمحا منيِّدس و   هآل َأابِهوحص   
نيعمآ  .أَجفَي ،دعا بونَأَمملسا الْمهأَي!  ،قُواْ اللَّهتا

قَالَ . فَقَد فَاز الْمتقُونَ أُوصيكُم وإِياي بِتقْوى اِهللا
اللَّه :             

     .  
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نءتقواك   
- 

   -
  
نءيضا  

خري. 
 

     ةخطب
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فرمان   ةدئاملا
: 90   

 

                            

                         

          
 

 ٢ 
نءجا 
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 ﴿﴾ ﴿﴾ 
     ء

. 
 

     
  
٢  (dimeteraikan)
  
ءن يءاثوفمم 

 نءراساف   ريكفي
 
    
   خيالن  

  
اخالق    


. 
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حاضريين   
 

 

 
   
 31


    

٢  
    
 .
 
   
٢ینء 

نءسا
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 نء   
. 
 

٢يءماللو٢اخبار
 ٢ینءال (massa)

  
   

  
نیتكءاك

   
.ینءسال  

 
نءاضلواركك  
 -

   


. 
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تيف 
    

   
    
. هوءجا

    
يءواساكد
  

. 
 

 
 

  
   

 ینءال 



   جمعة  خطبة     
 
 

- 8 - 
 

    ٢
     
٢وءمنجا

٢  
ناءبینسك 

 

رمانف
6 
 

                       

                           
                              

 

 ٢ 
    ٢
 نسيءما﴿﴾; 
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    . 
   

   وھيءمنجا
 
 

ِّ رمانف اءسَ الن
31 

 

                     

                     
  

" نوھكءمنجا٢ 
    
٢﴿﴾

﴿﴾". 
 

نضوناء الھفث




   جمعة  خطبة     
 
 

- 11 - 
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لھئمس.

٢

. 

 

ینءسال  NGO 
  نینكءمما


 -
ینءال

 
   

يءماللو 
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فَعنِي ون ,آن  ولَكُم بارك اُهللا  لي
    نم اتي  

 هو  وإِنه, ووتهتال ومنكُم وتقَبلَ منِّي
.  
 

يلأَقُولُ قَو     يل ميظاَهللا الْع رفغتأَسو
لَكُمرِ الْ وآئسلويملسم ،اتملسالْمو نورفغتفَاس ه

هإِن فُوالْغ وهيحالر رم.  
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 نا مقَنزرو ،نيملسالْم نا ملَنعج يالَّذ لَّهلدماََلْح
اتالطَّيِِّب.  دهأَنأَش    َ ◌  هدحواُهللا و  
 .وورسولُه وه، وأَشهد أَنَّ محمدا عبدهشرِيك لَ

مّلسلِّ وص ماَللَّه  ارِكبو  انيِّدس و 
 بِهحصو ِبِإ مهبِعت نمو    وي ِِم

لَّه فَقَد  فَاز  أَما بعد، فَيا عباد اِهللا، اتقُواْ ال .الدّينِ
قَالَ اُهللا تعا. الْمتقُونَ :              

                           

   .  

اللَّهم  الْمرسلني وارض سيِّد  للَّهم صلِّ وسلّماَ
نيعمأَج هـَّات   .عن أَصحابِه وقَرابته وأَزواجِه وذُرِّي
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 ننِيمؤالْمو اتمِلسالْمو نيملسلْمل راغْف ماَللَّه
اتنمؤالْماِء وياَألح  مهناتمواَألمو  عيمس كإِن ،
 .الْحاجات وات ويا قَاضييب الدعقَرِيب مجِ

و أَلُكسا نإِن مبِيِّاَللَّهبِن كلُ إِلَيسوتان ك ،ِنيم
أَنْ  وصفَاتك الْعظْمى ونسأَلُك بِأَسمآئك الْحسنى

 كتوِقَاي فْظبِحو ةانِيبالر كتايننِ عيفَظَ بِعحت
دمالالصج ،ةانِي َالَةنكللْطَان  مظَّمِ سعالْم ،

سلْطَان شرف الدّين ادريس شاه احلاج ابن 
ين عبد العزيز شاه ح الدّاملرحوم سلْطَان صال

اَللَّهم أَدمِ الْعونَ والْهِدايةَ والتوفيق،  .احلاج
،  ، لولىِّ عهدمةَ منكوالصّحةَ والسال

 لْطَاننِ السباه اري شين ادريس  أَمّالد فرش
حٍ وعافية بِمنِّك شاه احلاج فى أَمنٍ وصال
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اَللَّهم أَطلْ . كْرامِواِإللِِ الْجالذَاوكَرمك يا 
الرو نيظَّفولْمنِ ليحلصا ممهرمالْبِِِالعو ةيع ،د

دطَرِيقِ الْهِا لمهدِقَاصغْ مّبلو ادشالرو 
 

                      

      .          

             .   

  ، عباد اِهللا                    

                       
                 

  

يظواْ اَهللا الْعفَاذْكُر هوكُراشو كُمذْكُري م 
همنِع هلفَض نم هأَلُواسو ،كُمزِدي  كُمطعي

 .ولَذكْر اِهللا أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ
  


