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صخا خطبة  
  

       
 

               

                        

                        

  
  

  أَشهد أَنْ      هدحو واللَّه  لَه رِيكوش ،

هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشوو لُهوسرو.   
  

   اَللَّهم   صلِّ   وسلّم   وبارِك  
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قَالَ اللَّه ،اتقُواْ اللَّه ، !أَما بعد، فَيآ أَيها الْمسلمونَ
 :              

    .  

  
، 
 


   

خري 
 

      
ك

  2011،  
  كحضر 
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جو.  سرتا صيحة دان سجهترا فيق  كيت

را  كيت مليسيا  ا ،موهون
،

      
 ،،


،     

     
     

þ    
 

  



ةعختبة مج 
 
 

 


ضر، 
 

    
 خليفة    

      
 
      





    

 
  ،    

 313
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þ
     

صفة


 ،تبلغ ي
َاطَف 
 صفة

      
      ،

 
 

 
 صفة      
، 
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1- 
خال 

 

2-     


 
3-  ، 

    
     

 
   


 


،    
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،


،،

 
 

، 
      


،سفهمن


  


þ 
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غَا 
 
 

     


     
 

   þ
 


   ؤي   
يثخبا 
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   ،  
 مريك اتاو تيدق،   ينته

.  يا بربوات معصيةروه سوايت تيدق 
  ،

    

،ضرسيد 
     

      
   ،

     
 
     
فر     ء
59 
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þ دان    

  
  

    تفسريىاية اين ممربي , غ
تني ا    


 þ    
      

 
 

 مسوا  ،تنترا  ء، 
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 ، ، 

يك صفة،  
 

 
    

 
ضي     
   


 þ  .  ضي
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 ،فكتو


     صفة
خال،،

،   
 

 

، 
 

      
    
   يث  
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 أَعوذُ          
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                  110 
  اداله ) واهاي اومت حممد(كامو

دالهريكن اونتوق اومت  يق اومت اب-يقاسب
ال بربوات روه كامو ) كران.  (نسيام
 كارا اب يق دان در

 ،

  

   ،  
      ،

،
فَا 
 
 

 كاري  اُهللا بل لَكُمو   آنبِالْقُر , نِيفَعنو  
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 الْحكيمِ وتقَبلَ منِّي يات والذّكْرِآلبِا ياكُموإِ
 . هو  وإِنه, ووتهتال ومنكُم
     اَهللا رفغتس يل لَكُمو 

 لْمؤ  ،ولسآئرِ 
ؤلْم ،رفغتس ِرفغتسالْم زا فَويو ني

  .نجاةَ 
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خـطبة  
ين، ورزقَنا من لْحمدللَّه الَّذي جعلَنا من الْمسلماَ

شرِيك لَه  ، ووحدهاُهللا    أَشهد أَنْ  .باتالطَّيِ
هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو و لُهوسرو.  

  وبارِك  اَللَّهم  صلِّ  وسلّم  انيِّدس و  
 بِهحصو نمو مهبِعت ِبِإ   ويِنيّمِ الد.  

،دعا باِهللا،  أَم ادبا عقُواْ  فَيتا   فَقَد اللَّه    فَاز .  
قَالَ اُهللا تعا :                   

                         . 
 

سيِّد الْمرسلني وارض اللَّهم عن   للَّهم صلِّ وسلّماَ
ابِهحأَص هتابقَرو اجِهوأَزو هاتذُرِّيو َأنيعمج.  
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نيملسلْمل راغْف ماَللَّه  لسالْمو اتنمؤالْمو ننِيمؤالْمو اتم  
موات، إِنك سميع قَرِيب مجِيب حيآِء منهم واا

اتاجالْح ىا قَاضيو اتوعالد .سوتنو أَلُكسا نإِن ملُ اَللَّه
وصفَاتك  مينِ، ونسأَلُك بِأَسمآئك الْحسنىإِلَيك بِنبِيِّك ا

نايتك الربانِية وبِحفْظ وِقَايتك أَنْ تحفَظَ بِعينِ ع الْعظْمى
، سلْطَان ملكنا الْمعظَّمِ سلْطَان لَةَ الصمدانِية، جال

رلْطَان شين ادريس شاه احلاج ابن املرحوم سّالد ف
  .شاه احلاج عبد العزيز ينح الدصال

  

مةَ اَللَّهم أَدمِ الْعونَ والْهِدايةَ والتوفيق، والصّحةَ والسال
دهىِّ علول ،كنم  ، ِنباه اري شلْطَان   أَمالس

فرال شصنٍ وأَم ىين ادريس شاه احلاج فّالد ةيافعحٍ و
و لِبِمنِّك وكَرمك يا ذَا الْجال ِاملْ . كْرأَط ماَللَّه

د، وبلّغْ الفين والرعية والْبِعمرهما مصلحينِ للْموظَّ
الروادش.  ا لمهدقَاصمدطَرِيقِ الْه 
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 ،     
 كحضرمتو 

   
     

،خصو
، 

 
 

، كحضرمتو ،
  ،    ،

  ، 
،     ،منفعة

      
،    
،ريضا
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،،،
،

، 
 

 

                         

           .        

            .     
  
  

  
  

   عباد اِهللا،                   

                      
                   

  
  
  

  ميظاَهللا الْع   همنِع 
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 ، نم فَضهل    اِهللا
  اللَّهو  ام.   

 جميدد 

  


