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كاك 
 

                                  الاِإلس ِم

انماِإليو ,  
  أَشهد أَنْ      هدحو اللَّه  لَه رِيكش ،

وهدبا عدمحأَنَّ م دهأَش لُهوسرو.    
  

 ملِّ   اَللَّهص  مّلسارِك   وبو    
  ِلالْفَض فَانرالْعو. 

 

للَّه، أُوصيكُم اتقُواْ ا ، !أَما بعد، فَيآ أَيها الْمسلمونَ
: قَالَ اللَّه .وإِياي بِتقْوى اِهللا فَقَد فَاز الْمتقُونَ
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Valentine 's Day
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‘Valentine’s Day’14فيرب
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،تردا  نفيكن 
،

Valentine  
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     مسرا  يك
  انتارا ساتو سام ألين
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(membibitkan)   يك 
     

 
 

Catholic Encyclopedia
Valentine
    Rome)  (di

،
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Daripada  Valentinemu.    مك مسنجق
14ايت
فيرب
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Valentine  
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 نِىفَعنمِ، ويظالْع آنبِالْقُر لَكُمو ياُهللا ل كارب
اتِ والذّكْرِ الْحكيمِ، يوإِياكُم بِما فيه من ا
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  .وته إِنه هو السمِيع العليموتقَبلَ منِّى ومنكُم تال
  
  


ولي أَقُولُ قََ  لَكُمو يل ميظاَهللا الْع رفغتأَسو
 ننِيمؤالْمو ،اتملسالْمو نيملسرِ الْمآئسلو

  .مؤمنات، فَاستغفروه إِنه هو الْغفُور الرحيموالْ
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خـطبة  
 نا مقَنزرو ،نيملسالْم نا ملَنعج يالَّذ لَّهلدماََلْح

اتأَنْ  .الطَّيِِّب دهأَش    اُهللا هدحو  ،لَه كرِيش
أَنَّ م دهأَشوهدبا عدمح  لُهوسرو.  

مّلسلِّ  وص  ماَللَّه  ارِكبو  انيِّدس و  
 بِهحصو ِبِإ مهبِعت نمو   ويِنيِّمِ الد.  

،دعا باِهللا،  أَم ادبا عقُواْ  فَيتا   فَ اللَّه  نَفَقَدقُوتالْم  از .  
قَالَ اُهللا تعا :                   

                         . 
 

ن سيِّد الْمرسلني وارض اللَّهم ع  للَّهم صلِّ وسلّماَ
ابِهحأَص هتابقَرواجِهوأَزو ِِ هاتذُرِّيو نيعمأَج.  

  

َ 
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نيملسلْمل راغْف ماَللَّه   اتنمؤالْمو ننِيمؤالْمو اتمِلسالْمو  
موات، إِنك سميع قَرِيب مجِيب حيآِء منهم واا

و اتوعالداتاجالْح ىا قَاضلُ . يسوتنو أَلُكسا نإِن ماَللَّه
وصفَاتك  مينِ، ونسأَلُك بِأَسمآئك الْحسنىك اإِلَيك بِنبِيِِّ
أَنْ تحفَظَ بِعينِ عِنايتك الربانِية وبِحفْظ وِقَايتك  الْعظْمى

انِيدمالالصج ،ة َلْطَان لَةظَّمِ سعا الْمنكلم لْطَانس ،
شرف الدّين ادريس شاه احلاج ابن املرحوم سلْطَان 

  .ين عبد العزيز شاه احلاجح الدِّصال
  
  

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

حٍ وعافية شرف الدّين ادريس شاه احلاج فى أَمنٍ وصال
لِِ وبِمنِّك وكَرمك يا ذَا الْجال ِاملْ . كْرأَط ماَللَّه

الرو نيظَّفولْمنِ ليحلصا ممهرمالْبِِِالعو ةيع ْغّبلو ،د
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دطَرِيقِ الْهِا لمهدِقَاصم ادشالرو.  
  
  
  

 ،    ،
 كحضرمتو 

  ،
     

،خصو
، 

،  كحضرمتو ،
  ،    ،

  ، 
،     ،منفعة

      
،    

 ،ريضا
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  ،  
 

 

                         

           .        

            .     
  
  

  
  

   عباد اِهللا،                   

                      
                   

  
  
  

هوكُراشو كُمذْكُري ميظواْ اَهللا الْعفَاذْكُر  همنِع 
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هلفَض نم هأَلُواسو ،كُمزِدي كْرلَذو كُمطعاِهللا  ي
   .أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ

  
 
 
 
 

 


