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  ونفَعنِي،  آن   ولَكُم بارك  اُهللا  لي
  نم اتي َلقَبتو 

  . هو  إِنه ،ووتهتال ومنكُم منِّي
    

       اَهللا رفغتس يل لَكُمو 
 لْمؤ  ،ولسآئرِ 

ؤلْم ،رفغتسهإِن  وهفُولْغ .        
  ،   ،     ،  

    اللَّه  و      و   .  
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  رأَكْب،  رأَكْب ،   رأَكْب  ، رأَكْب،  أَكْبر ،  

رأَكْب ،  رأَكْب ،    اللَّه و    ،رأَكْب  رأَكْب 
و    .  

ِهللا الَّذ ِ داَحلَمأَج نم ىاحلَ اَْألضعج لِّي 
االْقُربا الْ. تهلامعل فاعضواتنسح . تكَانو

ّا لببسلِ أَهوخداتنا الْجهل.  
. ـك لَهالَ شرِي واُهللا وحده   أَشهد أَنْ 

اَللَّهم . هورسولُ ودنا محمدا عبدهوأَشهد أَنَّ سيِّ
 دنا محمد وعلَى آلهعلَى سيِّ موسلّ صلِّ

 .أَجمعين صحابِهوأَ

. 



ءضحىخاص عيد االختبة  
 

 

   

ا بأَمداِهللا ،ع ادبا عنَ ،فَيقُواْملُت فَاز قُواَهللا فَقَدتا. 
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دنا محمد وعلَى آلِ سـيِّ  دناسيِّعلَى  هم صلِّاَللَّ

حميِّملَى سع تلَّيا صكَم لَى آلِ دعو يماهرا إِبند
دنا محمد وعلَـى  سيِّدنا إِبراهيم وبارِك علَى سيِّ

دنا سـيِّ دنا محمد كَما باركْـت علَـى   سيِّآلِ 
إِنك دنا إِبراهيم فى العالَمين سيِّإِبراهيم وعلَى آلِ 

جِيدم يدمح.  
 راغْف ماَللَّه  اآِءيح  مهنم

الـدعوات   إِنك،  واَأل
 يا قَاضيواتج.  
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ك رالشّ أَذلَّ مهللَّاَ ،نيملسملُاْم والَسِإلأَعز اْ مهللّاَ
اْوملُشيرِكللَّاَ ،نهم ا رصانخا اْونملُانسلمين 
ملُاْوجاهدين اْويفعضتملُسن فلِّكُ ى كَمان.  
هلك أَ مهللَّاَ ،نِياَء الدّدعأَ عدائَكر أَدمّ مهللَّاَ
ىف  كا نجعلُان مهللَّاَ ،نيقملُنافاْو ركالشلكَفَرةَ واْ

د بدّ مهللَّاَ ،رِهمشرو من بِكذُِءنا ونعوآدعنحورِ أَ
وزلْزِلْ  مت كَلمتهوشتّ مجمعهق شملَهم وفَرِّ

هامأَقْدم وّلسلَطْ عهِيم نا مال كَلْبكبِك.   َ◌
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ا قَياره، يارا جب، يمقتنا م، ا اُهللاي، ا اُهللاي، ا اُهللاي   
ا يو ابحا مجرِى السيو ابتلكا منزِلَ اْي مهللَّاَ

  .مهِيلَع اصرنوان ،همزِماه ،ابزحَألهازِم اْ
بِيِّكبِن كلُ إِلَيسوتنو أَلُكسا نإِن ما اَللَّه،ِنيم 

أَنْ  وصفَاتك الْعظْمى ونسأَلُك بِأَسمآئك الْحسنى
وِقَايتك   نايتك الربانِية وبِحفْظنِ عبِعي تحفَظَ

، سلْطَان الْمعظَّمِ ملكنا لَةَالصمدانِية، جال
سلْطَان شرف الدّين ادريس شاه احلاج ابن 

ح الدّين عبد العزيز شاه املرحوم سلْطَان صال
دايةَ والتوفيق، اَللَّهم أَدمِ الْعونَ والْهِ .احلاج

،  مةَ منك، لولىِّ عهدوالسال   والصّحةَ
  ينّالد فرلْطَان  شنِ  السباه  اري  شأَم
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 حٍ وعافية ادريس شاه احلاج فى أَمنٍ وصال
 هم أَطلْاَللَّ. وكَرمك يا ذَا الْجال

د ،والرعية  والْبِال مصلحينِ للْموظَّفين عمرهما
   .والرشاد الْهد مقَاصدهما لطَرِيقِ وبلّغْ

ر                   

   
حسان وايتآِء اَهللا يأْمر بِالعدلِ واإلإِنَّ  !عباد اِهللا

ذي القُربى وينهى عنِ الفَحشاِء واملُنكَرِ والبغيِ 
فَاذْكُرواْ اَهللا الْعظيم  .يعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ

 هوكُراشو كُمذْكُري همنِع َأاسو ،كُمزِدي هلُو
هلفَض نم  ام لَمعي اللَّهو راِهللا أَكْب كْرلَذو كُمطعي
  .تصنعونَ
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