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  أَشهد أَنْ     هدحو واللَّه  لَه رِيكوش ،
هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشوو لُهوسروو.   

  

 ملِّ   اَللَّهص  مّلسارِك   وبو    
  .  

 

 ،دعا بنَ، أَموملسا الْمهآ أَيفَي  قُواْ اللَّهتقَ . ا الَ اللَّه
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 نِىفَعنمِ، ويظالْع آنبِالْقُر لَكُمو ياُهللا ل كارب
ياتِ والذّكْرِ ا  نم هيا فبِم اكُمإِيو
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وته إِنه هو الْحكيمِ، وتقَبلَ منِّى ومنكُم تال
ميلالع عيِمالس.

  
  
  


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

ميحالر رفُوالْغ وه هإِن وهرفغتفَاس ،اتنمؤالْمو.  
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خـطبة  
يملسالْم نا ملَنعج يالَّذ لَّهلدماََلْح نا مقَنزرو ،ن

اتأَنْ  .الطَّيِِّب دهأَش    اُهللاهدحو و  لَه كرِيوش ،
هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو و لُهوسروو.  

 ارِكبو  مّلسلِّ  وص  ماَللَّه  انيِّدس و  
 بِهحصو بِإِو مهبِعت نم   ويِنيِّمِ الد.  

  . أَما بعد، فَيا عباد اِهللا، اتقُواْ اللَّه فَقَد  فَاز  الْمتقُونَ
قَالَ اُهللا تعا :                   

                         . 
 

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

  

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

اتاجالْح ىا قَاضيو اتوعلُ . الدسوتنو أَلُكسا نإِن ماَللَّه
وصفَاتك  نىمينِ، ونسأَلُك بِأَسمآئك الْحسك اإِلَيك بِنبِيِِّ
أَنْ تحفَظَ بِعينِ عِنايتك الربانِية وبِحفْظ وِقَايتك  الْعظْمى

، سلْطَان ملكنا الْمعظَّمِ سلْطَان لَةَ الصمدانِية، جال
شرف الدّين ادريس شاه احلاج ابن املرحوم سلْطَان 

  .د العزيز شاه احلاجين عبح الدِّصال
  
  

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

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

د، وبلّغْ عمرهما مصلحينِ للْموظَّفين والرعية والْبِِِال
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دطَرِيقِ الْهِا لمهدِقَاصم ادشالرو.  
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   عباد اِهللا،                   

                      
                   

  
  
  

 نِعمه  َهللا الْعظيم يذْكُركُم واشكُروهفَاذْكُرواْ ا
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هلفَض نم هأَلُواسو ،كُمزِدي  اِهللا كْرلَذو كُمطعي
   .أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ

  
 
 
 

 

 


