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  أَشهد أَنْ      هدحو واللَّه  ِرشلَه ويك ،
هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشوو لُهوسرو.   

  

 ملِّ   اَللَّهص  مّلسارِك   وبو    
  . 

 

، أُوصيكُم اتقُواْ اللَّه ، !أَما بعد، فَيآ أَيها الْمسلمونَ
: قَالَ اللَّه .الْمتقُونَ  فَاز ى اِهللا فَقَدقْوبِت ايإِيو
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 كُمضعلَ بى ع ٍضعب  
  ...عباد اللَّه إِخوانا
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 عنِيونفَ ،  ولَكُم لي بارك اُهللا
 وتقَبلَ منِّي   بِاآليات وإِياكُم
 التهتوو، هوإِن ميلالْع عيمالس وه.  

  

   رفغتاَهللا  س يل لَكُمو 
 لْمؤ  ،ولسآئرِ 

ْؤلم ،فَاسورفغته،  ِرفغتسا الْميو ني
  .نجاةَ 
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خـطبة  
من اَلْحمدللَّه الَّذي جعلَنا من الْمسلمين، ورزقَنا 

اتأَنْ  .الطَّيِب دهأَش    اُهللاهدحوو   ،لَه كرِيش
هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو و لُهوسرو.  

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

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

                         . 
 

سيِّد الْمرسلني وارض اللَّهم عن   للَّهم صلِّ وسلّماَ
ابِهحأَص هتابقَرو اجِهوأَزو هاتذُرِّيو نيعمأَج.  
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نيملسلْمل راغْف مالْ  اَللَّهو ننِيمؤالْمو اتملسالْمو اتنمؤم  
موات، إِنك سميع قَرِيب مجِيب حيآِء منهم واا

اتاجالْح ىا قَاضيو اتوعلُ . الدسوتنو أَلُكسا نإِن ماَللَّه
وصفَاتك  مينِ، ونسأَلُك بِأَسمآئك الْحسنىإِلَيك بِنبِيِّك ا

أَنْ تحفَظَ بِعينِ عنايتك الربانِية وبِحفْظ وِقَايتك  مىالْعظْ
، سلْطَان ملكنا الْمعظَّمِ سلْطَان لَةَ الصمدانِية، جال

شرف الدّين ادريس شاه احلاج ابن املرحوم سلْطَان 
  .ح الدّين عبد العزيز شاه احلاجصال

  

مةَ هم أَدمِ الْعونَ والْهِدايةَ والتوفيق، والصّحةَ والسالاَللَّ
دهىِّ علول ،كنم  ، ِنباه اري شلْطَان   أَمالس

حٍ وعافية شرف الدّين ادريس شاه احلاج فى أَمنٍ وصال
لِ وجالبِمنِّك وكَرمك يا ذَا الْ ِاملْ . كْرأَط ماَللَّه

د، وبلّغْ عمرهما مصلحينِ للْموظَّفين والرعية والْبِال
 مقَاصدهما لِ
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دطَرِيقِ الْه ادشالرو.  
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   عباد اِهللا،                   

                      
                   

  
  
  



 خطبة  
 
 

 



 كُمذْكُري ميظواْ اَهللا الْعفَاذْكُرهوكُراشو  همنِع 
هلفَض نم هأَلُواسو ،كُمزِدي  اِهللا كْرلَذو كُمطعي
   .أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ

 
 
دريفم 


