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        و اللَّهوه  لَه رِيكوش ،
 .لُهور وهأَنَّ محمدا  وأَ
  

لِّ   وص ماَللَّه   ارِكبو    بِيح بِك
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قَالَ اللَّه ،اتقُواْ اللَّه ،!نَ، فَيآ أَيها أَما 
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  ونفَعنِي،  آن   ولَكُم بارك  اُهللا  لي
  نم اتي  َلقَبتو   
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 .هو  وإِنه ،ووتهتال ومنكُم منِّي
  

  

     اَهللا رفغتس يل 
 لَكُمرِ وآئسلو  ،ؤلْم 

ؤلْم ،رفغتسهوإِن  وهفُولْغ .  
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خـطبة    
ماََلْح نا مقَنزرو ،نيملسالْم نا ملَنعج يالَّذ لَّهلد

اتأَ .الطَّيِِّب دهأَش    هدحواُهللا و   كرِيش
ولَه ،هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشوو  لُهوسروو.  

ارِكبو مّلسلِّ  وص  ماَللَّه     ـ اسنيِّد  
و بِهحصو ِبِإ مهبِعت نمو    ـويِم

. 
  

  . أَما بعد،فَيا عباد اِهللا، اتقُواْ اللَّه  فَقَد  فَازالْمتقُونَ
تعا قَالَ اُهللا :                   
                         . 
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ض اللَّهم وا سلنيا سيِّد للَّهم صلِّ واَ
بِه هتابقَرو ِاجِهوأَزوِ هاتذُرِّيو 

نيعمأَج. 
  

للَّهم اغْفر للْمسلمين والْمسلِمات والْمؤاَ     
موات، إِنك سميعَ حيآِء منهم واَوالْمؤمنات ا

. جاتقَرِيب مجِيب الدعوات ويا قَاضى ا
مينِ، ك ايِِّإِلَيك بِنبِاَللَّهم إِنا نسأَلُك ونتوسلُ 
أَنْ  وصفَاتك الْعظْمى ونسأَلُك بِأَسمآئك الْحسنى

 كتوِقَاي فْظبِحو ةانِيبالر كتاينِنِ عيفَظَ بِعحت
، ملكنا الْمعظَّمِ سلْطَان لَةَ الصمدانِية، جال

ّالد فرلْطَان شس شاه احلاج ابن ين ادريس
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  شاه   عبد العزيز ين الدّ  حصال  سلْطَان  املرحوم 
  .احلاج

  
اَللَّهم أَدمِ    َةحّالصو ،

أَمري    ،لولىِّ عهد مةَ والسال
ّالد فرلْطَان  شنِ السباه اين ادريس شاه احلاج ش

حٍ وعافية بِمنِّك وكَرمك يا ذَا فى أَمنٍ وصال
اَللَّهم أَطلْ عمرهما مصلحينِ . لِِ الْجال

د، وبلّغْ مقَاصِدهما لِطَرِيقِ للْموظَّفين والرعية وا
دالْه شالرواد.  
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   عباد اِهللا،                   

                      
                  
 

 

ْااَهللا
   هلفَض اِهللا
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