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  أَشهد أَنْ      هدحو واللَّه  لَه رِيكش ،

هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشوو لُهوسرو.   
 ملِّ   اَللَّهص  مّلسارِك   وبو    

  .  
 

ملسا الْمهآ أَيفَي ،دعا بنَأَمو! , كُميصأُو ،قُواْ اللَّهتا
: قَالَ اللَّه .وإِياي بِتقْوى اِهللا فَقَد فَاز الْمتقُونَ
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, كامو فتوجنوق دريكو كمودين جك "
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   ثَالثَهما كَانَ   بِامرأَة رجلٌ يخلُونَّ ال
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   كلَيال عبِتةو آاْلقُرن فَإِنه لَكروي نضِ فاَْألر 
لَكرذَخي واِء فمالس  
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 نِىفَعنمِ، ويظالْع آنبِالْقُر لَكُمو ياُهللا ل كارب
إِيو نم هيا فبِم اآلاكُماتمِ،  ييككْرِ الْحّالذو

.يع العليمهو السم وإِنه ووتهم تالوتقَبلَ منِّى ومنكُ
ولي أَقُولُ قََ يل ميظاَهللا الْع رفغتأَسو  لَكُمو

لسرِ الْمآئسلولسالْمو نيم ننِيمؤالْمو ،اتم
هإِن وهرفغتفَاس ،اتنمؤالْما وو رفُوالْغ وهميحلر.  
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خـطبة  
 نا مقَنزرو ،نيملسالْم نا ملَنعج يالَّذ لَّهلدماََلْح

اتأَنْ  .الطَّيِِّب دهأَش    اُهللا هدحو  ،لَه كرِيش
هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو  لُهوسرو.  

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

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

                         . 
 

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

  

لسلْمل راغْف ماَللَّهنيم  لسالْمو اتنمؤالْمو ننِيمؤالْمو اتم  

َ 
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موات، إِنك سميع قَرِيب مجِيب حيآِء منهم واا
اتاجالْح ىا قَاضيو اتوعا . الدإِن ملُ اَللَّهسوتنو أَلُكسن

وصفَاتك  مينِ، ونسأَلُك بِأَسمآئك الْحسنىك اإِلَيك بِنبِيِِّ
نايتك الربانِية وبِحفْظ وِقَايتك أَنْ تحفَظَ بِعينِ ع الْعظْمى

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

  .ين عبد العزيز شاه احلاجح الدِّصال
  
  

مةَ اَللَّهم أَدمِ الْعونَ والْهِدايةَ والتوفيق، والصّحةَ والسال
دهىِّ علول ،كنم  ، اهري شنِ أَمبلْطَان   االس

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

د، وبلّغْ عمرهما مصلحينِ للْموظَّفين والرعية والْبِِِال
قَاصمهدا لمدطَرِيقِ الْه ادشالرو.  
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   عباد اِهللا،                   
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هوكُراشو كُمذْكُري ميظواْ اَهللا الْعفَاذْكُر  همنِع 
هلفَض نم هأَلُواسو ،كُمزِدي  اِهللا كْرلَذو كُمطعي

صا تم لَمعي اللَّهو رونَأَكْبعن.   
  
 
 
 

رسيدوم 
 

 


