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    َّالله  وال نع دب اهإي خملصيلَ نّالد هني، 
لَوالْكَرِِ و كَهافرنَو. 

  

     اللَّه هدحو, هدعو قدص, هدبع رصنو,  زأَعو
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       برصفة
   صفة 
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لْحسنات كما الْحسد يأكُلُ ا فَإِنَّوالْحسد  اكُميإِ
طَبالْح ارأكُلُ النت.  

 

وهيلهءجا  فراساءن
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)مسلم دان رواية خباري( 
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, آن   ولَكُم بارك اُهللا  لي
 نِيفَعنو    نم اتي
 نِّيلَ مقَبتو كُمنمو التهتوو ,هوإِن  وه
 .  
 

يلأَقُولُ قَو    يل ميظاَهللا الْع رفغتأَسو
مسلمين والْمسلمات، ولَكُم ولسآئرِ الْ

ورفغتفَاسهإِن ه فُوالْغ وهيحالر رم.  
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   ،   ،    ،   ،   ، 

  ،   ،     و  اللَّه      

 و  .  

  
 نم    

   .  
هآل 

حأَصونرِيالطَّاه نالطَّيِّبِي ابِه.  
  

،دعا باِهللا، أَم ادبا عفَي  قُواْ اللَّهتا  ايإِيو  كُميصأُو
ى اللَّهقْونَ بِتقُوتالْمفَاز فَقَد.   
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نءرساوداراف  
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           .  
  

   ك  
 ابِهحأَصو 

 

 ننِيمؤالْمو اتملسالْمو نيملسلْمل راغْف ماَللَّه
موات، إِنك سميع حيآِء منهم واوالْمؤمنات ا

اتاجالْح ىا قَاضيو اتوعالد بجِيم بقَرِي .
   كلهالْكَفَر
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 كدبلَى عع معأَنو ارِكبو مّلسلِّ وص ماَللَّه
ونبِيِّك ورسولك محمد صاحبِ الْمقَامِ 

دودوضِ الْموالْخو دومحالْم.  
 

 

 تمنع عنا هم إِنا خلْق من خلْقك فَالاَللَّ
لَكا فَضبِنوآَء . بِذُنبالْوآلَء وا الْغنع فَعاد ماَللَّه

زِلَ والْمحن وسوَء الْفتنِ ما والرِّبا والزِّنا والزال
ظَهر منها وما بطَن عن بلَدنا   خ نعةً وآص

  .مية عآمةًد اِإلسالجميعِ الْبِال
  

نيمومهالْم مومه فَرِّج ماَللَّه , نياقْضِ الدو
نيملسالْم اضرأَم فاشو ننِييدنِ الْمع .  ـماَللَّه

الْباطـلَ  وأَرِنـا  , أَرِنا الْحق حقا وارزقْنا اتّباعةُ
  .وارزقْنا اجتنابه باطال
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ت اَألهوآِء ومن اَللَّهم إِنا نعوذُبِك من مضال
 .فْترآِءاُألمرآِء ومن سوِء اال زيغِ

 
 

 بِيِّكبِن كلُ إِلَيسوتنو أَلُكسا نإِن ما اَللَّه،ِنيم 
أَنْ  وصفَاتك الْعظْمى أَسمآئك الْحسنىونسأَلُك بِ

وِقَايتك   ك الربانِية وبِحفْظبِعينِ عنايت تحفَظَ
الْمعظَّمِ سلْطَان  ملكنا لَةَالصمدانِية، جال

 ين ادريس شاه احلاجّالد فرلْطَان شس ،
ح الدّين عبد العزيز شاه صالابن املرحوم سلْطَان 

اَللَّهم أَدمِ الْعونَ والْهِدايةَ والتوفيق،  .احلاج
 ،مةَ منك، لولىِّ عهدوالسال   والصّحةَ
 ِنباه اري شلْطَان أَمين ادريس  السّالد فرش

 عافية حٍ وشاه احلاج فى أَمنٍ وصال
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 اَللَّهم أَطلْ. وكَرمك يا ذَا الْجال
د ،والرعية  والْبِال مصلحينِ للْموظَّفين عمرهما

   .والرشاد الْهد مقَاصدهما لطَرِيقِ وبلّغْ
  

      
 مؤمنني مؤمنات  
 

. 
 

     
     

      
. 

 

      
     



       
 
 

- 30 - 
 

   
برسفهمن. 
 

     
      
   


٢ . ٢باءيق
  رمضان  


 ٢  خرافة ٢
. 

 

كحضرمتو
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  اخالق   
 

  فرسغكيتاءن   الءين


 
 

ر                       

   ِارراَألب عةَ منا الْجلْنخأَدو, ززِيا عا   يي
غَفَّار نيالَمالْع با ري.  

  

                             

          .            

             .  
 

 



       
 
 

- 32 - 
 

يلأَقُولُ قَو   يظاَهللا الْع رفغتأَسو يل م
مسلمين والْمسلمات، ولَكُم ولسآئرِ الْ

ورفغتفَاسهإِن ه فُوالْغ وهيحالر رم.

  

   ,   ,    ,  

     اللَّه  و       و  .  
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