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٢ 

 ينِدى ودهالْبِ هولَسر لَسري أَذالَّ ِهللاِ دمحلْاَ
   أَشهد أَنْ، هلِّكُ نِيى الدلَع هرهِظْيل قحالْ  

هدحو واللَّه   هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو لَه رِيكوش 
وسرولُه بِحيبه وخيلُلاللَّه ،هفَ ملِّص ولِّسم ى لَع

سيدنا محٍمد ولَعى آله وصبِحالْ هميامني 
  .ينرِهطَمالْ

تقُواْ اللَّه، أُوصيكُم ا أَيها الْمسلمونَ!أَما بعد، فَيآ 
فَاز ى اهللا فَقَدقْوبِت ايإِيو قُونَ. قَالَ اللَّهتالْم :
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        ﴿ائدة امل88﴾.  
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, ونفَعنِي آن  ولَكُم بارك اُهللا  لي
    نم اتي  

 هو  و, إِنهووتهتال ومنكُم وتقَبلَ منِّي
.  
 

يلأَقُولُ قَو    يل ميظاَهللا الْع رفغتأَسو
لَكُمرِ الْ وآئسلوسم ،اتملسالْمو نيملورفغتفَاس ه

هإِن فُوالْغ وهيحالر رم
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 نا مقَنزرو ،نيملسالْم نا ملَنعج يالَّذ لَّهلدماََلْح
اتالطَّيِِّب.  دهأَنأَش       هدحواُهللا و   كرِيش

لَههدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو، و لُهوسرلِّ  .ووص ماَللَّه
مّلسو  ارِكبو  انيِّدس و  

بِهحصو ِبِإ مهبِعت نمو وي.ِنيّا  ِمِ الدأَم
 ه فَقَد  فَاز  الْمتقُونَ. بعد، فَيا عباد اِهللا، اتقُواْ اللَّ
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          .  

 للَّهم صلِّ وسلّماَ  يِّدس ضارو نيلسرالْم  ماللَّه
.نيعمأَج هـَّات   عن أَصحابِه وقَرابته وأَزواجِه وذُرِّي

 ننِيمؤالْمو اتمِلسالْمو نيملسلْمل راغْف ماَللَّه
اتنمؤالْماِء وياَألح  مهناتمواَألمو  عيمس كإِن ،
 الْحاجات. وات ويا قَاضييب الدعقَرِيب مجِ

و أَلُكسا نإِن مبِيِّاَللَّهبِن كلُ إِلَيسوتان ك ،ِنيم
أَنْ  وصفَاتك الْعظْمى ونسأَلُك بِأَسمآئك الْحسنى

 كتوِقَاي فْظبِحو ةانِيبالر كتايننِ عيفَظَ بِعحت
دمالالصج ،ةانِي َالَةنكللْطَان  مظَّمِ سعالْم ،
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سلْطَان شرف الدّين ادريس شاه احلاج ابن 
ين عبد العزيز شاه ح الدّاملرحوم سلْطَان صال

اَللَّهم أَدمِ الْعونَ والْهِدايةَ والتوفيق،  احلاج.
،  ، لولىِّ عهدمةَ منكوالصّحةَ والسال

 لْطَاننِ السباه اري شين ادريس  أَمّالد فرش
حٍ وعافية بِمنِّك شاه احلاج فى أَمنٍ وصال

كْرامِ. اَللَّهم أَطلْ واِإللِِ الْجالذَاوكَرمك يا 
الرو نيظَّفولْمنِ ليحلصا ممهرمالْبِِِالعو ةيع ،د

دطَرِيقِ الْهِا لمهدِقَاصغْ مّبلو .ادشالرو  
  


 كحضرمتو    
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خصو   
 

 

   كحضرمتو 
     

   
  

    اخالق
     



     
 
  ضرمتوحك. 
  كامي منوروت اجرن اهل السنة واجلماعة
دان عملن  عقيدة كامي  دان 
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فهمن 

 

 


 فرض،  كفرضوان

    
 فقري 
قكننف    

      
خريةأ 
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        .            

             .   

، عباد اِهللا                

                  
             

  

 هوكُراشو كُمذْكُري ميظواْ اَهللا الْعفَاذْكُر   
همنِع هلفَض نم هأَلُواسو ،كُمزِدي  كُمطعي

 أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ.ولَذكْر اِهللا 
  هاشيم

05.01.2015 
 
 


