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     .  

 دهأَن  أَش    هدحو واللَّه   لَه رِيكوش 
 اَللَّهم صلِّ وسلّم. ورسولُه وعبده وأَشهد أَنَّ محمدا

ارِكبو    دمحا منيِّدس و   هآل َأابِهوحص   
نيعمآ  .أَجفَي ،دعا بونَأَمملسا الْمهأَي!  ،قُواْ اللَّهتا
يكُمصى اِهللا أُوقْوبِت ايإِيقُونَ وتالْم فَاز قَالَ . فَقَد

اللَّه :             

     .  
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   ناءتقوك
 كحضرة   

   
.   


   
.اخريةنضياءبهاك 

 

 
 

   
  نسياءم.  

    



. 
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دان منرميا غاكوءيم
ءينتاكبر 

 نسيءما   
معروف. ءيماللو
   
فورناءنسمك
نسيءما 

 

فرمان     ةدئاامل
3 

 

                          

          ...    
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     نكضاير
 

 

 
 

  
   

   نءمولياك 


 
 

فرمان   
125 
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   ﴿﴾
 نءبيجقساناك 
يقءبا حبثله﴿

 ﴾  باءيق
  

يءتاهوغم   
يءتاهوغم
 

 

 ءيماللو
ءيتيا:   

 

1. ﴿ءنيجقساناكب﴾. 
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نناءبيجقساك

 

 كفهمن 


 


  
  
 
 

 

2. ﴿  
 ﴾يقءبا
  ترباءيق
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صفة
باءيق 
 
مسرا
. 

 

3. ﴿ثبرحبيقءبا﴾ 
  

   
حبثن  
حبثن  

  
فراساءن   هوءجا

  نءريضاك 
. 
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 نفسو   
     

. 
 

 
 

يءاثوفمم

    
   þ   


     
. 
       

   يءتاهوغم 
    نسيءما
.   þ
وفاة.
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  يننءالك 
نءبياساك .  دخرب

      
þةوفا .

خرب  
      
   

يقءبا
  اخري

. 
 

 
 

   
 ﴿﴾  
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٢   

ماللوءي
     يءاثوفمم

.
       
   
 فورمل   .
 يءواساغم  
    

 
 

 

   
    يءماللو. 


   فيليم 
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٢. 

 

 
 

    
   

 
)IT( 

نسيءما. 


  
 

 
اخالق  


  

. 
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 .  
  يءممباجا٢
    
تيف  

  
 

            
 

                         

                      

                      

                
 

 

 ﴿  ﴾ يقءسبا-
يقءبا  ﴿يدەءفا﴾

 ﴿﴾  
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يقءبا
 ﴿ ﴾  

   ﴿  ﴾ 
﴿﴾

﴿﴾﴿﴾
يقءبا ﴿﴾

 ٢
".فاسيق 

    ): 110( 
 

 

ونفَعنِي , آن  ولَكُم بارك اُهللا  لي
    نم اتي  

 هو  وإِنه, ووتهتال ومنكُم وتقَبلَ منِّي
.  
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يلأَقُولُ قَو     يل ميظاَهللا الْع رفغتأَسو
لَكُمرِ الْ وآئسلو ،اتملسالْمو نيملسمورفغتفَاس ه

هإِن فُوالْغ وهر يحالرم.  
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 نا مقَنزرو ،نيملسالْم نا ملَنعج يالَّذ لَّهلدماََلْح
اتالطَّيِِّب.  دهأَنأَش      هدحواُهللا و  

هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ،لَه كرِيلُ وشوسرووه. 
مّلسلِّ وص ماَللَّه  ارِكبو  انيِّدس و 

 بِهحصو ِبِإ مهبِعت نمو    وي ِِم
أَما بعد، فَيا عباد اِهللا، اتقُواْ اللَّه فَقَد  فَاز   .الدّينِ

عاقَالَ اُهللا ت. الْمتقُونَ :              

                           

   .  

الْمرسلني وارض اللَّهم  سيِّد  للَّهم صلِّ وسلّماَ
وأَزو هتابقَرو ابِهحأَص نعنيعمأَج هـَّات   .اجِه وذُرِّي
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 ننِيمؤالْمو اتمِلسالْمو نيملسلْمل راغْف ماَللَّه
اتنمؤالْماِء وياَألح  مهناتمواَألمو  عيمس كإِن ،
 .الْحاجات يب الدعوات ويا قَاضيقَرِيب مجِ

إِن ماَللَّهو أَلُكسبِيِّا نبِن كلُ إِلَيسوتان ك ،ِنيم
أَنْ  وصفَاتك الْعظْمى ونسأَلُك بِأَسمآئك الْحسنى

 كتوِقَاي فْظبِحو ةانِيبالر كتايننِ عيفَظَ بِعحت
، ن الْمعظَّمِ سلْطَا ملكنالَةَ الصمدانِية، جال

سلْطَان شرف الدّين ادريس شاه احلاج ابن 
ين عبد العزيز شاه ح الدّاملرحوم سلْطَان صال

اَللَّهم أَدمِ الْعونَ والْهِدايةَ والتوفيق،  .احلاج
،  مةَ منك، لولىِّ عهدوالصّحةَ والسال

 اه اري شلْطَانأَمنِ السين ادريس  بّالد فرش
حٍ وعافية بِمنِّك شاه احلاج فى أَمنٍ وصال
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اَللَّهم أَطلْ . كْرامِواِإللِِ الْجالذَاوكَرمك يا 
د ،عمرهما مصلحينِ للْموظَّفين والرعية والْبِِِال

ِا لمهدِقَاصغْ مّبلودطَرِيقِ الْه ادشالرو.  
  


 كحضرمتو    

     
    

خصو   
 

 

   كحضرمتو 
     

   
  

    اخالق
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الءينفرسغكيتاءن
     
 
  ضرمتوحك .
  كامي منوروت اجرن اهل السنة واجلماعة
عقيدة دان عملن  كامي  دان 
   شيعة دان سست ين قديا

.فهمن الءيندان  
 


 فرض،  كفرضوان
الءين
 فقري  موقف
نفقكنمغاء
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  TAPIS   
اخرية 

 

                      

      .          

             .   

اِهللاع ادب ،                      

                       
                 

  

 هوكُراشو كُمذْكُري ميظواْ اَهللا الْعفَاذْكُر 
يعطكُم  يزِدكُم، واسأَلُوه من فَضله عمهنِ

 .ولَذكْر اِهللا أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ


