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 تراخريهاري 

   :              

                       

                      

     

شرِيك لَه    واللَّه وحده    أَشهد أَنْ
هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشوو لُهوسرلِّ . وص ماَللَّه

مّلسو   دمحا منيِّدس و  هآل َأابِهوحص   
نيعمأَج. آ أَمفَي ،دعونَا بملسا الْمهأَي!  ،قُواْ اللَّهتا

قَالَ . أُوصيكُم وإِياي بِتقْوى اهللا فَقَد فَاز الْمتقُونَ
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ونفَعنِي , آن  ولَكُم بارك اُهللا  لي
    نم اتي  

 هو  وإِنه, ووتهتال ومنكُم بلَ منِّيوتقَ
.  

 

يلأَقُولُ قَو    يل ميظاَهللا الْع رفغتأَسو
لَكُمرِ الْ وآئسلو ،اتملسالْمو نيملسم

ورفغتفَاسهإِن ه فُوالْغ وهيحالر رم  
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اََلْحمدللَّه الَّذي جعلَنا من الْمسلمين، ورزقَنا 
اتالطَّيِِّب نم.  دهأَنأَش     َ◌  هدحواُهللا و  

هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ،لَه كرِيوش لُهوسروو. 
مّلسلِّ وص ماَللَّه بو ارِك انيِّدس  

و  بِهحصو ِبِإ مهبِعت نمو  
أَما بعد، فَيا عباد اِهللا، اتقُواْ اللَّه  .ِمِ الدّينِيو

:قَالَ اُهللا تعا. فَقَد  فَاز  الْمتقُونَ    

                   

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

نيعمأَج.  
 ننِيمؤالْمو اتمِلسالْمو نيملسلْمل راغْف ماَللَّه

اتنمؤالْماِء وياَألح  مهناتمواَألمو  كإِن ،
 يب الدعوات ويا قَاضيسميع قَرِيب مجِ

اتاجالْح. و أَلُكسا نإِن ماَللَّه كلُ إِلَيسوتن
 مينِ، ونسأَلُك بِأَسمآئك الْحسنىك انبِيِّبِ

أَنْ تحفَظَ بِعينِ عنايتك  وصفَاتك الْعظْمى
 ملكنالَةَ الربانِية وبِحفْظ وِقَايتك الصمدانِية، جال

، سلْطَان شرف الدّين الْمعظَّمِ سلْطَان 
ح دريس شاه احلاج ابن املرحوم سلْطَان صالا

ّنَ  .ين عبد العزيز شاه احلاجالدومِ الْعأَد ماَللَّه
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مةَ منك ،والْهِدايةَ والتوفيق، والصّحةَ والسال
دهىِّ علول   ،  ِنباه اري شأَم

شاه احلاج فى  شرف الدّين ادريس السلْطَان
لِِ الْجالذَاحٍ وعافية بِمنِّك وكَرمك يا أَمنٍ وصال

اَللَّهم أَطلْ عمرهما مصلحينِ . كْرامِواِإل
د، وبلّغْ مقَاصِدهما للْموظَّفين والرعية والْبِِِال

دطَرِيقِ الْهِل ادشالرو.  
                           

        .            

             .   

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

 .ولَذكْر اِهللا أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ
  دين

22.07.2014  


