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

مّلسو   دمحا منيِّدس و  هآل َأابِهوحص   
نيعمآ  .أَجفَي ،دعا بونَأَمملسا الْمهأَي!  ،قُواْ اللَّهتا

قَالَ . أُوصيكُم وإِياي بِتقْوى اهللا فَقَد فَاز الْمتقُونَ
اللَّه :                 
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 الَ هابوبى أَذالَّ لِسو*  ةًاجح مدأَ ىنب نلَئَستالَ
تحجب  

 نيح مدأَ ىنبو*  هالَؤس تكْرت نْا بضغي اُهللا
يلُئَس يغضب 
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رسول أَبِي سعيد الْخدرِي   حديث 
þاهللا  

  

اً فَليغيره بِيده، فَإِنْ لَم من رأى منكُم منكَر
طستيطستي فَإِنْ لَم ،انِهسفَبِل ع كذَلفَبِقَلبِه و ع

اناإلمي فعأَض.  
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16﴾: السجدة﴿ 
 
 

  
  

ونفَعنِي , آن  ولَكُم بارك اُهللا  لي
    نم اتي    
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 هو  ونهإِ, ووتهتال ومنكُم وتقَبلَ منِّي
.  

 

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

ورفغتفَاسهإِن ه فُوالْغ وهيحالر رم  
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يالَّذ لَّهلدما  اََلْحقَنزرو ،نيملسالْم نا ملَنعج
اتالطَّيِِّب نم.  دهأَنأَش     َ◌  هدحواُهللا و  

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

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

:قَالَ اُهللا تعا. فَقَد  فَاز  الْمتقُونَ    

                   

          .  

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

نيعمأَج.  
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و نيملسلْمل راغْف ماَللَّه ننِيمؤالْمو اتمِلسالْم
اتنمؤالْماِء وياَألح  مهناتمواَألمو  كإِن ،

 يب الدعوات ويا قَاضيسميع قَرِيب مجِ
اتاجالْح. و أَلُكسا نإِن ماَللَّه كلُ إِلَيسوتن

 مآئك الْحسنىمينِ، ونسأَلُك بِأَسك ابِنبِيِّ
أَنْ تحفَظَ بِعينِ عنايتك  وصفَاتك الْعظْمى

 ملكنالَةَ الربانِية وبِحفْظ وِقَايتك الصمدانِية، جال

، سلْطَان شرف الدّين الْمعظَّمِ سلْطَان 
ح ادريس شاه احلاج ابن املرحوم سلْطَان صال

ّنَ  .ين عبد العزيز شاه احلاجالدومِ الْعأَد ماَللَّه
مةَ منك ،والْهِدايةَ والتوفيق، والصّحةَ والسال

دهىِّ علول   ،  ِنباه اري شأَم
شرف الدّين ادريس شاه احلاج فى  السلْطَان
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لِِ الْجالذَاية بِمنِّك وكَرمك يا حٍ وعافأَمنٍ 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

و راِهللا أَكْب كْرلَذونَوعنصا تم لَمعي اللَّه. 
  دين

06.08.2014  


