
ةعختبة مج 

 

 


ء 
 

 

                  

                   

                    

        
  

  أَشهد أَن    اُهللا   لَه رِيكوش ،
وأَدى  بلَّغَ الرِّسالَةَ  وأَشهد أَنَّ محمدا 

حصنةَ واناُأل اَألمجةَ ومف داه هادجِه قى اِهللا ح
 َلى ع ْآالضيب   اارِههكَن زِيغُي 
   كاله.    
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  وبارِك   اَللَّهم   صلِّ   وسلّم  
  . 
 
 
 

 قَالَ اللَّه  . اتقُواْ اللَّه  نَ،فَيآ أَيها الْمسلمو ، أَما 
: تعالَى                    
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ممفتنة 
      

     
   

     


بوكن سهاج برالكو  ممفتنة
برالكو جو كن  ي ليده ماللو
 را برللواسا ددامل  سام اد
كن  جملة اخبار  
 فو  دان

    
   . 
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   أَعوذُ     
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يكنِفَاق 

 

 كاري  اُهللا بل لَكُمو     نِيفَعنو  
  

 وتقَبلَ منِّي  يات آلبِا ياكُموإِ
 التهتوو هوإِن  وه .
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    اَهللا رفغتس يل لَكُمو 
 مؤل  ،ْولسآئرِ 

ؤلْم ،رفغتسفُولْغ  
  

  **ححس/مزان
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 نا مقَنزرو ،نيملسالْم نا ملَنعج يالَّذ لَّهلدماََلْح

اتأَنْ  .الطَّيِِّب دهأَش     اُهللا وهدوح   كرِيش
هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ،ولَه لُهوسروو.  

 ارِكبو  مّلسلِّ  وص  ماَللَّه  انيِّدس 
و  بِهحصو ِبِإ مهبِعت نمو  
  .ِمِ الدّينِيو
 

عباد اِهللا، اتقُواْ اللَّه فَقَد  فَاز   أَما بعد، فَيا
:قَالَ اُهللا تعا .الْمتقُونَ           

                     

   .  
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 للَّهم صلِّ وسلّماَ   ماللَّه ضارو نيلسريِّد الْمس
نيعمأَج هـَّات   .عن أَصحابِه وقَرابته وأَزواجِه وذُرِّي

 ننِيمؤالْمو اتمِلسالْمو نيملسلْمل راغْف ماَللَّه
اتنمؤالْماِء وياَألح  مهناتمواَألمو مس كإِن ، عي

اتاجالْح ىا قَاضيو اتوعالد بجِيم بقَرِي .
مينِ، اَللَّهم إِنا نسأَلُك ونتوسلُ إِلَيك بِنبِيِِّك ا

أَنْ  وصفَاتك الْعظْمى ونسأَلُك بِأَسمآئك الْحسنى
و ةانِيبالر كتايننِ عيفَظَ بِعحت كتوِقَاي فْظبِح

، ملكنا الْمعظَّمِ سلْطَان لَةَ الصمدانِية، جال
سلْطَان شرف الدّين ادريس شاه احلاج ابن 

ح الدِّين عبد العزيز شاه املرحوم سلْطَان صال
  .احلاج
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و ،قيفوالتةَ وايالْهِدنَ وومِ الْعأَد مةَ اَللَّهحّالص
أَمري    ،مةَ منك، لولىِّ عهدوالسال

شاه ابنِ السلْطَان  شرف الدّين ادريس شاه احلاج 
حٍ وعافية بِمنِّك وكَرمك يا فى أَمنٍ وصال

حينِ اَللَّهم أَطلْ عمرهما مصل. كْرامِلِِ والْجالذَا
د، وبلّغْ مقَاصِدهما لِطَرِيقِ للْموظَّفين والرعية والْبِِِال

دالْه ادشالرو.  
  

       
 كحضرمتو

   
     

خصو
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  كحضرمتو   
    


    ،منفعة 

      
    ريضاءي 
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 ، عباد اِهللا                

                 
             

  

  
 هوكُراشو كُمذْكُري ميظواْ اَهللا الْعفَاذْكُر   همنِع 

يهلفَض نم هأَلُواسو ،كُمزِد عاِهللا ي كْرلَذو كُمط

 .أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ

  


