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رمضا 
     َاالْقلئ:                 

                           

                   .    
  

 وشرِيك لَه   ودهاللَّه وح    أَشهد أَنْ  
  . وورسولُه وعبده وأَشهد أَنَّ محمدا

  

مّلسلِّ وص ماَللَّه    دمحا منيِّدس و   هآل 
  .أَجمعين  صحابِهوأَ

لَّهاتقُواْ اللَّه، قَالَ ال !أَيها الْمسلمونَأَما بعد، فَيآ 
 :             

     .  
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  كإنصافن
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 حديث   رضي
þ 

 

 

ش اتب نبِي م نا َءاممبانَع هارجإِلَى  وو عائج
بِهنج بِه لَمعي وهو.  

  
  

 
     

    
   

. 
الطرباين 

 

 
 

 رمضان 
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فرمان
183  
                        

                           
  

    

 

  

    
    

رمضانصفة
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كحاضرين رمضان  

    

    


 
    

حديث   رضي 
þ 
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الْجوع  الإِيس لَه من صيامه كَم من صائمٍ لَ
  . السهرلَيس لَه من قيامه إِالوكَم من قَائمٍ 

  
  

  
٢

٢ ارِالديم 

  
حديث   

    
    

    
. 

 

 َ◌ ّ ◌
 َ◌ ّ ◌
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رمضان

   
   صفة 

   نفسو 

. 

 

رمضان 
برصفة     

  صفة
     

صفة
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. 



ةعختبة مج 

 

  

 

 
    

    
    

     
 صفة


خالصنإك 
 

   
نفسو
      
   
     


ونفس.  
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فر   
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. 

 

رمضان
     
    

 
 

 :  
 خملوق
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 :  


 
 حتراوي

 
 

 :  
 صفة خبيل


. 

 

: صفة 


   
. 
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 :  
   
  

  
   
   
 
. 

 

 
 

 
     


نفسو
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َفقاس 
 

   رمضان 
   


إخالص   
  


    رمضان
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الْقُرآن الْعظيمِ، ونفَعنِى ولَكُم بِ لي بارك اُهللا
 نم هيا فبِم اكُمإِياو ِاتمِ، ييككْرِ الْحّالذو

هو السمِيع  إِنه وتهوتقَبلَ منِّى ومنكُم تال
ميلالع.   
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يلأَقُولُ قَو    ميظاَهللا الْع رفغتأَسو  يل
 مسلمين والْمسلماتولَكُم ولسآئرِ الْ

اتنمؤالْمو ننِيمؤالْمو اِءياَألح  مهنم
  .مر الرحيه إِنه هو الْغفُوفَاستغفرو، واَألموات
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لسالْم نا ملَنعج يالَّذ لَّهلدما اََلْحقَنزرو ،نيم
اتالطَّيِِّب نأَنْ  .م دهأَش   هدحواُهللا و  

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

و  بِهحصو ِبِإ مهبِعت نمو   
  .ِمِ الدّينِيو
  

  فَاز  فَقَد قُواْ اللَّهتاِهللا، ا ادبا عفَي ،دعا بأَم
  . الْمتقُونَ
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قَالَ اُهللا تعا :                

                         

   .  

سيِّد الْمرسلني وارض   للَّهم صلِّ وسلّماَ
 هـَّات اللَّهم عن أَصحابِه وقَرابته وأَزواجِه وذُرِّي

نيعمأَج.  
مؤمنِين اَللَّهم اغْفر للْمسلمين والْمسلِمات والْ

اتنمؤالْماِء وياَألح  مهناتمواَألمو  كإِن ،
 ىا قَاضيو اتوعالد بجِيم بقَرِي عيمس

اتاجالْح . كلُ إِلَيسوتنو أَلُكسا نإِن ماَللَّه
 مينِ، ونسأَلُك بِأَسمآئك الْحسنىبِنبِيِِّك ا

أَنْ تحفَظَ بِعينِ عنايتك  وصفَاتك الْعظْمى
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ملكنا لَةَ الربانِية وبِحفْظ وِقَايتك الصمدانِية، جال
، سلْطَان شرف الدّين الْمعظَّمِ سلْطَان 

ح ادريس شاه احلاج ابن املرحوم سلْطَان صال
  .عزيز شاه احلاجالدِّين عبد ال

اَللَّهم أَدمِ الْعونَ والْهِدايةَ والتوفيق، والصّحةَ 
   ،مةَ منك، لولىِّ عهدوالسال

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

ا وي كمالذَاكَرالْجلِِ و ِاملْ . كْرأَط ماَللَّه
د ،عمرهما مصلحينِ للْموظَّفين والرعية والْبِِِال

دطَرِيقِ الْهِا لمهدِقَاصغْ مّبلو ادشالرو.  
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خصو


فرضو


  فقري  
    

كريضا    ُقَفاءر
  ككفورن كفقرين
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       .       

                  .   

    

  ، عباد اِهللا                  

                    

                    
  

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

.ولَذكْر اِهللا أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ
  متزان


