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اخرية 
 

                        

                     .  
    

  أَشهد أَنْ     هدحو واللَّه   لَه رِيكوش 
دهأَشا ودمحأَنَّ م هدبوع لُهوسرلِّ . وص ماَللَّه
مّلسو ارِكبو    دمحا منيِّدس و   هآل 

  .أَجمعين  صحابِهوأَ
صيكُم واتقُواْ اللَّه، أُ !أَيها الْمسلمونَأَما بعد، فَيآ 

: قَالَ اللَّه. فَقَد فَاز الْمتقُونَ وإِياي بِتقْوى اِهللا

               

   . 
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  þ 

   
  منفعة   
 .خريةأد

 

  
  


 رينكدفي كأخرية
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نكريكدفي  

    
كلق خريةأد. 

 

þ 
  

سٍغْاملَ خا قَبسمخ نِمت : ،كمرلَ هقَب كاببش
تحصو ،لَ فَقْرِكقَب اكنغو ،كقَملَ سقَب ك

كتولَ مقَب كاتيحو ،كلغلَ شقَب اغَكفَرو. 
 

     
      


 فقريمو    



سمربيدةعختبة مج 

 

 
 



      
   

 
 

حديث
    


    
   

      
 

  
 

 

  فرمان
36 
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.

٢
  

  


  
     

  خريةأد
 

  

لُّكُو مبِ نغرِي مٍلْع يعأَ # لُمعالُمه مردوال  ةٌد
قْتلُب.  
  

 َ
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.
þ 
من علَم ى غَلَعرِي انَكَ مٍلْع مِسفْا يثَكْأَ در ما م
يصلح.  
  

 


 

          
 

 ٢  
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ضاريكاخرية. 
 

   

 

    
  
     
  
  
 

    
   
 اضيدر  

      
     

     قةف
٢.
برمنفعة
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      ٢
٢ فهميد  

.   

  

امث   
      
  

٢ ٢
  .
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 ٢.
 


  
  

.منفعة 
 



سمربيدةعختبة مج 

 

 
 



 
 

مالبِ فَعلْعملَ هم يعلَمن # مذَّع ب
مقَ نلِب عباْ ادثَلون.  

  

 

 
    

    
 

 

   
  فتي .
    

   
   

. 
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ةخدم

   


 .  
. 

 

 159فرمان
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 ٢

  

خملوق 

 

    
     
٢ روفعم   

    


  

  ةدئفا  


 teori
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اجرن 

      

    .

 ٢ 


    
برفرمانلصفا2 -3 
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    اخالص
      

.  
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 فرض  
    

. 
  

   ٢
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   فردوس

 
الكهف107 

 


 ،آن   ولَكُم بارك اُهللا  لي
 نِيفَعنو    نم اتي
 لَ مقَبتنِّيو كُمنمو التهتوو، هوإِن  وه
 .  



يلأَقُولُ قَو    يل ميظاَهللا الْع رفغتأَسو
مسلمين والْمسلمات، ولَكُم ولسآئرِ الْ

ورفغتفَاسهإِن ه فُوالْغ وهيحالر رم.
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 نا مقَنزرو ،نيملسالْم نا ملَنعج يالَّذ لَّهلدماََلْح

اتأَنْ  .الطَّيِِّب دهأَش    هدحواُهللا و  
هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ،لَه كرِيوش لُهوسروو.  

ك اَللَّهم  صلِّ  وسلّم  وبارِ  انيِّدس 
و  بِهحصو ِبِإ مهبِعت نمو    
  .ِمِ الدّينِيو

  فَاز  فَقَد قُواْ اللَّهتاِهللا، ا ادبا عفَي ،دعا بأَم
  . الْمتقُونَ

قَالَ اُهللا تعا :                   
                         .   

 ضارو نيلسريِّد الْمس   للَّهم صلِّ وسلّماَ

 



سمربيدةعختبة مج 

 

 
 



 هـَّات اللَّهم عن أَصحابِه وقَرابته وأَزواجِه وذُرِّي
نيعمأَج.  

 ننِيمؤالْمو اتمِلسالْمو نيملسلْمل راغْف ماَللَّه
اتنمؤالْماِء وياَألح  مهناتمواَألمو  عيمس كإِن ،

اتاجالْح ىا قَاضيو اتوعالد بجِيم بقَرِي .
و أَلُكسا نإِن مبِاَللَّه كلُ إِلَيسوتبِيِّنان ك ،ِنيم

أَنْ  وصفَاتك الْعظْمى ونسأَلُك بِأَسمآئك الْحسنى
 كتوِقَاي فْظبِحو ةانِيبالر كتايننِ عيفَظَ بِعحت

ملكنا الْمعظَّمِ سلْطَان لَةَ الصمدانِية، جال
ين ادّالد فرلْطَان شريس شاه احلاج ، س

ين عبد العزيز شاه ح الدّابن املرحوم سلْطَان صال
  .احلاج
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اَللَّهم أَدمِ الْعونَ والْهِدايةَ والتوفيق، والصّحةَ 
أَمري    ،مةَ منك، لولىِّ عهدوالسال

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

لِِ والْجالذَا ِاما . كْرمهرملْ عأَط ماَللَّه
د، وبلّغْ مصلحينِ للْموظَّفين والرعية والْبِِِال

دطَرِيقِ الْهِا لمهدِقَاصم ادشالرو.  
  


كحضرمتو


   

خصو
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   كحضرمتو
     
    

      برمنفعة
      
     

ريضا     
      

    


 


    
خصو    

      فرضو
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    فقري
      

  كريضا  
اءفُقَرككفورن
كفقرين 
                     

      .           

             . 

     

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

  .ه يعلَم ما تصنعونَولَذكْر اِهللا أَكْبر واللَّ
  
  

رملي 
11.11.2011  


