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     َاالْقلئ:                

                   

         . 
  

 وهشرِيك لَ   واللَّه وحده    أَشهد أَنْ  
اَللَّهم صلِّ . وورسولُه وعبده وأَشهد أَنَّ محمدا

مّلسو ارِكبو    دمحا منيِّدس و   هآل 
  .أَجمعين  صحابِهوأَ
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اتقُواْ اللَّه، قَالَ اللَّه !أَيها الْمسلمونَأَما بعد، فَيآ 
 :             

     .  

 
 


 
   

 
 

 
 

  

  

   اخالق
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خريةأد 
 

رضي   حديث
þ 

 

 

يف كْترتكُم يرأَمنِ لَن لُّوضتا تا مدا أَبمكْتسم 
تنساِهللا و ابتا كيبِهِم.  

  
  

 

. 

امام مالك- املوطاء(  
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þ 

 

 
 

   
     
 
  

رضي يِّرِدخالْحديث
þ 

من أَرى مكُنم ما فَكَنلْريـِّيغربِ هيده َلَ نْإِفم 
يستطبِفَ علانِسه َلَ نْإِفم يستطبِلْقَبِفَ عه و  
   .انمياِإل فعضأَ
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 حديث 
    
    

   
   



. 
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 نفرما  
125  

 

                            
                       

                          
  


  
ثلهبرحب
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   معروف 
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فرمان   نفالألا
25 

                      
                     

  

     
  

    
 خصو   
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 فرمان 
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برصفة

 
 

      


 
 

   
  

    
   
      


     


٢



ةعختبة مج 

 

  

  ٢   



 

 

  
  

    ٢
     

 
 

   
   




þ
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ي لَم نمهبِأَم متلسرِ الْمم سفَلَي نيممهن.  
  


    

          
 

 
 

 
رياخرب  

     
   

  
   

٢ 
اخالص  
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اخالق   

  
    

٢   
 




٢      
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 دان معروف  

 
.þ 
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 كافر   

 دعاء


    
      


78-79 

 

 ،آن   ولَكُم لي  بارك  اُهللا
 نِيفَعنو    نم اتي   
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 نِّيلَ مقَبتو كُمنمو التهتوو، هوإِن  وه
 .  

  
       اَهللا رفغتس  يل 

،  ولسآئرِ  ولَكُم
ؤلْم ؤلْم  مهنآِء مياَألح

،اتواَألمو رفغتسهوإِن  وهفُولْغ .  
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من الْمسلمين، ورزقَنا اََلْحمدللَّه الَّذي جعلَنا 
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.  
سالْمو نيملسلْمل راغْف ماَللَّه ننِيمؤالْمو اتمِل

اتنمؤالْماِء وياَألح  مهناتمواَألمو  كإِن ،
 ىا قَاضيو اتوعالد بجِيم بقَرِي عيمس

اتاجالْح . كلُ إِلَيسوتنو أَلُكسا نإِن ماَللَّه
 ك الْحسنىمينِ، ونسأَلُك بِأَسمآئبِنبِيِِّك ا

أَنْ تحفَظَ بِعينِ عنايتك  وصفَاتك الْعظْمى



ةعختبة مج 

 

  

ملكنا لَةَ الربانِية وبِحفْظ وِقَايتك الصمدانِية، جال
، سلْطَان شرف الدّين الْمعظَّمِ سلْطَان 

ح ادريس شاه احلاج ابن املرحوم سلْطَان صال
  .دِّين عبد العزيز شاه احلاجال

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

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

لِِ والْجالذَاوكَرمك يا  ِاملْ . كْرأَط ماَللَّه
د ،عمرهما مصلحينِ للْموظَّفين والرعية والْبِِِال

دطَرِيقِ الْهِا لمهدِقَاصغْ مّبلو ادشالرو.  
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  كحضرمتو    

      
    

  خصو  
        

  كحضرمتو
      


      

،منفعة    
  

 ريضا   
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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


