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" اتآإِذَا م نابمد ثَالا نإِال م لُهمع قَطَعن؛ث 
صدقَة جارِية أَو علْمٍ ينتفَع بِه أَو ولَد صالحٍ 

وعديلَه."      
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       التكاثر1 -8 


الْقُرآن الْعظيمِ، ونفَعنِى لي ولَكُم بِ بارك اُهللا
و نم هيا فبِم اكُماإِي ِاتمِ، ييككْرِ الْحّالذو

هو السمِيع  إِنه وتهوتقَبلَ منِّى ومنكُم تال
ميلالع.   

  

يلأَقُولُ قَو     لَكُمو يل ميظاَهللا الْع رفغتأَسو
ه إِنه فَاستغفروسلمات، مسلمين والْمولسآئرِ الْ
فُوالْغ وهيحالر رم.

  



ةعختبة مج 





 نا مقَنزرو ،نيملسالْم نا ملَنعج يالَّذ لَّهلدماََلْح

اتأَنْ  .الطَّيِِّب دهأَش     هدحواُهللا و   كرِيش
 دهأَشو ،لَههدبا عدمحوأَنَّ م لُهوسروو.  

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

د  فَاز  أَما بعد، فَيا عباد اِهللا، اتقُواْ اللَّه فَقَ
  . الْمتقُونَ

:قَالَ اُهللا تعا                
                 .   

 



ةعختبة مج 




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

 ننِيمؤالْمو اتمِلسالْمو نيملسلْمل راغْف ماَللَّه
اتنمؤالْماِء وياَألح  مهناتمواَألمو  عيمس كإِن ،

و اتوعالد بجِيم بقَرِياتاجالْح ىا قَاضي .
مينِ، اَللَّهم إِنا نسأَلُك ونتوسلُ إِلَيك بِنبِيِِّك ا

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

ةانِيدمالالصج ، َلْطَان لَةظَّمِ سعا الْمنكلم ،
سلْطَان شرف الدّين ادريس شاه احلاج ابن 

ح الدِّين عبد العزيز شاه املرحوم سلْطَان صال
  .احلاج
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اَللَّهم أَدمِ الْعونَ والْهِدايةَ والتوفيق، والصّحةَ 
أَمري    ،لىِّ عهدمةَ منك، لووالسال

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

اَللَّهم أَطلْ عمرهما مصلحينِ . كْرامِلِِ والْجالذَا
يعالرو نيظَّفولْمالْبِِِاللو ة ِطَرِيقِا لمهدِقَاصغْ مّبلو ،د

دالْه ادشالرو.  
       

 كحضرمتو
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 ، عباد اِهللا                

                 
             

  

  
 هوكُراشو كُمذْكُري ميظواْ اَهللا الْعفَاذْكُر  همنِع 

هلفَض نم هأَلُواسو ،كُمزِدي  اِهللا كْرلَذو كُمطعي
اللَّهو رونَ أَكْبعنصا تم لَمعي. 

  

  عزمي


