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  أَشهد أَنْ      حو اللَّههود  لَه رِيكوش ،
هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشوو لُهوسرو.   

  

 ماَللَّه     ارِكبو     
   . 

 

قُواْ اللَّه، أُوصيكُم ات, !أَما بعد، فَيآ أَيها الْمسلمونَ
: قَالَ اللَّه .وإِياي بِتقْوى اِهللا فَقَد فَاز الْمتقُونَ
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فتو
      

     


كمضر 
 

فتو
     

    
كمضر 

شيخملُخيأيت بكس  فو
ن مصر دان اإلمام عبداحلليم حممود مفيت كراجا

 تله ممربي فتوى مروكوق حكو دامل كتا
كمضرتن حرام كران اي مندا
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نفقه   
 

 

 ء 
 دان دوكتور  يوسف القرضاوي

تاكن اوا كت بر عبداجلَليل شلَبِي
مندمروكوق اداله حرام كران اي بوليه 

 كمضر
جك   فتو

 ء 
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   كن منوروت . ك
ق وكو (100,000) لبيه سراتوس ريبو, كاجني

دماسوقكن كهو
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 يكدمكني ايتوله  صفة 
 ".برجاي

 

ونفَعنِي , لي ولَكُم بِالْقُرآن الْعظيمِ بارك اُهللا
يات والذّكْرِ الْحكيمِ وتقَبلَ منِّي آلوإِياكُم بِا

 كُمنمالوتهتو ,ميلالْع عيمالس وه هإِن. 
   رفغتاَهللا  س يل لَكُمو 

 لْمؤ  ،ولسآئرِ 
ؤلْم ،رفغتس  ايو نرِيفغتسالْم زفَو

نبِيآئاةَ التجن.  
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  خـطبة
مين، ورزقَنا من ذي جعلَنا من الْمسللْحمدللَّه الَّاَ

 أَشهد أَنْ  .باتالطَّيِّ     اُهللا هدحو  ،لَه كرِيش
هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو  لُهوسرو.  

  ماَللَّه  ارِكبو  و  
 بِهحصو ِبِإ مهبِعت نمو ويِنيّمِ الد.  

،دعا باِهللا،  أَم ادبا عقُواْ  فَيتا   نَ اللَّهقُوتالْم  فَاز  فَقَد .  
:قَالَ اُهللا تعا              

                . 
 

 للَّهم صلِّ وسلّماَ    نع ماللَّه ضارو نيلسريِّد الْمس
ابِهحأَص هتابقَرو اجِهوأَزو هاتذُرِّيو نيعمأَج.  

  

لسلْمل راغْف ماَللَّهنيم  لسالْمو اتنمؤالْمو ننِيمؤالْمو اتم  
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موات، إِنك سميع قَرِيب مجِيب حيآِء منهم واا
اتاجالْح ىا قَاضيو اتوعلُ . الدسوتنو أَلُكسا نإِن ماَللَّه

وصفَاتك  ك بِأَسمآئك الْحسنىمينِ، ونسأَلُإِلَيك بِنبِيِّك ا
نايتك الربانِية وبِحفْظ وِقَايتك أَنْ تحفَظَ بِعينِ ع الْعظْمى

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

  .ح الدّين عبد العزيز شاه احلاجصال
  

مةَ اَللَّهم أَدمِ الْعونَ والْهِدايةَ والتوفيق، والصّحةَ والسال
دهىِّ علول ،كنم  ، ِنباه اري شلْطَان   أَمالس

حٍ وعافية شرف الدّين ادريس شاه احلاج فى أَمنٍ وصال
و لِبِمنِّك وكَرمك يا ذَا الْجال ِاملْ . كْرأَط ماَللَّه

د، وبلّغْ الفين والرعية والْبِعمرهما مصلحينِ للْموظَّ
ا لمهدقَاصمدطَرِيقِ الْه ادشالرو.  
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          .     

  عباد اِهللا،               

                 
               

 كُرواْ اَهللا الْعظيم يذْكُركُم واشكُروهفَاذْ   همنِع 
هلفَض نم هأَلُواسو ،كُمزِدي  اِهللا كْرلَذو كُمطعي
  .أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ

فر 


