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عيالْدرطْف 

   َلِاالْقئ:               

             .     

 وشرِيك لَه   واللَّه وحده    أَشهد أَنْ  
دهأَشا ودمحأَنَّ م هدبوع لُهوسرلِّ . وص ماَللَّه
مّلسو   دمحا منيِّدس و  هآل َأابِهوحص   

نيعمأَج.  
اتقُواْ اللَّه، قَالَ اللَّه !أَيها الْمسلمونَأَما بعد، فَيآ 

 :                 

        .  
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رمضان   


   مغفةر

 
 . 
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حتراوي 

   
ختم

   
،ةفطر

      
رمضان


     
رمضان 
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  رمضان، 
   برإعتكاف

خصو 10 اخريرمضان 
   þ

 
 رضي 

 

 راخواَأل  رشعالْ  فكتعي  انَكَ þ يبِالن نَّأَ
من رمانَض حى  تتفَّواُهللا  اه   ُثم  اعكَتف  
  . هدعب  من وهاجوزأَ
  

 þ برإعتكاف
 اخريرمضان  
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نكتاوفم 
.
        خباري 

 

 رضي 
   þ 

  
     

 
 رمضاناخري   

þبرإعتكاف 
رضي 

 

ى لَّص فكتعي نْأَ ادرا أَذَاþ اهللا  لَوسر انَكَ
 هائبخبِ رمأَ وهنإِو وهفَكَتعم لَخد مثُ رجفَالْ
  .برِضفَ
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   þ  
برإعتكاف    

    
إعتكاف   
  خاءب افكعتإ
    

     
   

خاءب . 
 

  )مسلم رواية(    
 

 

  
رمضان
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10 اخري رمضان 
رطْفالْ 

 

   
     

حتراوي 
  
  

 برإعتكاف 
 10 رمضان أخريد 
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راستغفإ
فطرالعيد  

 

   
  
   

   
   اخري رمضان-خريدأ
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  خريكأ 

     


رمضان 


   رمضان 
. 

 

حديث 
þ 

يِّزالْ وانعيدبِ نِيالتهللِي وبِكْالترِي والتحميد  
وقْالتدسِي.  
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 )رواية الدلَييم(  
 

 
 

      
  
     

إستغفار  
  خالصنكأ 

عيدالفطر   
خالصنكأ   
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فرمان
185: 
 

                

           

  

   
   مضانر  
    
 

 

 
 




عيدالفطر  
    عيد

الفطر    
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رمضان

 
 

  رمضان 


    


رمضان
 

 


رمضان
  اثننيمخيس
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إستغفار
. 

 

  
 

    
  
   


معردان فو


  نءريضاك 
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فرمان
8 
 

                    
  

ريضا  ضاري


. 
 

 
   

براخالق اخالق 
 ضاير
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نءريضاك

 
 

  نم كبِذُوعنو ةَنجالْو اكضرِ كلُأَسا ننإِ مهللَّاَ
سخطك وارِالن.  

  

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

هو السمِيع  إِنه وتهوتقَبلَ منِّى ومنكُم تال
ميلالع.   

  

يلأَقُولُ قَو    لَكُمو يل ميظاَهللا الْع رفغتأَسو
والْمؤمنِين  لمين والْمسلماتمسولسآئرِ الْ
اتنمؤالْمو اِءيات اَألحواَألمو مهنم ،
ورفغتفَاسفُوالْغ وه هإِن هيحالر رم.
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اََلْحمدللَّه الَّذي جعلَنا من الْمسلمين، ورزقَنا 
الطَّيِِّب نمأَنْ  .ات 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         

                  

   .  

 للَّهم صلِّ وسلّماَ   ضارو نيلسريِّد الْمس
 هـَّات اللَّهم عن أَصحابِه وقَرابته وأَزواجِه وذُرِّي

نيعمأَج.  
 ننِيمؤالْمو اتمِلسالْمو نيملسلْمل راغْف ماَللَّه

اتنمؤالْمو اِءاَألحي  مهناتمواَألمو  كإِن ،
 ىا قَاضيو اتوعالد بجِيم بقَرِي عيمس

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

ظَ بِعينِ عنايتك أَنْ تحفَ 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
  .الدِّين عبد العزيز شاه احلاج

لْعونَ والْهِدايةَ والتوفيق، والصّحةَ اَللَّهم أَدمِ ا
   ،مةَ منك، لولىِّ عهدوالسال

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

لِِ والْجالذَاوكَرمك يا  ْامِكلْ . رأَط ماَللَّه
د ،عمرهما مصلحينِ للْموظَّفين والرعية والْبِِِال

دطَرِيقِ الْهِا لمهدِقَاصغْ مّبلو ادشالرو.  
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 كحضرمتو     

      
    

  خصو  
        

  كحضرمتو
      


      
برمنفعة     

  
 ريضاءي   
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خصو




  فقري  

    
كريضاءمنو     اءفُقَر

  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
  عثمان


