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ملمهكن اومت يولحـخرافة دان ت  
 

                         

                               

  .    

  أَشهد أَنْ     هدحو واللَّه   لَه رِيكوش 
 اَللَّهم صلِّ وسلّم. ورسولُه وعبده وأَشهد أَنَّ محمدا

ارِكبو    دمحا منيِّدس و   هآل َأابِهوحص   
نيعمأَج.  

  

يكُم صواتقُواْ اللَّه، أُ !أَيها الْمسلمونَأَما بعد، فَيآ 
: قَالَ اللَّه. فَقَد فَاز الْمتقُونَ وإِياي بِتقْوى اِهللا
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خريةدأ. 
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    حديث

þ 
    
   خيالن .  
     

         
   . 
 خرافة   
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  خرافة تيف 
   .  

   خرافة 
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   خملوق
 
. 

 

 
 

ةخراف
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روفك. 
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فهمن
   

  منفعة مضرة 
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 فهمن
 

 


      

   
     

  فر 
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ةخراف

     
    

     
  
    

  
    


þ 

من  ةَ وال صفَر وفرعدوى وال طيرةَ وال هآمال 
جالْمذُورفا تمِ كَم داَألس نم.  

 َ  َ  َ  َ
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     ضارتنمك
    صفر 


 

 )رواية خباري(    
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   . 
   


.قضاء 

    
    . 
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 þ   
  

   
 

حديث   رضي  
þ 

 

اونِبتجبا الْسوالْم علَ ييق ا بِقَاتوسا رملَ اِهللا و
الْنفْسِ الَّتى  وقَتلُ والسِّحر رك بِاِهللالشّهن قَالَ 

مرقِّ حال بِالْحمِ اُهللا ايتالَ الْيأَكْلُ مأَكْلُ الْرِّ وا وب
ّلوالتو فحالْز موى يصحالْم قَذْفو اتن

اتنماملُؤ التافالْغ. 
 

   
 

    

ََّ 

 َ
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)رواية مسلم(  

  

       
خرافة  
فهمن
 

    كفهمن
    حاضريكن


   فهمن
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دأخريةدريضا 
 

            

                          

               

  
 

    
  
منفعة
  مضرة  
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106  
 

 


ونفَعنِي،  آن   ولَكُم بارك اُهللا  لي
    نم اتي  

 هو  وإِنه ،ووتهتال ومنكُم وتقَبلَ منِّي
.  



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

ورفغتفَاسفُوالْغ وه هإِن هيحالر رم.  
  

نورالدين 
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 نا مقَنزرو ،نيملسالْم نا ملَنعج يالَّذ لَّهلدماََلْح
اتأَنْ  .الطَّيِِّب 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

   
قَالَ اُهللا تعا :                   

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

هم اغْفر للْمسلمين والْمسلِمات والْمؤمنِين اَللَّ
اتنمؤالْماِء وياَألح  مهناتمواَألمو  عيمس كإِن ،

اتاجالْح ىا قَاضيو اتوعالد بجِيم بقَرِي .
مينِ، يِِّك ااَللَّهم إِنا نسأَلُك ونتوسلُ إِلَيك بِنبِ

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

ملكنا الْمعظَّمِ سلْطَان لَةَ الصمدانِية، جال
ين ادريسّالد فرلْطَان ششاه احلاج  ، س

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

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

لِِ والْجالذَا ِامنِ . كْريحلصا ممهرملْ عأَط ماَللَّه
د، وبلّغْ مقَاصِدهما للْموظَّفين والرعية والْبِِِال

دطَرِيقِ الْهِل ادشالرو.  
  


كحضرمتو


    

خصو
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   كحضرمتو 
     
    

      برمنفعة
      
     

ريضا     
     

    
  

 


    
خصو    

      فرضو
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    فقري
      

   كريضا  
اءفُقَر  ككفورن
كفقرين 

 
                      

      .           

             .  

     

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

اللَّهو راِهللا أَكْب كْرلَذونَ وعنصا تم لَمعي.  


