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  ونفَعنِي،  بِالْقُرآن   ولَكُم بارك  اُهللا  لي
 يات والذّكْرِ الْحكيمِ وتقَبلَ منِّي وإِياكُم

  . هو  وإِنه ،ووتهتال ومنكُم

      ا رفغتَهللا س يل لَكُمو 
 لْمؤ  ،ولسآئرِ 
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ؤلْم ،رفغتس افَوفَي  ايو نرِيفغتسالْم
.نجاةَ 
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ج يالَّذ لَّهلدماََلْح نا مقَنزرو ،نيملسالْم نا ملَنع

اتأَنْ  .الطَّيِِّب دهأَش     هدحواُهللا و   كرِيش
هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ،ولَه 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                
                .   

 للَّهم صلِّ وسلّماَ   ماللَّه ضارو نيلسريِّد الْمس
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نيعمأَج هـَّات   .عن أَصحابِه وقَرابته وأَزواجِه وذُرِّي
و نيملسلْمل راغْف ماَللَّه ننِيمؤالْمو اتمِلسالْم

اتنمؤالْماِء وياَألح  مهناتمواَألمو  عيمس كإِن ،
اتاجالْح ىا قَاضيو اتوعالد بجِيم بقَرِي .

مينِ، اَللَّهم إِنا نسأَلُك ونتوسلُ إِلَيك بِنبِيِِّك ا
أَنْ  وصفَاتك الْعظْمى سمآئك الْحسنىونسأَلُك بِأَ

 كتوِقَاي فْظبِحو ةانِيبالر كتايننِ عيفَظَ بِعحت
، ملكنا الْمعظَّمِ سلْطَان لَةَ الصمدانِية، جال

سلْطَان شرف الدّين ادريس شاه احلاج ابن 
ح الدِّين عبد العزيز شاه املرحوم سلْطَان صال

 .احلاج

  



ةعختبة مج 

 

 


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

شاه ابنِ السلْطَان  شرف الدّين ادريس شاه احلاج 
افية بِمنِّك وكَرمك يا حٍ وعفى أَمنٍ وصال

اَللَّهم أَطلْ عمرهما مصلحينِ . كْرامِلِِ والْجالذَا
د، وبلّغْ مقَاصِدهما لِطَرِيقِ للْموظَّفين والرعية والْبِِِال

دالْه ادشالرو. 
  

       
 كحضرمتو

   
     

خصو
   



ةعختبة مج 

 

 


   كحضرمتو 
     

    
      ،منفعة

      
     

ريضاءي

    

  
 



خصو
     

    فرضو  
    



ةعختبة مج 

 

 


فقري
      

كريضا    ُقَفاءر
  ككفورن كفقرين
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 ، عباد اِهللا                
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 هوكُراشو كُمذْكُري ميظواْ اَهللا الْعفَاذْكُر  همنِع 
هلفَض نم هأَلُواسو ،كُمزِدي  اِهللا كْرلَذو كُمطعي
 .أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ

يوسف


