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  أَشهد أَنْ     هدحو واللَّه   لَه رِيكوش 
أَشاودمحأَنَّ م ده هدبوع لُهوسرلِّ . وص ماَللَّه

مّلسو ارِكبو    دمحا منيِّدس و   هآل 
  .أَجمعين  صحابِهوأَ

  

صيكُم واتقُواْ اللَّه، أُ !أَيها الْمسلمونَأَما بعد، فَيآ 
: قَالَ اللَّه. فَقَد فَاز الْمتقُونَ وى اِهللاوإِياي بِتقْ
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ال تطَ الُزةٌفَائ مأُ نمي ظَترِاهين ى الْلَعال  قِّح
يضرهم من لَذَخهم حتأْى يتأَ يماِهللا ر وهم 
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 ،آن   ولَكُم بارك اُهللا  لي
 نِيفَعنو    نم اتي
 نِّيلَ مقَبتو كُمنمو التهتوو، هوإِن  وه
 .  



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

ورفغتفَاسإِن هه فُوالْغ وهيحالر رم.  
لصفي 
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اََلْحمدللَّه الَّذي جعلَنا من الْمسلمين، ورزقَنا 
اتالطَّيِِّب نأَنْ  .م دهأَش    هدحواُهللا و  

هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ،لَه كرِيوش لُهوسروو.  
  

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

  

  فَاز  فَقَد قُواْ اللَّهتاِهللا، ا ادبا عفَي ،دعا بأَم
قَالَ اُهللا تعا. الْمتقُونَ :              

                           

   .  
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سيِّد الْمرسلني وارض   للَّهم صلِّ وسلّماَ
ـَّاته اللَّهم عن أَصحابِه وقَرا بته وأَزواجِه وذُرِّي

نيعمأَج.  
 ننِيمؤالْمو اتمِلسالْمو نيملسلْمل راغْف ماَللَّه

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

مينِ، لَّهم إِنا نسأَلُك ونتوسلُ إِلَيك بِنبِيِِّك ااَل
 وصفَاتك الْعظْمى ونسأَلُك بِأَسمآئك الْحسنى

 كتوِقَاي فْظبِحو ةانِيبالر كتايننِ عيفَظَ بِعحأَنْ ت
عظَّمِ سلْطَان ملكنا الْملَةَ الصمدانِية، جال

 ين ادريس شاهّالد فرلْطَان شس ،
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ح الدِّين عبد احلاج ابن املرحوم سلْطَان صال
  .العزيز شاه احلاج

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

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

لِِ والْجالذَا ِاما . كْرمهرملْ عأَط ماَللَّه
د، وبلّغْ مصلحينِ للْموظَّفين والرعية والْبِِِال

ا لمهدقَاصمدطَرِيقِ الْه ادشالرو.  
  

      
كحضرمتو
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      فرضو
    

    فقري
      

 كريضا  
اءفُقَرككفورن
كفقرين 
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  ، عباد اِهللا                   

                     

                   

   
  

 هوكُراشو كُمذْكُري ميظواْ اَهللا الْعفَاذْكُر 
همنِع َف نم هأَلُواسو ،كُمزِديهلض  كُمطعي

  .ولَذكْر اِهللا أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ


