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 دهأَن  أَش     هدحو واللَّه   لَه رِيكوش 
اَللَّهم صلِّ . ورسولُه وعبده وأَشهد أَنَّ محمدا

مّلسو ارِكبو    دمحا منيِّدس و   هآل 
  .أَجمعين  حابِهصوأَ

  

صيكُم واتقُواْ اللَّه، أُ !أَيها الْمسلمونَأَما بعد، فَيآ 
: قَالَ اللَّه. فَقَد فَاز الْمتقُونَ وإِياي بِتقْوى اِهللا
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  افريلهك٢
     
    

 ن كينءمال  
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٢الءين 
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الءين 
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٢فغهيناءن
 فثاهلضوناءن


٢فرملباضاءن
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 فكتا كفرخاياءن  
     مغناءي

بركاءينت 
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 ماللوءي   .1
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 فغضوناءن   
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 مواريثكن   
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٢
 
  فورنكك
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ونفَعنِي , آن  ولَكُم بارك اُهللا لي
    نم اتي    
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 هو  وإِنه, ووتهتال ومنكُم وتقَبلَ منِّي
.  

  
 

يلأَقُولُ قَو    تأَسولَكُمو يل ميظاَهللا الْع رفغ 

 ه إِنهفَاستغفرووالْمسلمات،  مسلمينالْ ولسآئرِ
فُوالْغ وهيحالر رم.  
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اََلْحمدللَّه الَّذي جعلَنا من الْمسلمين، ورزقَنا 
اتالطَّيِِّب نأَ .م دهأَنش     هدحواُهللا و  

هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ،لَه كرِيوش لُهوسروو.  
  

ملِّ اَللَّهص مّلسو ارِكبو   انيِّدس 
و  بِهحصو ِبِإ مهبِعت نمو    
أَما بعد، فَيا عباد اِهللا، اتقُواْ اللَّه فَقَد   .الدّينِِمِ يو

  .فَاز  الْمتقُونَ
  

قَالَ اُهللا تعا :                

                         

   .  
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الْمرسلني وارض  سيِّد  لَّهم صلِّ وسلّملاَ
 هـَّات اللَّهم عن أَصحابِه وقَرابته وأَزواجِه وذُرِّي

نيعمأَج.  
  

ماَللَّه راغْف نيملسلْمل  ننِيمؤالْمو اتمِلسالْمو
اتنمؤالْماِء وياَألح نم ماتهواَألمو عيمس كإِن ،

اتاجالْح ىا قَاضيو اتوعالد بجِيم بقَرِي.  
   

عنايتك بِعينِ اَللَّهم إِنا نسأَلُك أَنْ تحفَظَ 
ةانِيبال ،الرج َلْطَان لَةظَّمِ سعا الْمنكلم ،

ادريس شاه احلاج ابن سلْطَان شرف الدّين 
ين عبد العزيز شاه ح الدّاملرحوم سلْطَان صال

  .احلاج
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 ماَللَّهأَلُكسا نةَ  إِنحّالصو ،قيفوالتةَ وايالْهِد
أَمري شاه    ،لولىِّ عهد مةَوالسال

اج يا شرف الدّين ادريس شاه احل ابنِ السلْطَان
و لِِالْجالذَا ِامكْر.  

  

 ملْ اَللَّهأَط  نيظَّفولْمنِ ليحلصا ممهرمع
 د، وبلّغْ مقَاصِدهما لِطَرِيقِ الْهدوالرعية والْبِِِال

ادشالرو .  
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خصو      
 

 

 

   كحضرمتو 
    

   


    اخالق
    

     
 

 

 

    
فرض
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فقري  
  اءفُقَر 
ككفورنكفقرين 

 

     
  موقفكن  وقف

      
اخرية 

 

                     

      .           

             .  
     

  ، عباد اِهللا                  
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 اَهللا الْعظيم يذْكُركُم واشكُروه  فَاذْكُرواْ
همنِع هلفَض نم هأَلُواسو ،كُمزِدي  كُمطعي

 .ولَذكْر اِهللا أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ
  


