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    .     َلعى جالَّذ   موالْي
رض علَينا الْحج منِ استطَاع إِلَيه عيدا لَنا، وفَ

هتيب جح نمل دعوالً، وبِيس  هِهجوا لصالخ
  .الْكَرِيمِ جزآًء جزِيالً

   أَشهد أَن   هدحو واللَّه    دهأَشو لَه رِيكش
هدبا عدمحوأَنَّ م لُهوسرو .مّلسلِّ وص ماَللَّه    

دمحا منيِّدس و   هآل َأابِهوحص نيعمأَج.   
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اتقُواْ اللَّه، أُوصيكُم  !مسلمونَأَيها الْأَما بعد، فَيآ 
  . وإِياي بِتقْوى اهللا فَقَد فَاز الْمتقُونَ

قَالَ اللَّه  :           

           .  
  

   ,   ,  , و   .  
 

    
 

حاضري٢
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ةخطبعيد 
حىضاَأل 

 

    
 

 
 

13


 

 

 عيد 
حىضاَأل 

وقوفةعرف
4 1013 

٢
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٢
كورنياءنث

فكتور

 
 

    
 

   
ماءنسي



ياءيت
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كأخالصن
باءيق 

 

٢
ماللوءيداللوءي

فرمان
اتفَّاالص100111
   

1. 
 


 برصفة
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2.  

 
 

 

3.  


  
كضمبرياءن
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4. 



 

 

كجاياءن .5  
 عيل عليه مثمبليه إمسا ياءيت

،كأخالصنالسالم

 

 

6. 
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داللوءي

افَص
 



 


يداللوء 

 عبادة
 

 

فرمان
127128 
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نءبينا  

 


يءتاهوغم    
  ٢   


     

٢
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. 

 
 

    
 

   
ريث

þ

 
 



٢

٢منجاءوهي
كسجهتراءن
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مغواساءي

الءين 

 


كأداءن

خصو
 
 
٢
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منجاءوهكن
براخالقاخالق 
 

ماللوءي


اخالق


فراساءن 

ناءنفرز
  ممفتنة-فتنة

  ٢الءين 



  
 

٢
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 þ

 

 

من أَرى مكُنم ما فَكَنلْريـِّيغربِ هيده َلَ نْإِفم 
يستطبِفَ علانِسه َلَ نْإِفم يستطبِلْقَبِفَ عه و  
  .انمياِإل فعضأَ
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فمبيناءن
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1.  
كأخالصن
نكباءيق 

 

2. 


 
 

3. ٢صفة





 نكباءيق
 

4. 
ترباءيق
دواريثكن

خريأك   
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٢فهمن

٢الءين 
 

             

                       

                         

         

 


      

     ٢
الءين٢الءين
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 153 :األنعام

  
, آن   ولَكُم بارك اُهللا  لي

 نِيفَعنو    نم اتي
 نِّيلَ مقَبتو كُمنمو التهتوو ,هوإِن  وه
 .  

  
 

أَقُولُ قَويل    يل ميظاَهللا الْع رفغتأَسو
لَكُمرِ وآئسلالْ ونيملسم  ،اتملسالْموورفغتفَاس ه

هإِن فُوالْغ وهيحالر رم.  
  



   ,   ,   ,  

  َ◌   اللَّه  و      و   .  
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   ,   ,    ,     ,  , 

   ,   ,و   .      ,

 َ◌       ,            . 
  َ◌   اللَّه  و      اهإِي         

       . ْلَاََلعج يالَّذ لَّهلدمالْ حبيت 
ثَمةًاب لاسِلن أَوـمأَنْ  .ان دهأَش    اُهللاهدحو 

 .وورسولُه و ، وأَشهد أَنَّ محمدا عبدهوك لَهشرِي  و
مّلسلِّ وص ماَللَّه  ارِكبو  انيِّدس  

و  وحص مِ بِهوإِلَى ي نيماَألكْر اةدالْه
تقُواْ اللَّه، ا !أَيها الْمسلمونَأَما بعد، فَيآ  .الدّينِ

قَالَ . أُوصيكُم وإِياي بِتقْوى اهللا فَقَد فَاز الْمتقُونَ
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اللَّه :             

     . 

 

   
عياَأل دحىض
فلقساناءن


 
 
37 
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٢
ءنايضكر

 كتقواءن
 
 


 

 خرب
باءيق 

 

٢صفة

 ءنايضكر
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فرمان
2 
 

                      

                         
 


 


 

 
 


    

Cechnya٢الءين
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فندريتاءن 
  
الءين 

خصو
 

فندريتاءن
٢داللوءي

داءيره  



 
ترباءيقاخالص 

 
 

فرمان
144 
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نكباءيق٢
 

نكباءيق
ماءنسي

ءنضايكر 
 

 

  ،   ،   و   .  

                           

               .  
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دنا محمد وعلَى آلِ سيِّ دناسيِّعلَى  هم صلِّاَللَّ
حيِّملَى سع تلَّيا صكَم دلَـى  معو يماهرا إِبند
دنا محمـد  سيِّدنا إِبراهيم وبارِك علَى سيِّآلِ 

د كَما باركْـت علَـى   دنا محمسيِّوعلَى آلِ 
دنا إِبـراهيم فـى   سيِّدنا إِبراهيم وعلَى آلِ سيِّ

جِيدم يدمح كإِن نيالَمالع.  
ماَللَّه راغْف نيملسلْمل ننِيمؤالْمو اتملسالْمو 

اتنمؤالْمااَأل وو مهنآِء ميحإِن ،اتوم عيمس ك
اتاجالْح ىا قَاضيو اتوعالد بجِيم بقَرِي .

مأَ اَللَّهلِزِن الرحةَم والسكيةَن والَالسةَم الْوعافةَي 
لَعـينا ولْطَان  ىلَعظَّمِ سعا الْمنكلم ،

سلْطَان شرف الدّين ادريس شاه احلاج ابن 
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ح الدّين عبد العزيز شاه املرحوم سلْطَان صال
اَللَّهم أَدمِ الْعونَ والْهِدايةَ والتوفيق،  .احلاج

 ،مةَ منك، لولىِّ عهدوالصّحةَ والسال
 لْطَاننِ السباه اري شين ادريس  أَمّالد فرش

أَم ىالشاه احلاج فصنٍ و نِّكبِم ةيافعحٍ و
لِِ ووكَرمك يا ذَا الْجال ِاملْ  .كْرأَط ماَللَّه

د ،عمرهما مصلحينِ للْموظَّفين والرعية والْبِِِال
دطَرِيقِ الْهِا لمهدِقَاصغْ مّبلو ادشالرو.  

  
 

 
 


 
    
  يءاضير  
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  نءأداك  
 

  نءداأك 


. 
 

                          

         .                

               .  
  

  ، عباد اِهللا                  

                    

                 .   
  

كُراشو كُمذْكُري ميظواْ اَهللا الْعفَاذْكُر هو همنِع 
هلفَض نم هأَلُواسو ،كُمزِدي  راِهللا أَكْب كْرلَذو كُمطعي

 .واللَّه يعلَم ما تصنعونَ
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   ,   ,   ,  

    اللَّه  و      و   .  
   


