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 زكاة فطره 
   :                 

                   

       1  

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

دمحا منيِّدس و  هآل َأابِهوحص  نيعما  .أَجأَم
اتقُواْ اللَّه، أُوصيكُم وإِياي  مسلمونَ!أَيها الْبعد، فَيآ 

قُونَ. قَالَ اللَّهتالْم فَاز ى اهللا فَقَدقْوبِت :     

                    

  . 
  

 
                                                   
1 Surah al-Baqarah; 110 
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 ٢ ء  

  - 
  -


خرية 

 

 
  خطيب
خطبه  هفطر
 

 

حاضريين 
 

  هفطر
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1.  هفطر 
  ٢   


رمضان     رضي 

 
 

 طُهرةً رِطْفالْ اةَكَزþ  ولُ اِهللاسض ررفَ
للصمِائ موِِ ناللَّغ الوو فَثةًرمطُع لْلمساكنِيم ،ن 
ا داهأَ نم، وةٌلَوبقْاةٌ مكَز يهِفَ ةالَالص لَبا قَداهأَ
بعد الَالصهِفَ ةي صةٌقَد من الصقَدات.  
 

 þ  هفطر
٢٢

 ٢
  

﴿عيالْدرِطْف﴾مك 
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 كم
٢ ﴿﴾ 

﴿﴾ 
 

2.  هفطر  
     


  

ءرمضان
     ِطْرالْفديع

  رضي
 

 

 ولَ اللَّهسأَنَّ رþ  نطْرِ مكَاةَ الْفز ضفَر
 نا ماعص رٍ أَومت نا ماعاسِ صلَى النانَ عضمر
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 نثَى مأُن ذَكَرٍ أَو دبع أَو رلَى كُلِّ حريٍ ععش
. نيملسالْم 

 

þهفطر
٢رمضان 
  

 ء  
 

﴿﴾ 
 

3.  فطر   
    
  ء
فقري

    
 ِطْرالْفديع  
ء
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ء  
ضيرحديث
   þ 

 
 

ء  
    منفعة

 ء
ء   

   
- 
 

﴿﴾ 
 

4.    
 ء 

   ٢
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رمضان  þ
ءخبيل
ء حديث
   ضير 

þ 
 

 نِم ديعب ،ةنجالْ نم ديعب ،اِهللا نم ديعب لُيخبلْاَ
اسِالنبارِ ، قَرِيالن نم 

 

خبيلء ء
ض ء ء  
ك 

﴿﴾ 
 

 
 

  ٢
وىفت ض
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2016هفطر
7.00 RM 

 

    فطر
   

ء 
 

 
 

  
هفطر 2015
21.5RM 

  فطر  
ض   
30.2RM  44،293ضف انصأ
فقري   
كمريرمضان 
عيالْدرِطْف 
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  خطيب
رمضان

   رفط
    

  فقري
 ض   

٢كمري
عيالْدرِطْف 
 

ء  فقري
  صفة 
 ء   
   
    
 

ةوخأُ   
ء 
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  ٢   
ضملبا  ض

ريضن 
 

حاضريين 
 

خطبه  خريي   
٢ 

 

1. هفطر 
خالص 

 

2.  
٢  ءء 

 

3. هفطر
     
٢ خري 
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 ﴿﴾ مريك 


كمري﴿ أخالق
﴾ مريك ﴿خالق
﴾ ءمريك)

(ء
 كمري ﴿﴾
ء 

﴾103: التوبةسورة (  
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 ولَكُم بارك اُهللا  لي  آن، 
 نِيفَعنو    نم اتي
 نِّيلَ مقَبتو كُمنمو التهتوو، هوإِن  وه
 .  

 

يلأَقُولُ قَو    يل ميظاَهللا الْع رفغتأَسو
لَكُمرِ الْ وآئسلو ،اتملسالْمو نيملسمرفغتفَاسو ه

هإِن فُوالْغ وهيحالر رم  
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  بة كدواخط
 

 نا مقَنزرو ،نيملسالْم نا ملَنعج يالَّذ لَّهلدماََلْح
اتالطَّيِِّب.  دهأَنأَش       هدحواُهللا و   كرِيش

هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ،ولَه رولُهولِّ  .وسص ماَللَّه
مّلسو  ارِكبو  انيِّدس و  

بِهحصو ِبِإ مهبِعت نمو وي.ِنيّا  ِمِ الدأَم
 قُواْ اللَّهتاِهللا، ا ادبا عفَي ،دعب ايإِيو يكُمأُوص ،

 فَقَد  فَاز  الْمتقُونَ. بِتقْوى اهللا 
 

حاضريين 
 

  
  
   ض

 ء فهمن
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ءخالقأ 
þ

 خالقأ 
 

 

 
 

  عيالْدرِطْف
كاربملْاَ   
 عيالْدرِطْف

 -  كتيك
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ء 2010غضسهي2015
 

 

 2015 489,606
    

  6 
7 

   
 13 

 2014 
   1300 

 20
2015 

 

    

ض
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٢  ء
 

  

                   

          .  

 للَّهم صلِّ وسلّماَ  سيدنا ومالَونا محمد يِّدس 
 هتابقَرو ابِهحأَص نع ماللَّه ضارو نيلسرالْم

.نيعمأَج هـَّات   وأَزواجِه وذُرِّي
مسلمين والْمسلِمات والْمؤمنِين اَللَّهم اغْفر للْ

اتنمؤالْماِء وياَألح  مهناتمواَألمو  عيمس كإِن ،
 الْحاجات. يب الدعوات ويا قَاضيقَرِيب مجِ

و أَلُكسا نإِن مبِيِّاَللَّهبِن كلُ إِلَيسوتان ك ،ِنيم
ىونسالْح كآئمبِأَس أَلُكسن ىظْمالْع كفَاتصو  ْأَن

 كتوِقَاي فْظبِحو ةانِيبالر كتايننِ عيفَظَ بِعحت
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، الْمعظَّمِ سلْطَان  ملكنالَةَ الصمدانِية، جال
سلْطَان شرف الدّين ادريس شاه احلاج ابن 

ين عبد العزيز شاه ح الدّوم سلْطَان صالاملرح
اَللَّهم أَدمِ الْعونَ والْهِدايةَ والتوفيق،  احلاج.

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

نٍ وأَم ىالشاه احلاج فص نِّكبِم ةيافعحٍ و
كْرامِ. اَللَّهم أَطلْ واِإللِِ الْجالذَاوكَرمك يا 

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

             .   

، عباد اِهللا                

                  
             

  

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

كْرلَذونَ. وعنصا تم لَمعي اللَّهو راِهللا أَكْب 
  

  فريزان
2306.2016 

 


