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  ەفطر:  
رمضان  
                

                        

شرِيك لَه    ووحده اللَّه    أَشهد أَنْ
هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشوو لُهوسرلِّ . وص ماَللَّه

مّلسو   دمحا منيِّدس و  هآل َأابِهوحص   
نيعمآ  .أَجفَي ،دعا بونَأَمملسا الْمهأَي!  ،قُواْ اللَّهتا

صقُونَأُوتالْم فَاز ى اهللا فَقَدقْوبِت ايإِيو قَالَ . يكُم
اللَّه :                 

        . 
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ء
   
خالصن 

  -
     

ةخري 
 

 خطبه   
نرمضا هفطر 

 

 
 

رمضان    
    

    
 ء  
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 فرمان  
183: 

 

               

             
 

٢  
  ٢

 
 

   ضجو  


صفةنـنفقك(menginfakkan)
   

 
 غضترھی
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ء   خصو

      þكسو
٢رمضان 

 

 
 

  رمضان   
نكممفرضو هفطر  
    ٢

    
  هفطر

  فقري  
كمری عيالْدرطْف
 

 

حديثضي ر
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þنكممفرضوهفطر 
  

٢  ء 
    

   عيالْدرطْف
 كم 
 عيالْدرطْف كم

   ﴿
هفطر﴾ 

 .﴾ حديث ﴿    
 

  ء  
  هفطر 

 غضسھی ﴿
 عيالْدرطْف﴾كمری كم  

هفطر
هفطر



201425 مجعة  خطبة     

 

- 6 - 
 

  كمری 
اخري 

 

  هفطر 
  
  رمضان   
كمردیكمری 

    ٢ 
 

 

حديث    رضي اهللا
  ماعنه

 

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر ضفَر
ا ماعطْرِ صكَاةَ الْفز نا ماعص رٍ أَومت ن

َ الْحروالذَّكَرِ واُألنثَى دبلَى الْعريٍععريِ  شغالصو
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والْكَبِريِ من الْمسلمني وأَمر بِها أَنْ تؤدى قَبلَ 
الَةاسِ إِلَى الصوجِ النرخ. 

 þ  
ەفطر   

 ء(sya’ir)﴿ ﴾
   كمردی  

٢
    
   

﴿عيالْدرطْف﴾ 
 ﴿دان  رواية البخاري

﴾مسلم 
 

حديث ضجو 
هفطر2.7 

(kilogram) 
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 ضھر
 فتوى


2014 ەفطر

    7.00RM
 

 

  خطيب
     رمضان

 ء 
  هفطر٢هفطر

2,427 
(pasaraya)

٢ 25 ء 
7 رمضان
  ضجو  
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ءء
﴿SMS﴾خدمت
 ﴿perbankan internet﴾ ﴿kad debit﴾
  كسالمیإ﴿kredit islamik﴾ 

﴿ejen﴾ IPT 
 

ء ٢ 
ء
 ء ٢ 
  KWSP 
ٔ٢
ء٢ 
 


   

   25خدمنت 
ء(kaunter)  متخدء٢
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ضجو 
 

 

 
 

رمضان  
عيالْدرطْف  ضلمبا 

23.4 RM 
32,843  ضلواركفانصأفقري

    
كمری
عيالْدرطْف
 

 


  هفطر 
2013 ء 19.6 RM

 ء 
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كسیستماتی(sistematik)كم 
LZS فاصنأفقري
    

 
 

 LZS   
RM 7.5  فقري
رمضان
    

    
   

 
 

 ضسمو 
-  

 ضسمو    كمری
ضسمو كمری
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     كمری 
 َء 

 

 
 

 ء  
   

٢ 
    

 
  

    ء
ءكم
-ةوخاُ
ء   - 

ضجوءفقري
-    
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فقري 
 

    
19 : 

          

 

 ٢كمری ﴿ 
كمری ﴾  
 

﴿﴾ 
 

 
 

ريخا خطيب
 

 

1.    
خصورمضان   
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 -
 

 

2.  رمضان 
   هفطر 

فرضوانك 
 فرضوانكءرمضان

    
   
 

 

3.   
  

  كم 
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 ٢ءيضا
خرية 

 

4.    
يفء٢

٢فقري
كمری 

 

       ِ ◌    

                  

                      

                        

         

 

 ٢ 
 ءايض  
﴿  ءالصخا﴾
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كم٢

﴿ ﴾  ﴿﴾
 

﴿ البقرة:265 

﴾ 
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ونفَعنِي , آن  ولَكُم بارك اُهللا  لي
    نم اتي  

 هو  وإِنه, ووتهتال ومنكُم وتقَبلَ منِّي
.  


يلأَقُولُ قَو    يل ميظاَهللا الْع رفغتأَسو
لَكُمرِ الْ وآئسلواتملسالْمو نيملسم ،

ورفغتفَاسهإِن ه فُوالْغ وهيحالر رم  
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اََلْحمدللَّه الَّذي جعلَنا من الْمسلمين، ورزقَنا 
اتالطَّيِِّب نم.  دهأَنأَش     َ◌  هدحواُهللا و  

محأَنَّ م دهأَشو ،لَه كرِيشهدبا عود لُهوسروو. 
مّلسلِّ وص ماَللَّه  ارِكبو انيِّدس 

و  بِهحصو ِبِإ مهبِعت نمو  
أَما بعد، فَيا عباد اِهللا، اتقُواْ اللَّه  .ِمِ الدّينِيو

تالْم  فَاز  نَفَقَدا. قُوعقَالَ اُهللا ت:    

                   

          .  
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 للَّهم صلِّ وسلّماَ   يِّدس  ضارو نيلسرالْم
ـَّاته اللَّهم عن أَصحابِ ه وقَرابته وأَزواجِه وذُرِّي

نيعمأَج.  
 ننِيمؤالْمو اتمِلسالْمو نيملسلْمل راغْف ماَللَّه

اتنمؤالْماِء وياَألح  مهناتمواَألمو  كإِن ،
 يب الدعوات ويا قَاضيسميع قَرِيب مجِ

نتوسلُ إِلَيك اَللَّهم إِنا نسأَلُك و .جاتالْحا
 مينِ، ونسأَلُك بِأَسمآئك الْحسنىك ابِنبِيِّ

أَنْ تحفَظَ بِعينِ عنايتك  وصفَاتك الْعظْمى
 ناملكلَةَ الربانِية وبِحفْظ وِقَايتك الصمدانِية، جال

، سلْطَان شرف الدّين الْمعظَّمِ سلْطَان 
ح ادريس شاه احلاج ابن املرحوم سلْطَان صال

ّنَ  .ين عبد العزيز شاه احلاجالدومِ الْعأَد ماَللَّه
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مةَ منك ،والْهِدايةَ والتوفيق، والصّحةَ والسال
دهىِّ علول  ،  ِنباه اري شأَم

شرف الدّين ادريس شاه احلاج فى  السلْطَان
لِِ الْجالذَاحٍ وعافية بِمنِّك وكَرمك يا أَمنٍ وصال

اَللَّهم أَطلْ عمرهما مصلحينِ . كْرامِواِإل
بلّغْ مقَاصِدهما د، وللْموظَّفين والرعية والْبِِِال

دطَرِيقِ الْهِل ادشالرو.  
                           

        .            

             .   

 ، عباد اِهللا              
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وكُراشو كُمذْكُري ميظواْ اَهللا الْعفَاذْكُر ه   
همنِع هلفَض نم هأَلُواسو ،كُمزِدي  كُمطعي

 .ولَذكْر اِهللا أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ
  فريزان

18.07.2014  


