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عيدرْطالف 
 

    ,    ,    ,      ,    , 

    ,    , ,    , و  .  
  َ◌   اللَّه و   ,     و  .  

      , َ◌      ,      

     .   َ ◌   اللَّه ,  قدص
هدعو, رصنو هدبع ,هدنج زأَعو , ابزاَألح مزهو
هدحو. 

 ينِدى ودهالْبِ هولَسر لَسري أَذالَّ ِهللاِ دمحلْاَ
  أَشهد أَنْ، هلِّكُ نِيى الدلَع هرهِظْيل قحالْ  
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 هدحو واللَّه    ادمحأَنَّ م دهأَشو لَه رِيكش
هدبوع لُهوسرو بِحيبه وخيلُله.  

 سيِّدنا وبارِك  وسلّم اَللَّهم صلِّ
و  بِهحصو ِبِإ مهبِعت نمو  
  .ِمِ الدّينِيو

       
اِهللا. قَالَ اللَّه :

                    

    .   
 

   ,   ,   , و  . 
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  ٢  
  -

  سترافَغ  
 

     
    رمضان
 دفرضو   

  
  نفسو 
 غضسھی   

 رمضان   
نـثبتك (mengisbatkan) 
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خطبه  
ن كوھكوكهللا،  نضوغكا :عيدالفطْر"

"عقیدة 
 

   ,   ,   , و  .  
 

    
    

    ٢
٢ ٢ ٢  ٢

 
 كتیك  طْرالفديع 
   

فرضوانـ
  نفسو
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(relaks)
رمضانتراسا  ضجو
    ٢

 رمضان   
 

ءايض  
      

 
 

185 : فرمان  
  …               

          

 

 ضجو 
﴿رمضان﴾
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عيدالفطْر   
  ء

رمضان 
منجامو جواده وكبرب

     
     

      
(ceria) 

 

 فرمان
58 : 
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 ﴿ ﴾ء
 -

كمء
كمری ﴿ 
ء﴾   ء

) كمری
﴾ 

 

   ,   ,   , و  . 
 

 

   
٢
رمضان   

ء -

3،4،5
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  ٢  
ضبرھر

     
 ٢ مك 

 ء 
غضترھی. 

 

 
ء   
رمضان  
 ٢ ضشر

      
  

رمضان 
(tuntas)    

 
ضشر 
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 (strategi)  
     

 
  

فرمان    
183 : 

 

               

               
 

 ٢  
  ٢

 
 

 
 

 طْرالفديع  
 ء  هفطر
  ء ء
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ء
 ٢ 

   رمضان 
ء

هفطر
ء 


غضسھی
هفطر    
ء
 
   
ضتنا    

 رمضان
 

  
313 
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1000 
  تاهون كدوا هجرة رمضان

 10000 
  

 1000 
   
  
 (salibiyyah)200 

. 
 



 

 ء
    

ء
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    ٢
 
 

فرمان     
126: 

 

                      
               

 


 ء   خرب 


 ﴿﴾ 

     
 

 

   ,   ,   , و  .  
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 حضريين 
 

 


    

  
  
غضسھی

 40 
(celcius) ء
  
 غضسھی

جوض     
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(tragedi)MH370
٢ءغضسھی
ء
ء

    
    
. 

 

 ا ِهللانإِ  .يمظعالْ يلعالْ اِهللابِ الَّا ةَوقُ الَو لَوح الَ
وانلَا ايه اجِرونع  .  

  

   ,   ,   , و  .  
  

 
 

   
هفطر   
   
 رينكفي   ء
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   ة سَ َ ر ْ د َ  ،رمضانم
    رينكفي
فطر.


   




-    
 وقف

ريةخغضھی  ثیءضايمر 
  ضشر

    


 ء 
. 
 

   ,   ,   , و  . 
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ء


 
  
 كسو  

   
كم
ء    

  
    
  


-. 
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186:فرمان 
                   

                    

        

 

 ٢ء
 كم ﴿ كمری﴾ 
 ﴿﴾ ﴿كمری﴾، 

ء
ء كم كمری
﴿﴾
كمری كمری
ء 
 

      
 كم  
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 (televisyen) 
    

   
 ضجو غضسھی
ء 
    ن،فابرمع
-

 
 غضتت     

    
كج 

   
  ضلوارك 

دفرضوكج
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. 

 

   ,   ,   , و  . 
 

 

  خطبه
: 
 

1.     
عيدالفطْر  

  هفطر
    
رمضان. 

 

2.  فکناعف مماعم
  

٢ء
. 
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3.  طْرالفديع 
  غضتت ضلوارك

٢٢. 
 

4.    
 ء   


ءطْرالفديع
. 

 

5. 
. 

 

       ِ ◌    
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    ﴿
   ٢﴾

  ء  
    فورك﴿
﴾ 

﴿ البقرة:152 

﴾ 
 
 

, آن   ولَكُم بارك اُهللا  لي
 نِيفَعنو   نم اتي
 نِّيلَ مقَبتو كُمنمو التهتوو ,هوإِن  وه
 .  
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يلأَقُولُ قَو    يل ميظاَهللا الْع رفغتأَسو
مسلمين والْمسلمات، ولَكُم ولسآئرِ الْ

تفَاسورفغهإِن ه فُوالْغ وهيحالر رم.
  

   ,   ,    ,  

   َ ◌   اللَّه  و       و . 
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    ،   ،     ،  ،    ، 

   ،  ، و  .  

لَّهلدماََلْح يا الَّذلَنعج نم  نا مقَنزرو ،نيملسالْم
اتالطَّيِِّب.  دهأَنأَش      َ◌  هدحواُهللا و  

هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ،لَه كرِيوش لُهوسروو. 
مّلسلِّ وص ماَللَّه  ارِكبو انيِّدس 

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

فَاز نَ فَقَدقُوتا قَالَ. الْمعاُهللا ت :      

                   

          .   
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   ,   ,    ,  

     اللَّه  و       و  .  
  

 
 

   
 ٢ ٢

   فرض
رمضان      

ء ضجو 
طْرالفديع

٢٢
هفطر. 
 

    
      
     

   فطر  
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 ء    


   
. 

 

 
 

  ٢
 þ  

رمضان
 6  

كم
. 

 



٢ء 
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حديث   
þ: 

 

    نم  امانَ  صضمر  أَ  ثُمهعبت  است  نم 
وامِ كَانَ الٍشيكَص  هرِالد   

 

رمضان
    
كم 

        ﴿﴾. 
 

   معافن-برمعاف
 معاف  

 كمری  
(aniaya) جوض نكمعافكمری

كمریمعافنك
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 غضتت
   ضسمو يءضايمر

. 
 

   
لفظ لفظ
 

ء 
ء  
ضمنجا  لفظ

    


ءفهمن٢
    

. 
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ماَللَّه راغْف نيملسلْمل  ننِيمؤالْمو اتمِلسالْمو
اتنمؤالْماِء وياَألح  مهناتمواَألمو كإِن ، 

 يب الدعوات ويا قَاضيسميع قَرِيب مجِ
اتاجالْح. و أَلُكسا نإِن ماَللَّه كلُ إِلَيسوتن

 مينِ، ونسأَلُك بِأَسمآئك الْحسنىك ابِنبِيِّ
أَنْ تحفَظَ بِعينِ عنايتك  وصفَاتك الْعظْمى

انِيبالالرج ،ةانِيدمالص كتوِقَاي فْظبِحو ة َا لَةنكلم
، سلْطَان شرف الدّين الْمعظَّمِ سلْطَان 

ح ادريس شاه احلاج ابن املرحوم سلْطَان صال
ّنَ  .ين عبد العزيز شاه احلاجالدومِ الْعأَد ماَللَّه

،قيفوالتةَ وايالْهِدال والسةَ وحّالصو ،كنةَ مم
دهىِّ علول،   ِنباه اري شأَم
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شرف الدّين ادريس شاه احلاج فى  السلْطَان
لِِ الْجالذَاحٍ وعافية بِمنِّك وكَرمك يا أَمنٍ وصال

لحينِ اَللَّهم أَطلْ عمرهما مص. كْرامِواِإل
نيظَّفولْمالْبِِِال لو ةيعالرو امهدِقَاصغْ مّبلو ،د

دطَرِيقِ الْهِل ادشالرو.  
 

 نا ملْنعاجو نابِيّوالت نا ملْنعاج مالَلّه
.من عبادك الصالحين اواجعلْن رِينالْمتطَهِّ
   كلهالْكَفَر

 ّأَلبِ وقُلُو نيب ف
واَنت خير  الْمؤمنِين، وافْتح بينهم بِالْحقِّ
ِء الدنيا بآل الْفَاتحين، اَللَّهم عافنا من كُلِّ
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ذَابِوع ةراآلخ،  رشا وينالد را شنع رِفاصو
ةراآلخ.  

ر                

    لَّىصاهللاو  خرِي لْخقا  هنيِّدس
و دمحم  هآل حصهبِِو  َأنيعمج.  

سبـحنك بِّرك الْ بِّرعزة عما يفُصنَو والَسم 
الْ  ىلَعمرسلين  و      الْ بِّرالَعمين.   

  
  

   ,   ,    ,  

     اللَّه  و       و  .  

  عثمان
11.07.2014 

 ا


