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فـ
 

               

                    

         

         اللَّه ووه  لَه رِيكوش ،

   .لُهور وهأَنَّ محمدا  وأَ
لِّ   وص   ماَللَّه   ارِكبو     

   
قَالَ اللَّه ،تقُواْ اللَّها ،!نَ، فَيآ أَيها أَما 
 :           ،      
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 مضار
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   ضري   





    ء
 ضري

       
مضا 
 

 
 

     مضا 
 فطر  ضي
   þ  
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þممفرضوفطر
      

   يك  
     

  þ   
   ضري 

الفطرخبا 
 
 

 فطرة 
 

    ضي  فطرة
    

  فطرة
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 َلْاعينِالقَس
فطرة     




      
مضا       

نفسو 
فطرة

      
    

      
     

ككفو 
 فقهاء فطر 
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خريمضا
 

 
 


 

 
 خال   

كفرضو 
  فطر    فضيلة
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    فطر 
  þيث

ضي 
 وسر ضفَر  þ  

ِوللَّغفَث 
         

 

 

þفطر
      


 

 

 
  يوسف القرضا   قْهف
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 þ   
 

  فطر   
     

 
 

 

   

      

مضا
    

     
 

 

    صفة
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فطر  فر
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":مقصود   

     
      

 
 
    فطر  
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    مضا 

 
   فطر  مضا


    

 
 
 

  فطر   
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     نفسو
 مضا نفسو 


    

     
 
 
  فطر

    
لفطر    




    فقري
 يكلفطر
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فطر
    فقري

   
يضا     

      
 
 قريف

  
    الفطر

 فطر  
 

  صفة     
  يك   
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þ  
   

     يك
جك

مك    
  

         
 

 
      
    

 يك   þ 
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      خبيل
   
     

 
 

 فر      
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خبيل
يك
كبخيلن

 يك    
يك 

يكخبيلكن
 

 
 

 ضريمضا
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  مضا   
  

خريمضا 
 
      

      





 
 
    

  فطر    
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  مضا   
   ك  

فطر  


    طرف


    
فطر 

 
  فطر    1مضا

قدر بايرن زكاة .  لفطر
تاهون اين فطرة   RM 7.00

      2.7
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ضر 
    

  فطراخري
   فطر   

     لفطر،
      

  
الفطر


فطر     
لفطر   

      
فطر 
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   أَعوذُ     

                 

                       

                 :261 
 
 

 اور  
 


  سريــبيج  
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  ونفَعنِي،  آن   ولَكُم بارك  اُهللا  لي
 نم  اتي  َلقَبتو

نِّيم كُمنمو التهتوو، هوإِن  وه .  

       اَهللا رفغتس يل لَكُمو 
 لْمؤ  ،ولسآئرِ 

ؤلْم ،رفغتسهوإِن ه وفُولْغ .  
  
  
  

  **ححس/مفريد
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خـطبة  
 نا مقَنزرو ،نيملسالْم نا ملَنعج يالَّذ لَّهلدماََلْح

اتأَنْ  .الطَّيِِّب دهأَش      اُهللاهدحوو  لَه كرِيوش ،
هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشوو  لُهوسروو.  

مّلسلِّ  وص  ماَللَّه  ارِكبو  انيِّدس و  
 بِهحصو ِبِإ مهبِعت نمو ويِنيِّمِ الد.  

،دعا باِهللا،  أَم ادبا عقُواْ  فَيتا   نَ اللَّهقُوتالْم  فَاز  فَقَد .  
:قَالَ اُهللا تعا              

                . 

 للَّهم صلِّ وسلّماَ    نع ماللَّه ضارو نيلسريِّد الْمس
ابِهحأَص َقهوتابراجِهوأَزو ِِ هاتذُرِّيو نيعمأَج.  

نيملسلْمل راغْف ماَللَّه   اتنمؤالْمو ننِيمؤالْمو اتمِلسالْمو  



وسةعختبة مج او 

 

 


موات، إِنك سميع قَرِيب مجِيب حيآِء منهم واا
اجالْح ىا قَاضيو اتوعالدلُ . اتسوتنو أَلُكسا نإِن ماَللَّه

وصفَاتك  مينِ، ونسأَلُك بِأَسمآئك الْحسنىك اإِلَيك بِنبِيِِّ
أَنْ تحفَظَ بِعينِ عِنايتك الربانِية وبِحفْظ وِقَايتك  الْعظْمى

، سلْطَان نا الْمعظَّمِ سلْطَان ملكلَةَ الصمدانِية، جال
شرف الدّين ادريس شاه احلاج ابن املرحوم سلْطَان 

  .ين عبد العزيز شاه احلاجح الدِّصال
  

مةَ اَللَّهم أَدمِ الْعونَ والْهِدايةَ والتوفيق، والصّحةَ والسال
دهىِّ علول ،كنم  ، ِنباه اري شلْطَان   أَمالس

حٍ وعافية شرف الدّين ادريس شاه احلاج فى أَمنٍ وصال
لِِ وبِمنِّك وكَرمك يا ذَا الْجال ِاملْ . كْرأَط ماَللَّه

، وبلّغْ دعمرهما مصلحينِ للْموظَّفين والرعية والْبِِِال
ادشالرو.  دطَرِيقِ الْهِا لمهدِقَاصم 
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 كحضرمتو

  
     

خصو
 
 

  كحضرمتو 
   

   
     ،منفعة

      
    
ريضا
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خصو    

      فرضو
 ء   

   فقري
    يك

يك  يضا  
ُقَفاءر ككفو

كفقري 
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          .          

          .   

    
  

  عباد اِهللا،               

                 
             

    
  

اَهللا  
   هلفَض  اِهللا

 


