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            …  

  أَشهد أَنْ   هدحو واللَّه   لَه رِيكش،  دهأَشو
محأَنَّ مهدبا عود مّلسلِّ وص ماَللَّه .لُهوسرو   

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

تالْم فَاز ى اهللا فَقَدقْوبِتقُونَ. قَالَ اللَّه :     

                    

  . 
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  دينِه حتى يقْضي عنهنفْس الْمؤمنِ معلَّقَةٌ بِ
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42016اخبار
كايندي

ليف)Indeks Sentimen Pelabur Manulife(﴿MISI﴾
68   
   
 ﴿di Asia﴾ءفيـ%41
%33  %32
%22 %21%15 

 

كستاتيستي  2010غضهي
2015107،000
 فْميسل 23،484 
  25غضهي34 

1،469  25  فْميسل
 35غضهي44

 



2016 مخ 25 مجعة  خطبة     
  

 

- 7 - 
 

فْميسلء37،888
 

 

 ءءض

ض غضتت  
     
    -

   
 قخال 

ء 
 

 
 

  ٢

ء
 

 



2016 مخ 25 مجعة  خطبة     
  

 

- 8 - 
 

   


ريخ  
 

1.   
 حديثريالْخضير

þ 
 

 

يندلٍ يجا رمأَنْ الَ أَي عمجم وها ونيد  هفِّيوي
 إِياه لَقي اللَّه سارِقًا

 

   
كم﴿﴾
 
        ﴿﴾.  
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2.   
 حديث ضير

þ 
 

نِ لُطْمالْغ يظُلْم 
 

 )(
 
        ﴿﴾.  
  

حديثمريك .3
 ضير   

þ 
 

 

 –ها عبد إِنَّ أَعظَم الذُّنوبِ عند اِهللا أن يلْقَاه بِ
الَّتي نهى اُهللا عنها أَن يموت رجلٌ  بعد الْكَبائرِ

 هلَيعالَو نيا دالْقَض لَه عدَء. ي  
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 -   
كتيك
  ء 

ء 

        ﴿﴾.  
  

4.  
 حديث   ضير

þ 
 

فَرغبٍ إِالَّ يكُلُّ ذَن هِيدّلشل الدني  
 

 ٢  
 

  ﴿﴾. 
 

5. þ
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كميف 

 

1. 
كم. 

 

2.  
﴾تايورِرض٢خصو﴿
 

غضسهي 
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اَللُّهم إِني أَعوذُبِك من غَلَبة الدينِ وقَهرِ 
 الرجالِ.

 

  
   ء 

 
 
 
 
 

          

                  

                      
 

 

 ٢  
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﴾   ٢  
    ﴿ -

﴾﴿ريخ﴾ 
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﴾18: شرحلاسورة (  
 

ونفَعنِي،  آن  ولَكُم بارك اُهللا  لي
    نم اتي  

 هو  وإِنه ،ووتهتال ومنكُم وتقَبلَ منِّي
.  
 

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

هإِن فُوالْغ وهيحالر رم  
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  بة كدواخط
 

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

ا عدمحأَنَّ م دهأَشو ،لَههدوب لُهوسرلِّ  .ووص ماَللَّه
مّلسو  ارِكبو  انيِّدس و  

بِهحصو ِبِإ مهبِعت نمو وي.ِنيّا  ِمِ الدأَم
قُوتالْم  فَاز  فَقَد قُواْ اللَّهتاِهللا، ا ادبا عفَي ،دعنَ. ب 

 

 
 

  
  
   
ءخالق 
þ

 خالق 
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.
ضجوء

 فهمن  
  
    
   

                   

          .  

 للَّهم صلِّ وسلّماَ  يِّدس  ماللَّه ضارو نيلسرالْم
.نيعمأَج هـَّات   عن أَصحابِه وقَرابته 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
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ىونسالْح كآئمبِأَس أَلُكسن ىظْمالْع كفَاتصو  ْأَن
 كتوِقَاي فْظبِحو ةانِيبالر كتايننِ عيفَظَ بِعحت

، 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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 كحضرمتو     


    

خصو    
ء

      
 

 

   كحضرمتو 
    

   
     منفعة

     فكريت يغبودي
     

ءريضا      
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  ضرمتوحك. 
  كامي منوروت اجرن اهل السنة واجلماعة
عقيدة دان عملن  كامي  دان 

 شيعة فهامن،
فهمن 

 

 

    
 فرض 
 فرك ء نكقف

نـفقك يءماللووقف
﴿PWS﴾
﴿TAPIS﴾. مسوض

غضهيخري. 
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        .            

             .   

، عباد اِهللا                

                  
             

  

َهللا الْعظيم يذْكُركُم واشكُروه فَاذْكُرواْ ا   
همنِع هلفَض نم هأَلُواسو ،كُمزِدي  كُمطعي

 ولَذكْر اِهللا أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ.
  ريزل

17.03.2016 
 


