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

دمحا منيِّدس و  هآل َأابِهوحص  نيعما  .أَجأَم
آ بفَي ،دونَ!عملسا الْمهأَي  ايإِيو يكُمصأُو ،قُواْ اللَّهتا

قُونَ. قَالَ اللَّهتالْم فَاز ى اهللا فَقَدقْوبِت :     

                    

  . 
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ءراتضكح


  ٢
 
   
 - ُفورنكك
 نقسيافك  ء

ءخرية. 
 

خطيب  
 -خطبه
   
 

 حاضريين
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    ٢

خبار    
ء

  ء
. 
 

     
     

þ 
غضهي  

-    
  

   ء  
 َاقدي نِاي

    )kolonial(
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)di Jeram(
)British(. 

 

حاضريين  
 

 )JAKIM( ديفينيسي)definisi(
فهمن

      
    فهمن  

    
    


 

ء 
 

    مضرة
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ءفهمن   
٢   

  ء 
٢ء 

ضجو ء 
   
 ء

 ء  
. 

 

 
 


٢ 
    

ء 
 

1.  
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     þ
 ء   
þاختم ﴿

٢﴾.  
  

حديث
 þضيركمال

 

قَضت فَالَ نبِي والَ ـنا والنبوةَ قَد إِنَّ الرِّسالَةَ
وسيردعلَ ب  

 

   
كم 

﴿﴾ 
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2.   ضلوارك
 

 

٢كمري
٢  كمري

)mendoktrin( 
كمري    مريك
ضشر كمري


  ريخ 
  اوليه كتيفانا

)fanatik(  
٢فتوى    
 كمري

كمري   
. 
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3.    ء
 

 

     
  
 كمري

كمري  سنديري كمري
ء

يكمريك
 ٢ مريك 

  غضهي
٢ 

 

4.  
 

     
 - 
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  16 

1980
 مريك    
   

  
 ء

)tragedi(. 
 

)Millah Abraham(
فتو  2015   

)struktur( 
ءء 

 ض   
)komplot(ء
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  ء
 

 

 
 


٢
    37 

    دفتو 
.22  تيفكا
6 تيفكاء

َاقدينِاي)Millah Abraham(
كمي )Islamic 

State(كمض
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. 

 

ضير كمالحديث
þ 

 

نِ لَنيرأَم يكُمف كْترت  مكْتسما تلُّوا مضت
 اللَّه وسنةَ نبِيهما كتاب هِبِ
 


 -

ء 
        ﴿كمال﴾.  
  

 حاضريين
 

   
خطبهء 
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1.    ء
     

   
 خالق

    هيغض
كران. 

 

2.    
 ء ةنالس
. 

 

3.    ٢
  

 
    

 .ضلوارك
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4.     
 ء 

     
. 

 
 

          

                   

            

 

  ء
 كم   
   ريخ 
٢ 

 
 

﴾85: آل عمرانسورة (   
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 ولَكُم بارك اُهللا  لي  آن، 
 نِيفَعنو    نم اتي
 نِّيلَ مقَبتو كُمنمو التهتوو، هوإِن  وه
 .  

 

يلأَقُولُ قَو   ميظاَهللا الْع رفغتأَسو  يل
لَكُمرِ الْ وآئسلو ،اتملسالْمو نيملسمورفغتفَاس 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 لُهوسرلِّ  .ووص ماَللَّه
مّلسو  ارِكبو  انيِّدس و  

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

 فَقَد  فَاز  الْمتقُونَ. بِتقْوى اهللا 
 

 
 

  
  
   
ءخالق 
þ
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 خالق 
.
ضجوء

 فهمن  
  
    
   

                   

          .  

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

.نيعمأَج هـَّات   وأَزواجِه وذُرِّي
 ننِيمؤالْمو اتمِلسالْمو نيملسلْمل راغْف ماَللَّه

اتنمؤالْماِء وياَألح  مهناتمواَألمو يمس كإِن ، ع
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 الْحاجات. يب الدعوات ويا قَاضيقَرِيب مجِ
و أَلُكسا نإِن مبِيِّاَللَّهبِن كلُ إِلَيسوتان ك ،ِنيم

أَنْ  وصفَاتك الْعظْمى ونسأَلُك بِأَسمآئك الْحسنى
حفْظ وِقَايتك تحفَظَ بِعينِ عنايتك الربانِية وبِ

، الْمعظَّمِ سلْطَان  ملكنالَةَ الصمدانِية، جال
سلْطَان شرف الدّين ادريس شاه احلاج ابن 

ين عبد العزيز شاه ح الدّاملرحوم سلْطَان صال
اَللَّهم أَدمِ الْعونَ والْهِدايةَ والتوفيق،  احلاج.
ّالصالوالسةَ وحدهىِّ علول ،كنةَ مم  ،
 لْطَاننِ السباه اري شين ادريس  أَمّالد فرش

حٍ وعافية بِمنِّك شاه احلاج فى أَمنٍ وصال
كْرامِ. اَللَّهم أَطلْ واِإللِِ الْجالذَاوكَرمك يا 
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يحلصا ممهرمالْبِِِالعو ةيعالرو نيظَّفولْمنِ ل ،د
دطَرِيقِ الْهِا لمهدِقَاصغْ مّبلو .ادشالرو  

  


 كحضرمتو     


   

خصو    
ء

      
 

 

   كحضرمتو 
    

  
     منفعة
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     فكريت يغبودي
     

ءريضا      
      

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

 شيعة، فهامن
فهمن 

 

 

    
 فرض 
 نواضفركء نكقف

نـفقك يءماللووقف
﴿PWS﴾
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﴿TAPIS﴾. مسوض

غضهيخري. 

 

                           

        .            

             .   

، عباد اِهللا                

                  
             

  

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

 ذكْر اِهللا أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ.ولَ
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  نوردين
21.04.2016 

 


