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   ،   ،    ،     ،  ، 

   ،   ، ،    و   . 

       ،َ       ،       

     ،آل    إِ  اللَّه ـدبعالَ نو     ـاهإِي
 آل. مخلصني لَه الدين، ولَو كَرِه الْكَـافرونَ    

هدحو اللَّه  هـدنج زأَعو ،هدبع رصنو هدعو قدص ،
 ،هدحو ابزاَْألح مزهآلو    اُهللا  اللَّه ،راُهللا أَكْبو

دمالْح لَّهلو رأَكْب.  
  

     يدتهنا لا كُنمذَا وها لاندى هلَوالَ  الَّذ
 .أَنْ هدانا اهللا
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   أَشهد أَن   هدحو واللَّه    لَه رِيكش لَه  ،
. ه الْحمد وهو علَى كُلِّ شيٍء قَديرالْملْك ولَ

اَللَّهم صلِّ . ورسولُه ومحمدا عبدهنا سيدوأَشهد أَنَّ 
مّلسو    دمحا منيِّدس و   هآل َأابِهوحص 

لَه نيابِعالتومِ الدوإِلَى ي انسحبِأ ينم.   
اتقُواْ اللَّه، أُوصيكُم  !أَيها الْمسلمونَأَما بعد، فَيآ 

 :  قَالَ اللَّه. وإِياي بِتقْوى اهللا فَقَد فَاز الْمتقُونَ
               

      .  
  

   ،   ،  ، و   . 
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   ﴿  ﴾

     
    

  
     

ء  
 ء 
 ء 

 
 - 


ريةخ 

 

     
  ىحاَألضديع 
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   ،   ،  ، و   . 
 

     
 

 

      
  
 ٢   



ىحاَألضديع

  ضجو 
٢(tasyrik)1112  13 
 ٢   
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 ضمسو 
   

    
 

 

 رضي اهللا عنه  
    þ


    
  كمري 

 (helai)

كمري


þ   
 
           ﴿﴾. 
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   ،   ،  ، و   . 
 

     
 

   

     
الصخا ء تاوضع


   

ضتنا   
- 

 ُاخةو(ukhuwwah)   
   ُاخةو(ukhuwwah)

  
 

 

 
خالقأ   
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ء (ego)غضب

 (ananiah)   
ء٢صفة ء  
صفة

    
 ءءء

(kemanusiaan) 
   
 

(ego)    
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 ء

   
  

þ
٢ء

(asabiah)  
٢. 

 

     
    

(mina)
عةفَر.(arafah)كمريء
    
  ء 

 
(izzah) 
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   ،   ،  ، و   . 
 

  ءجك 
   

    
-  -  


 ء

ء
. 

 

 فَكادنس
     
   
ء

ضغسهي
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   كج
    
ضلوارك 

ك  نيوايليکترضجو
(media elektronik)(media massa)

(skrip) 
  
  (moral)
 خالقأ  
   ٢

. 
 

     
﴿﴾   

ممفتنه   خرب
غكسخيةان
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 ء  
٢
   
ء  
 ء٢  

   
   ٢

   



٢ 

 

 

       


(dakyah)
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٢ضلوارك
  

   
 

 

 
٢ كريم 
  ء 

  كمري
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    كکتي
  ءقهاف 

   
كمري 

 

     ء
خالقأ  


 ء
ء ء ف

    ء
ء٢صفة  

 ء 
  نفسو 

ءكسو
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 خياننتـ 
. 
 

 ٢ ٢
  


(komitmen) مؤمن 
 

 ء
   

  (keprihatinan) 
 (kepedulian) 

    
   

  
 .دفرضو
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   ،   ،  ، و   . 
 

 
 

   
اضتن
   فهمنك
خالصن كم   
  ء  



 غضسهي   

 
 

1    
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þ 

 
 

2     
 

  كمري 
   

    
 

 

3    برصفة
ء٢غكس
  غكس  
 

 

4   
(bermusyawarah)
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 ء
 



5     
(rujukan)
 



6   (mengekang)  نفسو
 ء  

كمور  
 

 
 

 


كمري  
ءء ضجو
ضجو    

 ضتنا   اضر
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  -

   
الصخا   

  ء 
 

 

         ِ   

                         

                          
 

   - ﴿ 
﴾  ء﴿

﴾ء
﴿ -﴾ 
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  ﴿  ﴾ 
ءكجء 

 

  )41(.
     

 ونفَعنِي ،آن  ولَكُم بارك اُهللا  لي
    نم اتي  

 هو  وإِنه، ووتهتال ومنكُم وتقَبلَ منِّي
.  

 

يلأَقُولُ قَو     يل ميظاَهللا الْع رفغتأَسو
لَكُمرِ الْ وآئسلالْوو نيملسم ،اتملسمورفغتفَاس ه

هإِن فُوالْغ وهيحالر رم
  

   ،   ،  ، و   .  
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   ،  ،    ،  ،   ، 

  ،  ، و   .  

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

هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ،ولَه لُهوسرلِّ  .ووص ماَللَّه
سومّل  ارِكبو  انيِّدس  و  

بِهحصو نيعمأَج. اِهللا، ا ادبا عفَي ،دعا بقُواْ أَمت
فَاز فَقَد نَ اللَّهقُوتا. الْمعلَىقَالَ اُهللا ت :         

                       . 
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ء ء 
    
   .þ


    

  
  (generasi)ء
 

 (generasi) ضي اهللا ر
 معنه (generasi)غضهي
. 

 

  كتيك 
عاَأليدضىح  ضجو

    
  
 ء كمري 
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فقري    لفؤم  
 
٢  ء٢   
كمري
 ء  
ء

. 
 


   

كمري ء
كمري  (semeriah)

 كمري
ء   
 ء ء  
كمريء
 ء   
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كجضلوارك
      

كمري. 
 

  
ء

كمري    


ُاخةو
 


    

   ضجو 
 
     

ء
كمري. 
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    خالق أ
ء
ء 

 

  

     
    

    
 ء  ضجو 

. 
 

الْمرسلني وارض اللَّهم  سيِّد  للَّهم صلِّ وسلّماَ
نيعمأَج هـَّات   .عن أَصحابِه وقَرابته وأَزواجِه وذُرِّي

 ننِيمؤالْمو اتمِلسالْمو نيملسلْمل راغْف ماَللَّه
واتنمؤاِء الْمياَألح  مهناتمواَألمو  عيمس كإِن ،



201405 عيداألضحى خطبة     

 

- 25 - 
 

 .الْحاجات يب الدعوات ويا قَاضيقَرِيب مجِ
و أَلُكسا نإِن مبِيِّاَللَّهبِن كلُ إِلَيسوتان ك ،ِنيم

أَنْ  عظْمىوصفَاتك الْ ونسأَلُك بِأَسمآئك الْحسنى
 كتوِقَاي فْظبِحو ةانِيبالر كتايننِ عيفَظَ بِعحت

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

ين عبد العزيز شاه ح الدّاملرحوم سلْطَان صال
للَّهم أَدمِ الْعونَ والْهِدايةَ والتوفيق، اَ .احلاج

،   مةَ منك، لولىِّ عهدوالصّحةَ والسال
 لْطَاننِ السباه اري شين ادريس  أَمّالد فرش

حٍ وعافية بِمنِّك شاه احلاج فى أَمنٍ وصال
اَللَّهم أَطلْ . كْرامِواِإللِِ جالالْذَاوكَرمك يا 
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د ،عمرهما مصلحينِ للْموظَّفين والرعية والْبِِِال
دطَرِيقِ الْهِا لمهدِقَاصغْ مّبلو ادشالرو.  

                      

      .          

             .   

  ، عباد اِهللا                    

                       
                 

  

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

 .ولَذكْر اِهللا أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ
   ،   ،    ،  
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 آل   اللَّه  ،راُهللا أَكْبو  
دمالْح لَّهلو راُهللا أَكْب.  

 
  يوسف

25.10.2014  


