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     :…               

                           

  أَشهد أَنْ   هدحو واللَّه   هأَشو لَه رِيكش د
هدبا عدمحوأَنَّ م لُهوسرو .مّلسلِّ وص ماَللَّه    

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

  :قَالَ اللَّه. د فَاز الْمتقُونَبِتقْوى اهللا فَقَ

                 

.  
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٢ء
   

خالصن ء 
  -


خرية 

 

    ٢
خطبه

 
 

 
 

ء فكامي(impak)
 ضلوارك

  

  (kualiti)ء 
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  ء
(membanteras)


(kestabilan) 
    


(kualiti)ء 
ء خريةأ
ء ء

. 
 

   
 ءءخرية
  

ءءرية خ
كم
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ء  
خرية 

(ilmuwan) 
 

من ادا أَرينالد هلَيلْمِ، فَعبِالْع نمو ادةَ أَرراآلخ 
هلَيلْمِ، فَعبِالْع نما ومهادعاً أَرم هلَيلْمِ فَعبِالْع  

 

﴿ء﴾ كم 
﴿ء﴾

كمريةأخ    
﴿ء﴾ريةأخكم

 
 

 
 

 
فيكاس(aspek)(spiritual)

  (mental) لكفيزي(fizikal)
  ءء ٢
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 ء  
.خالقأ  ٢

    
 

 

  
ء 

 

  
  ء 

(generasi)     
 .   ء

 
 

 

 فرمان 
56: 
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 ﴿﴾   
ءءكمري
 

 

  
ءء. 

 

٢ 


   ٢ء  احلديث
ء    

   ء 
  

ءخريةأد. 
 

ء
    برصفة 
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  برصفة  
   برصفة   

   برصفة
(ekstrem) فاكتي(fanatik) 
(prejudis) 

. 
 

 

ء ضتيك
. 

 

ء
    

 
دفهمي 
    

    
  ء
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 ء 

ء
     

فيكاس  فلسفه
 ء  

ءء
. 

 

 ٢
خالقأ 

 

حديث  رضي اهللا عنه
þ 

 

  قِخالَاَأل صالح تممألُُ بعثْت إِنما
 

  
﴿ء﴾خالقأء 
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﴿البخاري﴾. 
 

þحديثنكبرداسر
فهمي   ء ء
  
ضجوء

    
   ء 

خملوق.  
  

 
. 

 

   ٢
   
  

 ٢ كمري 
 ء 
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  ءبرمنفعة
 ء 

  كم  
     
 

 

فارعَألا فرمان 
96 : 
 

                         

                          

           

 

﴿برفرمان﴾ 
     
 كممبو كمري﴿ء﴾

 -
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كيمر ﴿ ﴾ 
كمري 
كمري 
 

 
 

ء
  ﴿MAIS﴾ 

﴿JAIS﴾ء
   

غضسهي . 
 

 
٢﴿TAKIS﴾
﴿SRA﴾ 

﴿SRAI﴾ءفرض عني﴿KAFA﴾ 
 ينءحتفيظ سا 

﴿MIST﴾
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ينءحتفيظ سا﴿MIST﴾
  ء٢ 
 


KUIS

UNISEL
 .ءMAISقميلي

 

 تيفكاوجبي﴿objektif﴾
KUISUNISEL
برطرف

 
﴿swasta﴾ ءKUIS

UNISEL   
profesional﴾ ﴿ وفيسيونلضتنا 
  

   KUIS UNISELضجو 
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الترناتيف﴿alternatif﴾ 
٢٢

  
صوخ. 

 

    
خري KUIS  UNISEL

    
فيسيو﴿profesional﴾

    
خريةأ. 

 

 
 

 خطبه
 

 

  
. 
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 ءفكامي
 ضلوارك

 
 ءء
. 

 

 ضتيك  

ء

ءخرية 
 

   
fizikal﴾﴿ فيزيکلفيكاس  ﴿mental﴾ 
﴿spiritual﴾    
٢ء﴿﴾
﴿﴾﴿خالقأ﴾. 
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ء 
 ضلوارك   

. 
 

   
 ٢  

 
 

         ِ   
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 ٢  
﴿
ء﴾كم-

 ﴿﴾  
كم

٢ 
 ٢  ﴿

﴾ ﴿﴾
 

 
 

  ﴿ :11﴾. 
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ونفَعنِي ، آن  ولَكُم ُهللا  ليبارك ا
    نم اتي  

 هو  وإِنه، ووتهتال ومنكُم وتقَبلَ منِّي
.  

 

يلأَقُولُ قَو    اَهللا ا رفغتأَسو يل ميظلْع
لَكُمرِ الْ وآئسلو ،اتملسالْمو نيملسمورفغتفَاس ه

هإِن فُوالْغ وهيحالر رم  
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 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    ويِنيّا أَ .ِمِ الدم
. بعد، فَيا عباد اِهللا، اتقُواْ اللَّه فَقَد  فَاز  الْمتقُونَ

قَالَ اُهللا تعا :                   
                         .  

الْمرسلني وارض اللَّهم  سيِّد  وسلّم للَّهم صلِّاَ
نيعمأَج هـَّات   .عن أَصحابِه وقَرابته وأَزواجِه وذُرِّي

 ننِيمؤالْمو اتمِلسالْمو نيملسلْمل راغْف ماَللَّه
اتنمؤالْماِء وياَألح  مهنماَألماتوو  عيمس كإِن ،
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 .الْحاجات يب الدعوات ويا قَاضيقَرِيب مجِ
و أَلُكسا نإِن مبِيِّاَللَّهبِن كلُ إِلَيسوتان ك ،ِنيم

أَنْ  وصفَاتك الْعظْمى ونسأَلُك بِأَسمآئك الْحسنى
 كتايننِ عيفَظَ بِعحت كتوِقَاي فْظبِحو ةانِيبالر

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

ين عبد العزيز شاه ح الدّاملرحوم سلْطَان صال
التوفيق، اَللَّهم أَدمِ الْعونَ والْهِدايةَ و .احلاج

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

حٍ وعافية بِمنِّك شاه احلاج فى أَمنٍ وصال
اَللَّهم أَطلْ . كْرامِواِإللِِ الْجالذَاوكَرمك يا 
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الْبِِِالعو ةيعالرو نيظَّفولْمنِ ليحلصا ممهرم ،د
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
  

01.10.2014 
  


