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 (ekstrim)
 

      :…                    

             ... 

  أَشهد أَنْ   هدحو واللَّه    دهأَشو لَه رِيكش
 اَللَّهم صلِّ وسلّم. ورسولُه ومحمدا عبده أَنَّ   

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

 فَاز ى اهللا فَقَدقْوقُونَبِتتالْم .قَالَ اللَّه : 

                 

.  
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     ٢
    

  
ء 

 

ء
  -   
-
 

     
ضجو   ء 

 
 

 
 

٢خطبه
 (ekstrim)
. 
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٢
 ٢þ

. 
 

رضيحديث
þ 
 

 يأْتي حتى الدنيا تذْهب الَ بِيده نفِْسي والَّذي
 والَ قَتلَ فيم الْقَاتلُ يدرِي الَ يوم الناسِ علَى

 :قَالَ ؟ذَلك يكُونُ كَيف ؛فَقيلَ .قُتلَ فيم الْمقْتولُ
جرلُ ؛الْهولُ الْقَاتقْتالْمي وارِ فالن. 

 


  غضسهي ء
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 ضجو
 þ

  þ  
كنرا 

﴿(. 
 

 
 

(fenomena)فينومينا
 20ك 
  ءء 
  ك21 
(Syria)  
  لسطنيف

   
   (Syria)-
 حديث 
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غضسهي

موتيف(motif) ء 
    ةفتنغضسهي

 
 

 

    
 

   ٢ 
  ء

   ٢
   

ء  ء
. 
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  ضجو  
ء 
ء 

   ٢ 
Free Syria Army (FSA)Islamic State of 

Iraq and Syria (ISIS) 


   
(zon)توركف
ء 

 

 
 

  


٢ 
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فيكاسهقف
  ليتيك 

. 
 

ء    
   

    ٢
     

ء  
 

1. 
كتيك    
كتيك    كتيك 

 كيت
 

 ءفرمان
77: 

 



201412 مجعة  خطبة     

 

- 8 - 
 

                           

            … 
 

 ﴿﴾ ﴿
﴾ ٢﴿﴾ 
:"كمري  ﴿
﴾

... 
 

2.     
 ء    
 ء  

   
   
 
 

 ٢ ء  حديث þ
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فيز 
 

فرمان    
247: 

                   

                           
          

 

كمري
﴿﴾    
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3.   
    
122: 

 

                      

                        

                        

    
 

  ﴿  ﴾٢
﴿﴾ 
    ٢

كمري٢﴿﴾
    

   كمري
﴿﴾٢
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كمري-كمري
ضجا- ضبرجا ﴿ 
﴾ 

 

 
 

 هفق 
  
 ء    

كتيكت(taktik)
    

  
 كمري 

  
كريم  


 ٢ 



201412 مجعة  خطبة     

 

- 12 - 
 

    
كموك . 

 

  
  ء
 .(ekstrim) 
- 

 كمري (diresapi)
(ideologi) 
(liberal)  (demokrat)

(pluralisme)  ء٢ كمري
    

فيكاسء. 
 

(ekstrim)
كمري  
 كمري
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 (imej)  
 كمري ه فق
  كمري

 ٢ ٢
(prosedur) . 
 

-ء 
    ءكمري 
 - 

 
    

 كج  ء
٢ـخيانة. 
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    ء   
      

 ٢
 

 

     
   

(tombak)غضهي 
þ

 : 



 þ -


 ثريخا  

. 
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 حديث مفهوم 
فقهـ 

-  
  (ekstrim)

 خيجارِو 
 خيجارِو 

: 
 

I. كمريفري
كمري. 

II. كمري  
كمري   
كمري 
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III. كمري ٢ء


 .ربتعم ءحديث دان تفسرين
 

(ekstrim)
    þ

كمري حديث
 ُاخليرِد þ 

 
 

   


 كمري ضجو 
كمري    كمري. 

ءكمري   
كمري﴿ ﴾ كمري
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٢ 
ضجو٢.
ضجو٢ كمري
- 

﴿كالبخاري، امحد دان مال﴾. 
 

خرييخطبه  كم
٢٢ 

 

1.  
 

  ٢ 
فري. 
 

2.     
ء

 ءخصو 
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   ٢
 (ekstrim)غضسهي
   

  
  ٢
ءنتفسري ء٢حديث
 هقف
 

3.     
 



4. 
   

(kewangan) 
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5.      
٢ 

(ekstrim). 
 

               

                             

                         

                     

                 

                      

       
 

٢  
﴿﴾﴿﴾

  ﴿ 
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ء -ء﴾  ﴿-﴾
 
﴿
 ﴾: " 
﴿  ﴾
﴿ ﴾ 
 ﴿ ﴾ ﴿
﴾

 
ءا﴿
ء
﴾

   ﴿٢ 
   -﴾
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       ﴿اءالسن150-151﴾. 
    

نِي ونفَع ،آن  ولَكُم بارك اُهللا  لي
    نم اتي  

 هو  وإِنه، ووتهتال ومنكُم وتقَبلَ منِّي
.  

 

يلأَقُولُ قَو     يل ميظاَهللا الْع رفغتأَسو
لَكُمرِ الْ وآئسلوو نيملسم ،اتملسالْمورفغتفَاس ه

هإِن فُوالْغ وهيحالر رم  
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 نا مقَنزرو ،نيملسالْم نا ملَنعج يالَّذ لَّهلدماََلْح
اتالطَّيِِّب.  دهأَنأَش     هدحواُهللا و   كرِيش

دهأَشو ،لَه هدبا عدمحوأَنَّ م لُهوسرلِّ  .ووص ماَللَّه
مّلسو  ارِكبو  انيِّدس  و  

بِهحصو ِبِإ مهبِعت نمو    ويِنيّا  .ِمِ الدأَم
 فَقَد قُواْ اللَّهتاِهللا، ا ادبا عفَي ،دعنَ بقُوتالْم  فَاز .

قَالَ اُهللا تعا :                   
                         .  

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

 ننِيمؤالْمو اتمِلسالْمو نيملسلْمل راغْف ماَللَّه
اتنمؤالْماِء وياَألح  مهناتمواَألمو  عيمس كإِن ،
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 .الْحاجات قَاضييب الدعوات ويا قَرِيب مجِ
و أَلُكسا نإِن مبِيِّاَللَّهبِن كلُ إِلَيسوتان ك ،ِنيم

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

ج ،ةانِيدمالالص َالَةنكللْطَان  مظَّمِ سعالْم ،
سلْطَان شرف الدّين ادريس شاه احلاج ابن 

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

،   عهدمةَ منك، لولىِّ والصّحةَ 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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د ،بِِِالعمرهما مصلحينِ للْموظَّفين والرعية والْ
دطَرِيقِ الْهِا لمهدِقَاصغْ مّبلو ادشالرو.  

  


 كحضرمتو    
    

    
خصو   

 
 

   كحضرمتو 
     

   
  

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

  فهامن
فهمن 

 

 


 فرض،  كفرضوان

    
 فقري 
نفقكن    
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خريةأ 

 

     
    قفكن قف و

     
خرية 

 

                      

      .          

             .   

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

 .للَّه يعلَم ما تصنعونَولَذكْر اِهللا أَكْبر وا
  ذاكي

04.12.2014 


