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ُطخَبةُ  َل  اْلخ ُوخ  اْلخ
 

َدهُ  .اتُ الهَ الَّذهي بهنهعخَمتهه تَتهمُّ الصَّ  لله  مدُ الَ  َهُد َأن َّلَّ إهَلَه إهَّلَّ هللاُ َوحخ  ََّل  وَأشخ
َهُد َأنَّ ُُمَمَّد  َشرهيَك َلهُ    .ولُهُ َوَرسُ  ا َعبخُدهُ ، َوَأشخ

بههه َوَمنخ تَبهَعُهم  ،اللَُّهمَّ َصل ه َوَسل همخ َعَلى َسي هدهََن ُُمَمَّد   َوَعَلى آلههه َوَصحخ
مه الد هينه  َسان  إهَل يَ وخ  .ِبههحخ

 .وا هللَا وَُكونُوا َمَع الصَّادهقهيَ ، اهت َّقُ اَد هللاه ا عهبَ يَ أمَّا بَ عخُد، ف َ 
 

  درمحيت اهلل سكالني، غي هعامج غسيد

 نغد برسام دان وتعاىل هسبحان اهلل دفهلل، ماريله كيت برتقوى ك احلمد
 :برتاجوق اين هاري دف مجعة . خطبةبنر غي غاور-غاور

 .“ كدولنت منجامني اومت ادوانفرف”           

 

  مسلمني سكالني،

 دينةامل د يفامس ستله ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول اوليه دالكوكن غي اوتام ركارافانتارا 
 ايسو مليهت ينداضب زرج.اخل دان وساأل دانتارا رساوداراكنفمم اياله

 ضمنجا يضبا غنتيف ركاراف سواتو اين قبيله دوا نتاراا تموافق دان ادوانفرف
 غاور اوليه دديامي ضجو غي دينةامل سالمإ اراضن كستابيلن دان كهرمونيان

را انتا ساودارا غراف كران ولقضبر غسري اين سبلوم غي دينةامل. يهودي
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 ملسو هيلع هللا ىلصن اوليه رسول اهلل ، كيين دساتوكن دان دساوداراك زرجاخل دان وساأل
 دان وساأل قوم دانتارا نءارساودارف ،ثارا حقيقتخسالم. سإ دباوه نام

 ايضسبا سالمإ منرميا ستله وليهارف مريك غي بسر نعمت ساتو اداله زرجاخل
  .(komprehensif)  يهنسيفرفكوم غي فهيدو اراخ دان امضا
 

 :103عمران، ايات ل آ ةوتعاىل دامل سور همان اهلل سبحانفر
 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ   

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

 گ گ گ

  

  

 امضا) اهلل تالي دفك سكالني كامو وهلهضت فضغدان بر”برمقصود:يغ 
 كامو دفك اهلل نعمت لهغكن دان براي-رايخبر كامو نلهغجا دان (سالمإ

 اهلل اللو ،(دهولو ليةيجاه كتيك) موسوهن-برموسوه كامو كتيك
 نعمت نغد ادوف برساتو كامو غضسهي) كامو هاتي دانتارا اتوكنثم
 غي سالمإ غاور ايت اهلل نعمت نغله كامو دمنجادي مك ،(سالمإ

 دسببكن) نراك غجور يفدت برادا تله دهولو كامو دان. برساودارا
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 ايت نراك دفدر كامو سالمتكن اهلل اللو ،(ةلييجاه كتيك كاموككفورن 
-ايات كامو دفك منجلسكن اهلل دمكينله. (ا جو سالمإ نعمت دسببكن)

  .“ثهدايه توجنوقف تفمندا كامو ايفسو ثنغكرتا ايات
 

 ثاخري اين، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول ينداضب بيجقسان تيندقن دفساودارا، حاصيل در
 غي يهودي غاور اوليه وليفدمونو اين سبلوم غي دينةامل ايكونومي ببكنثم

 هاجرينامل اد سام سالمإ غاور دفك عاديل اراخس دبوك كيين س،منيند
 سرتا توروت دان ضبرنيا اونتوق حق تفمندا ثمسوا. نصارألا ونف ماهو
 دامل غنتيف غاليف غي اساس. دينةامل ونكنغممب يضبا ايكونومي سيكتور دامل

 داسر تسأد وهضت غي تموافق دان ادوانفرف اياله اين نغراخنف دان تيندقن
  .كعاديلن دان سالمإ
 

  سكالني، اهلل دبركيت غي مجاعه غسيد
 يقءتربا وروضاداله  سجاره نامون براللو، الما تله اين ريستيواف ونفواالو

 نفكهيدو ( asam garam)  ارامض اسم غتنت نسيءام اومت اجرغم يضبا
  .دنيا حيله وفتي دان
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 : اتاكنثم رنهف سالمإ سرجان غ، سأورون  لد  خ  بن ِا
 “يق  قه تَ وَ  ر  ظَ نَ  هه نه طه  بَ فه  نخ كه لَ ، وَ اره خبَ اله  نه عَ  يدُ زه  يَ ََّل  هه ره اهه  ظَ فه  يخَ اره التَّ  نَّ إه ”

 ينكنءمال اي لهقتيد ثظاهري دف سجاره ثوهغضسسو“”: برمقصود غي
 كاجني سواتو اداله اي ثباطين دف يفتتا اكن قيصهن،فغ سواتو سقدر لهثها

 . “كأبسهن دان
 

 فستيا دفدر رااعتب مبيلغم رلوف زمان، اخري نيب اومت ايضكيت سبا
 ابرنخ يفهادغم ديري كنفرسيافمم يضبا سجاره دامل برالكو غي ريستيواف
 نامون بربيذا، غي افرو دامل غدات ترسبوت ابرنخ ونفواالو. غمندات غي

-غولغم وتعاىل هسبحان اهلل ايت كران اوليه. سام اداله ثحقيقت دان اساس
د فك اجرنفغ دان رااعتب ايضسبا تردهولو اومت سبوتن دان قيصه غاول

 . غمندات غاومت ي
 

 : 34ور، ايات النُّ ةوتعاىل دامل سور هاهلل سبحان فرمان
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ   

 ۀ ہ ہ
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 كامو، دفك منورونكن تله كامي ،ثوهغضسسو دان”:برمقصود غي

 دان (هضت دان سوروه حكوم-حكوم) منجلسكن غي نغكرتا ايات-ايات
 اللو تله غي غاور-غاور (ابريت دان قيصه-قيصه يءناغم) تاوالدان ونتوهخ

 (ماهو) غي غاور-غاور يضبا اجرنفغ نصيحت سرتا كامو سبلوم
 “. برتقوى

 

        اهلل، ُمُكَمَرْكسلمني َأاملاني إخو

 رلوف ثصخصو مليسيا رعيت دان ،ثعموم سالمإ اومت ايضكيت سبا
 سرتا كدولنت ضمنجا دمي تبرموافق دان باهو غنديضبر ادو،ف برساتو

 بهاي سدر هندقله سالمإ اومت. اين ينتايخد غي اراضن كهرمونيان
هكن مرونتو بوليه كيت سسام برالكو غي نءايتكغرسف دان اهنفخرف
 اونتوق جالن اريخمن سنتياس موسوه-موسوه. اراضسالم دان نإ
 اومت اوليه وهكنضدت نيغاي دان تربينا غي تموافق دان كساتوان هكنخمم

 جاوتن، كت،فغ مربوت كيت نيضسباها كراكوسن دان كالالين. اسالم
 مساكني منجادي اهنفخرف دان ادوهنضرف ببكنثم اكن ختتا دان هرتا

سالم. سودهله ايكونومي كيت دكاول اوليه إاومت  صف دامل ممباره
 دفك يندهفبر سهاج بوليه نتدبرينف دان وليتيكف اوروسن ين،ءال غاور

 الما تله. وترافبومي دان ماليو سالم،إ مموسوهي دان يخممبن غي مريك
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 بنديرا دان وليتيكف (ideologi) يضديولويا نءاربيذف تسأد هفخبر كيت
اكني هاري مساكني دتكن اوليه مس كيت نقكدودو اين هاري رتي،ف

  .سيتواسي مساس

 

 مبيلغم رضا مجاعه سلوروه دفك اجقغم اين هاري دف خاطبجوسرتو، 
 :كدولنت كلكنغم دان ادوانفرف وكوهكنغم يضبا برايكوت كهغل-كهغل
 

 اد جك ربَُّكَت سرتا غسومبو فسيك فترهاد نصافا دان برتوبة :رتامف
 اونتوق ينءال غاور دفك نغن تاهولورك دان هاتي لهابوك. ديري دامل

 .اراضن دان ساغب ام،ضا اونتوق بكرجا سام-برسام سرتا ممعافكن

 يضبا دجالينكن غي قتفموا دان ادوانفرف سروان مبوتثم :كدوا
 دامل برادا كيت اراضن ممستيكن سرتا سالمإ اومت نقكدودو وكوهكنغم

 . سجهرتا دان هرموني نءادكأ

 مسسا ميديا دامل باريترس غت يمعلوم نغد هاتي-برهاتي: ضكتي
(massa) .وباخ غي فتنه-فتنه نغد ترماكن دان ايخرف تخف نغجا 
 ماليو ادوانفرف دان سالمإ نغد غسن تيدق غي يهقف ايضلباف اوليه غانخد

  .وترافبومي دان

 اوفملم غي دنيا دفك نءاتخينك داننفسو  هاوا مالوان برجهاد: تفمأك
 جرغم كران اراضسا دان نغب ام،ضا مرواه ادايكنغضم فوغضس غضسهي
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  .اين فاان غي دنيا نغكسن

 

  سكالني، اهلل دكاسيهي غيه عامج غسيد

 لبيه كيت اراضن منجاديكن اونتوق وهضسام برساتو ت-ماريله كيت سام
 غي كيت وخوخ انق دان كيت نفد ماس يضبا ترجامني دان هرموني

 .يت روبوهك رايخبر وه،ضت كيت برساتو: بوتثم اد ماليو تهفف. غمندات
 
 

يمه                      لله مهَن الشَّيطَانه الرَّجه   َأُعوُذ به

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ   

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

 ڄ ڄ ڄ

  
 

  

 
ُل  تَ غخفهرُ  َهَذا، َقوله َأقُ وخ لهمهيَ  َولهَسائهره  َوَلُكمخ  له  مَ الخَعظهي هللاَ  َوَأسخ  الخُمسخ

لهَماته  مهنهيَ  َوالخُمسخ ، َوالخُمؤخ َناته مه تَ غخفهرهي فَ وخزَ  فَ َيا فَاسَتغفهُروُه، َوالخُمؤخ  َن،الخُمسخ
 .التَّائهبهيَ  ََنَاةَ  َويَ 
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ُطخَبُة الثَّانهَيةُ اَ   ْلخ
ُد لله اَ  َمخ .الَّذهي  ،لخ ، َوَأَعزَََّن بههه قُ وَّة  وَّإهميَاَن  لهسََلمه َوَأشَهُد َأن َّلَّ  َأكَرَمَنا به

ا َعبدُ    .َوَرُسولُهُ  هُ إهَلَه إهَّلَّ هللاُ َوحَدُه ََّل َشرهيَك َلُه، َوَأشَهُد َأنَّ ُُمَمَّد 
، الَّذهيَن بههه اصحَ أَ َوَعَلى آلههه وَ  ،ُُمَمَّد   نَبهي هَنا َوُقدَوتهَنااللَُّهمَّ َصل ه َوَسل هم َعَلى 

 .وََّأعَواَن   َكانُوا َلُه َعَلى الَق ه إهخَواَن  
 

يهللاَ  ت َُّقوااه ! هللا عهَبادَ  فَ َيا بَ عخُد، َأمَّا َي بهتَ قخ ، ُأوخصه َوى هللاه َلَعلَُّكمخ ُكمخ َوإهيَّ
 َن.تُرََحُو 
 
 ،اهلل درمحيت يغ اعهمج غسيد

   رسول هللا كفد سالم دان صلوات اوخافن فرباثقكنماريله كيت مم
 -:56 :تاألحزاب، اايسورة  دامل اهلل فرمانان سباضامي

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

 ڇڇ ڇ 

 لىَ عَ  تَ يخ لَّ ا صَ مَ كَ ،  دمَّ  ُمَُ َنَ ده يه  سَ  آله  لىَ عَ وَ  ،د  مَّ  ُمَُ َنَ ده يه  ى سَ لَ عَ اللَُّهمَّ َصله  
 ،د  مَّ  ُمَُ َنَ ده يه  سَ  لىَ عَ  كخ ره بَ وَ ، يماهه رَ ب خ  إه َنَ ده يه  سَ  آله  لىَ عَ وَ  ،يماهه رَ ب خ  إه َنَ ده يه  سَ 



10 
 

 َنَ ده يه  سَ  آله  لىَ عَ وَ ، يماهه رَ ب خ  إه َنَ ده يه  سَ  لىَ عَ  تَ كخ َر ا بَ مَ كَ ،دمَّ  ُمَُ َنَ ده يه  سَ  آله  لىَ عَ وَ 
يد  َمَهييَ مه الَ عَ  الخ فه  ،يمَ اهه رَ ب خ إه    د . إهنََّك َحَه

 
مهنهيَ له  اللَُّهمَّ اغخفهرخ  ، لخُمؤخ َناته مه لهمهيَ  َوالخُمؤخ لهَماته  َواملُسخ ُهمخ  ،َوالخُمسخ ن خ َياءه مه  اَْلحخ
ي ،َواَْلمخَواته   ُب الدََّعَوات.ع  َقرهيب  َمُهيإهنََّك َسَه

 
 صالة نفكواجي ملقساناكن طاعة غهمبامو ي–يا اهلل، جاديكنله كامي همبا”

 انوضغتر ماليو عادة دان إسالم امضا جمليس ماللوءي زكاة منونايكن دان
(MAIDAM) اوسها جاديكنله. زكاة مبايرف-مبايرف دفك رمحة كورنياكنله سرتا 

MAIDAM غي كهغل ساتو ايضسبا انوضغتر ريضدن زكاة يهكنضاغم دامل 
 .“كميسكينن وغضبل درياصناف  سكنفمل يضبركسن با

 

 سرتا كسالمنت مانن،أك ن،ءاكسجهرت كامي دفك ضيا اهلل، كورنياكنله جو”
  ثصخصو بربهاي اكيتفث وابق دان انخبن بالء معصية، دفدر نغرليندوف

 .“19- يدؤوق
 
 َنَّ إه  مَّ هُ اللَّ  .كَ يخُ غَ  هُ فُ ره صخ  يَ ََّل  امَ  اءَ شَ حخ فَ الخ وَ  ءَ بَ وَ الخ وَ  ءَ ََل بَ ا الخ نَّ عَ  عخ فَ ادخ  مَّ هُ اللَّ 
 فه اشخ  مَّ هُ اللَّ  .امه قَ سخ اْلَ  ئه ي ه سَ  َومهنخ  امه ذَ الخُ وَ  ونه نُ الخُ وَ  صه البََ  نَ مه  كَ به  وذُ عُ ن َ 
  .انَ به  لَ زَ ا ن َ يمَ ا فه نَ به  فخ طُ الخ  وَ َنَ تَ وخ م مَّ حَ ارخ وَ  اَنَ ضَ رخ مَ 
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َفظخ َموخََّل  لله اللَُّهمَّ احخ ي لخطَانَ السُّ ََن الخَواثهَق به بخَن اه  ،نَ زَيخَن الخَعابهدهي َزانَ مه

َتفهي َُمخُموده  لخطَانه سُّ المه الخَمرخُحو  لله َشاهه، َوأَنزهله الرََّحخََة َعَليخهه َوَعَلى  الخُمكخ به
َفظخ َأوخََّل  .ترغضانو ر زَاههَرة، ُسلخطَانَةه نُو  لخطَانَةه سُّ ال َلهُ َواحخ َوَرَعاَيُه مهَن  َدُه َوَأهخ

لهمهيَ  َتهكَ الخُمسخ َرةه، بهَرَحخ ن خَيا َواآلخه لهَماته فه الدُّ   .َي َأرخَحَم الرَّاَحههيَ   َوالخُمسخ
ده  َّ الخَعهخ َفظخ َوله َاعهي تغكواللَُّهمَّ احخ لله ل اه ُُمَمَّد إهَسخ  لخطَانه سُّ البخَن الخَواثهقه به

ي  .نَ زَيخَن الخَعابهدهي َزانَ مه
  

َرةه َحَسَنة  َوقهَنا َعَذاَب النَّاره. ن خَيا َحَسَنة  َوفه اآلخه  رَب ََّنا آتهَنا فه الدُّ
 .مَ لَّ سَ وَ  هه به حخ صَ وَ  هه له آ ىلَ عَ وَ  د  مَّ ُمَُ  َنَ ده يه  سَ  ىلَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ وَ 

 َ ُد لله َربه  الخَعاَلمهيخ َمخ  .َوالخ
 

 عهَباَد هللاه!
ُكُرو ا هللَا الخعَ اُذخُكُرو   ُه مهنَواسأَُلو  ُه َعَلى نهَعمههه َيزهدخُكمخ،ظهيَم َيذخُكرخُكمخ، َواشخ

َبُ،َفضخلههه يُ عخطهُكمخ  ُر هللاه َأكخ نَ ُعو  ، َوَلذهكخ  َن.َوهللاُ يَ عخَلُم َما َتصخ
 .َصََلتهُكمخ يَ رخََحخُكُم هللاُ ا إهَل ُقوُمو 

 


