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ُطخَبةُ  َل  اْلخ ُوخ  اْلخ
 

َهُد َأنخ ّل  أَ ى. وَ صخَطفَ  اي ذه ل  ا هه بده ى عَ ى، َوَساَلٌم َعلَ  وََكفَ   لله  مدُ الَ   َه إهّل  لَ إه  شخ
َدُه َّل َشرهيخَك َلهُ  َهُد َأن   ،هللُا َوحخ لُهُ ًدا َعبخ م  مَُ  َوَأشخ   َّل َنِبه  بَ عخَدُه.ُدُه َوَرُسوخ

َوَمنخ تَبهَعُهمخ  َأصخَحابههه هه وَ ى آله َعلَ ٍد وَ م  ى َسي هدهََن مَُ مخ َعلَ  َوَسل ه  َصل ه  ُهم  لل  ا
مه الد ه بهه  َساٍن إهَل يَ وخ  .يخنه حخ

يخُكمخ أُ فَ َيا عهَباَد هللاه! ، عدُ ا بَ م  أَ  َلَعل ُكمخ   َوطَاَعتههه هللاه تَ قخَوى به َي ّي  إه وَ وخصه
َن. لهُحوخ  تُ فخ

 ،َمَعاَشَر املُسلهمهنَي َحفهَظُكُم هللاُ 

 االضس ملقساناكن نغد ،وتعاىل هسبحان اهلل دفك نءاكتقو لهكتكنغتي
 اين كالي دف مجعة خطبة. ثنغالر االضس وهيءمنجا سرتا ثرينتهف

  .“رضا اهلل بوات، كيت  غي  فا بيار”           :برتاجوق
  

. يكنفامي كيت غي اميانضسبا اينده ثساللو تيدق فهيدو رجالننف
 ،ثنفكهيدو دامل يقءتربا غي سسواتو كنفهارغم ثستيف مأنسي فستيا

 اينله. كنفهار كيت غي فا روليهيفمم تيدق كيت غكاد-غكاد نامون
 دان غسن تورون، الثادكا دان يقءنا االثادك ن،فكهيدو دامل فطره

 غتر غي غسيا رتيفس ،ثايضدان ساكيت دان سبا صيحت سوسه،



3 
 

 ،غوسيفبر غي رودا امفسأوم ليتا،ض فلض غي مامل نغد نيتض برسيليه
 اكن نسيءام فستيا دكاتاكن بوليه. دباوه سكالي دان داتس سكالي
 مسوا بهاوا يقني رلوف كيت نامون. ثنفكهيدو دامل ترتنتو اوجني دبريكن

 اهلل كتنتوان نغد اضر برصرب دان  رضا ديري منديديق اونتوق ايت
 برالكو غي سسواتو فستيا بهاوا يقني رلوف كيت كران وتعاىل هسبحان

 :وتعاىل هاهلل سبحان فرمان .ثدسباليق حكمة اد تنتو سوده ايت

 
پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ      

 ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

  
 

  

 

 
 

  

 متا اي حال دف تو،سواس يخبنمم كامو جادي بوليه: "...  ثمقصود
 دف سواتو،س وكايثم وكام والف جادي بوليه دان كامو، يضبا يقءبا

 غسدا تاهوي،غم مها غي هجوال اهلل. كامو يضبوروق با امت اي حال
 . تاهويغم تيدق كامو

 ( 216 ، اياتالبقرة ةسور)  
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  ،سكالني اهلل دبركيت غي مجعة غسيد
 ،كران اين. وجيفتر ةفص توسا ساله اكنفاهلل مرو نءيضااري كرخمن

 ىلوتعا هسبحان اهلل نءاضيكر اريخمن سنتياس اونتوق دتونتوت كيت
 تيدق اند ثسبنر غييتله ا عاىلوت هاهلل سبحان نءيضاكراري خمن بهكن،

 سبواه دفك سركنبردا اين. مات-مسات نسيءام نءيضاكر اريخمن
 :حديث

، ُمؤخ ُه اَّلل ُ ن اسه َكَفاَمنه الَتَمَس رهَضا اَّلل ه بهَسَخطه ال           نََة الن اسه
ُ  َلهُ اَّلل ه وَكَ  َوَمنه الَتَمَس رهَضا الن اسه بهَسَخطه            .َل الن اسه إه اَّلل 

 
 كوكنمال نغد اهلل نءضايكر اريخمن غي افسيا غبار”: ثمقصود
 دفدر ثيغندوملي كنا اهلل ايخنس نسي،ءام اوليه يخدبن غي سسواتو

 الكوكنم نغد نسيءام نءضايكر اريخمن غي افسياغ بار. نسيءام
 دفك ثصيبن اهكنرثم اكن اهلل ايخنس اهلل، دموركاي غي سسواتو

 “.نسيءام
 (رواية الرتمذي)                                                          
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اد  يُّ رمحه للاسََّكنَدرِ  الِء للاِ اِبُن َعطَا يخالشتركنل،  يفعلماء صو

 :بركات
 منجالين موكا رانك تيفمس مساكني دان يتفمس منجادي اين فهيدو”

. نسيءام رضا اند وهارغف اريخمات اونتوق من-اين مسات فهيدو
 ضار  كنتفندام وقاونت تما-مسات الكوكن كامو غي فا ثسكريا

 نغد نوهف غي نفوهيدك بواهس منجالين غسدا كامو ثسبنر نسي،ءام
 “.لسوانفك

 
 فسيك يءناغم نتوهثاين م اِبُن َعطَاِء للاِ  يخالشكات حكمه -كات
. نسيءام ضار اريخمن ئرهغا غي سالمإ اومت نغدكال نسيءام هغسست

 هاتي ممواسكن اونتوق مات-مسات نءاكرجف سسواتو مالكوكن مريك
 مريك مك مريك، دفك ضار ايت غاور جك جوسرتو،. الين غاور
 مريك مك مريك، يخممبن ايت غاور جك ثا. سباليقمبريض مراسا اكن
 اونتوق فوغضس مريكث اخري. يتاخدوك دان سديه مراسا اكن

 غضسهي غسكليلي نسيءام ضار تفمندا اونتوق سهاج فا مالكوكن
-مسات نفكهيدو منجالين غي غمانكاال اور .اهلل حكوم باتسن رغضمل

 مريك. ثسبنر غبرونتو غاليف غي غاور اداله اهلل ضار يهءمرا اونتوق مات
 يضبا. اهلل دفك نغنتوضرف نوهفس ملتقكن نغد نفكهيدو منجالين
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. نسيءام نيخكبن دان كمارهن دفدر دتاكوتي لبيه اهلل مورك مريك،
  .غونتوابر غي غاور-غاور فسيك اينله

 
  سكالني، اهلل دكاسيهي غي مجعة غسيد

دق كيت تي تفدا تيدق اهلل، نءيضاكر يافاخمن اونتوق ،ثولنفكسيم
 كيت ابيالفا. ثرينتهف االضس منوروتي دان اهلل نغد يقءبا كغبرس رلوف

 كيت اهلل، شاء نإ مك اهلل كهندق االضس ممنوهي اونتوق بروسها تله
 :ثانتارا ق،ثبا تغسا غي كنقيءكبا روليهيفمم اكن
 

 .كيت دفك نيسماج دان يروحان نغكتن كنغمندات اضرصفة : رتامف
           نتيكنغضم كنا هللا ت،كي اتيه يواكنغخم غي سسواتو دف ضا: ركدوا

  .كغدج تيدق غي نقيءكبا سسواتو نغد
 .مان-دمان اد اهلل كنقيءكبا اند دبركيت فهيدو براس سنتياس: ضكتي
 .ميادتر غي جنياو داتس اضر غي غاور دفك ضشر نجرنض: تفكام
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يمه  لله مهَن الش يطَانه الر جه  َأُعوُذ ِبه
 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ   

 ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

  
 

  

 
 

ُل  تَ غخفهرُ  َهَذا، َقوله َأقُ وخ خ  الخَعظهيخمَ  هللاَ  َوَأسخ َ  َولهَسائهره  َوَلُكمخ  له لهمهنيخ  الخُمسخ
لهَماته  َ  َوالخُمسخ نهنيخ مه ، َوالخُمؤخ َناته مه تَ غخفهرهيخَن، فَ وخزَ  فَ َيا فَاسَتغفهُروُه، َوالخُمؤخ  الخُمسخ

َ  ََنَاةَ  َوّيَ   .الت ائهبهنيخ
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ُطخَبُة الث انهَيةُ اَ   ْلخ
ُد لله اَ  َمخ َوَأشَهُد َأن  َيرَضى.وَ بُّ رَب َُّنا ، َكَما يُه يهه فه ًكا ََحًدا َكثهريًا طَي هًبا مَُّباَر  لخ

 .َوَرُسولُهُ  هُ دُ  ُمَم ًدا َعبَهُد َأن  َأش، وَ ّل  إهَلَه إهّل  هللُا َوحَدُه َّل َشرهيَك َلهُ 
َساَر َعَلى  وَمن ،َوَصحبههه  هه َوَعَلى آله  ،دٍ ُمَم   نَبهي هَناالل ُهم  َصل ه َوَسل هم َعَلى 

. هه إهَل َيومه الد هينه  ََنجه
 

 َلَعل ُكمخ َي بهتَ قخَوى هللاه مخ َوإهّي  يخكُ ، ُأوخصه هللاَ  ت  ُقوااه ! هللا عهَبادَ  فَ َيا بَ عخُد، َأم ا
َن.  تُرََحُوخ

 
 ،اهلل درمحيت يغ مجعة غسيد

   رسول للا كفد سالم دان صلوات اوخافن فرباثقكنماريله كيت مم
 -:56 :تسورة األحزاب، ااي دامل اهلل فرمانان سباضامي

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

 ڇڇ ڇ 

 لىَ عَ  تَ يخ ل  صَ ا مَ كَ ،  دم  مَُ  َنَ ده يه  سَ  له آ لىَ عَ وَ  ،دٍ م   مَُ َنَ ده يه  ى سَ لَ عَ الل ُهم  َصله  
 ،دٍ م   مَُ َنَ ده يه  سَ  لىَ عَ  كخ ره ِبَ وَ ، ميخ اهه رَ ب خ  إه َنَ ده يه  سَ  آله  لىَ عَ وَ  ،ميخ اهه رَ ب خ  إه َنَ ده يه  سَ 
 آله  لىَ عَ وَ ، ميخ اهه رَ ب خ إه  َنَ ده يه  سَ  لىَ عَ  تَ كخ َر ا ِبَ مَ كَ ،دم   مَُ َنَ ده يه  سَ  آله  لىَ عَ وَ 
َ مه الَ عَ  الخ فه  ،مَ يخ اهه رَ ب خ  إه َنَ ده يه  سَ    يخٌد.يخٌد مَه َحَه  كَ  إهن  نيخ
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َ له  الل ُهم  اغخفهرخ  نهنيخ مه نَ  لخُمؤخ مه ،َوالخُمؤخ لهمه  اته َ َواملُسخ له وَ  نيخ َيا ،َماته الخُمسخ ءه اَْلحخ

ُهمخ  ن خ يخٌع َقرهيخبٌ  ،َواَْلمخَواته  مه  ات.الد َعوَ  يخبُ  مُه إهن َك َسَه
 
 صالة نفجيكوا قساناكنمل اعةط غيهمبامو –يا اهلل، جاديكنله كامي همبا”

 انوضغتر ماليو دةعا اند مإسال امضا جمليس ماللوءي زكاة منونايكن دان
(MAIDAM) اديكنلهج. كاةز يرمباف-رمبايف دفك رمحة كورنياكنله سرتا 

 كهغل وسات ياضاسب انوضغرت ريضدن زكاة يهكنضاغم دامل MAIDAM اوسها
 .“ننميسكيك وغضبل درياصناف  سكنفمل يضبركسن با غي

 

 سرتا منتكسال مانن،أك ن،ءاسجهرتك كامي دفك ضيا اهلل، كورنياكنله جو”
  ثصصوخ ربهايب اكيتفث قواب اند انخبن بالء معصية، دفدر نغرليندوف

 .“19- يدؤوق
 
 َن  إه  م  هُ الل   .كَ ريخُ غَ  هُ فُ ره صخ  يَ َّل  امَ  اءَ شَ حخ فَ الخ وَ  ءَ ِبَ وَ الخ وَ  ءَ اَل بَ ا الخ ن  عَ  عخ فَ ادخ  م  هُ الل  
 م  هُ الل   .امه قَ سخ اْلَ  ئه ي ه سَ  مهنخ وَ  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 م  حَ ارخ وَ  اَنَ ضَ رخ مَ  فه اشخ 
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َفظخ َموخَّل  لله الل ُهم  احخ ي خ  انَ لخطَ السُّ  ََن الخَواثهَق ِبه بخَن اه  ،ابهدهيخنَ زَيخَن الخعَ  َزانَ مه
مه  َتفه  َمخُموده  لخطَانه سُّ الالخَمرخُحوخ َة َعَليخهه َوَعَلى أَنخزهله الر َحخَ وَ  َشاهه، لله يخ ِبه الخُمكخ

َفظخ أَ  .ترغضانو نُ وخر زَاههَرة، ُسلخطَانَةه  لخطَانَةه سُّ ال َلُه َوَرَعاَّيُه َدُه َوأَ َّل وخ َواحخ هخ
ن خ  لهَماته فه الدُّ َ َوالخُمسخ لهمهنيخ َرةه،َوا َيامهَن الخُمسخ َتهكَ  آلخه َم َأرخحَ  ّيَ  بهَرَحخ

.َ   الر اَحههنيخ
ده  َفظخ َوله  الخَعهخ  لخطَانه سُّ اللله ِبه بخَن الخَواثهقه اعهيخل اه َسخَ د إه ُمَم   تغكوالل ُهم  احخ

َزانَ  ي خ  .زَيخَن الخَعابهدهيخنَ  مه
  

ن خَيا َحَسَنًة َوفه اآل رَ رَب  َنا آتهَنا فه الدُّ  لن اره.قهَنا َعَذاَب اَسَنًة وَ حَ ةه خه
 .مَ ل  سَ وَ  هه به حخ صَ وَ  هه له آ ىلَ عَ وَ  دٍ م  مَُ  َنَ ده يه  سَ  ىلَ عَ  هللاُ  ىل  صَ وَ 

 َ ُد لله َربه  الخَعاَلمهنيخ َمخ  .َوالخ
 

 عهَباَد هللاه!
هُ ُكرُ اُذخُكُروخا هللَا الخَعظهيخَم َيذخُكرخُكمخ، َواشخ  ُه مهنخ  مخ،َعمههه َيزهدخكُ  َعَلى نه وخ َواسأَُلوخ

َبُ، ، َفضخلههه يُ عخطهُكمخ  ُر هللاه َأكخ َن.عخَلُم مَ  ي َ هللاُ وَ َوَلذهكخ نَ ُعوخ  ا َتصخ
ا إهَل َصاَلتهُكمخ يَ رخََحخُكُم هللاُ  ُموخ  .قُ وخ

 


