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ُطخَبةُُ َلُُاْلخ ُاألوخ

:ُائُهقَُالُخُللُهُدُُمُخالخَُ ُكمُخَأن ُخُءآٰيتهههَُأنَُخَلَقَُلُكمُمهِّنُخَُومهنُخله ُاهَُاُإهَلي ُخوُخُكن ُُٰوًجاُلهَِّتسُخَأزُخُُفسه
َُنُكمُمََّودًَّةَُوَرحخََُوَجَعَلُبَ ي ُخُ   نَُوُخٍمُيَ تَ َفكَّرُُٰيٍتُلهَِّقوُخُٰذلهَكُأَلًَُةُُۚإهنَُّفه

َهُدُأَُ َُلَُأشخ َدُهَُلُلََُّلَهُإُهُإُهنخ ُ.لُهَُُرُسوُخوَُُوبخُدهُُُدُأنَُُُّمَمًَّداُعَُهَُشُخأََُكَُلُه،ُوََُُشرهيُخُهللاَُُوحخ

ُتَبهَعهَُُعَلىُ مُخلهِّسَُوَُاَللَُّهمََُّصلهُِّ ُن،يُخالدُِّهُمُهوُخُي ََُلُإهُُُُمَمٍَّدَُوَُعَلىُاَلهههَُوَأصخَحابهههَُوَمنخ

لهُمونَُُتنَُّإهلَُّات َُّقواُاَّللَََُّحقَُّتُ َقاتهههَُولََُتُوُخفَ َياُعهَبَاَدُهللاهُ،دُُعُخاُب َُمََُّأُُ  .َُوَأن خُتمخُُمسخ

   سكالني اهلل درمحيت غي مجعة غسيد
 نءاكتقو كتكنغن كربكنت اين، ماريله كيت منيغد نوهف سرتا مليا غي هاري دف
 االضس لكنغضمني دان سوروهن االضس غمنجوجنو نغد وتعاىل هسبحان اهلل دفك

 نءايضكبها وليهارفمم اكن كيت ،ثدفك كتقوأن نغد مودهن-موده. ثنغالر
  :برتاجوق اين هاري دف خطبة. اخرية دان ددنيا فهيدو

  داده بيبس   كومونييت  كنيغمف  انضككلوار اينستيتوسي              

  سكالني اهلل درمحيت غي مجعة غسيد
 داده نءوناضاهلفث دان سوسيال رمسئلهنف نغد ركنغردفد غسابن هاري كيت سري

 اوليه دكلواركن غي ستاتيستيك منوروت. كنغممبيمب مساكني الما مساكني غي
 140 لبيه تفتردا ،2020 تاهون غضسهي (AADK) نءاسغكب داده انيت ينسيضا

 ترديري راتوسف 80 ريفهم ترسبوت جومله دفدر دان دريكودكن داده يهضانف ريبو
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  .سالمإ امضبرا دان ماليو ساغب دفدر
 داده نءوناضاهلفث اتسيغم يضنامون، ماسيه بلوم ترملبت اونتوق كيت برتيندق با

 ركاراف مالكوكن اونتوق وسهاابر كيت سام-سام ماريله ايت، اوليه. اين
 :برايكوت

 ،ضكلوار نفكهيدو دامل اهلل رينتهف دفك اتوهنفك دان نغافضوكوهكن ركفمم: رتامف
 دان القرءان الجريفمم صالة، ضمنجا اميان، روكون غتنت كفهمن كنفممانت رتيفس

 .ثايضسبا
 دوليف دان قيصه امبيل فسيك. مشاركت اهلي دانتارا نغمنجالينكن هوبو كدوا:
. ركوكوهكنفد رلوفل سوسيا رمسئلهنف نغد ترليبت غي مشاركت فترهاد

 : اهلل رسول ينداضب سارنان نغد سالرس

ُخغَُي ُُلُخاُف َُرًُكَُنُخمُُُمُخكُُنُخىُمُهأَُرَُُنُخمَُ   ُهُهانُهسَُلُهبُهفَُُعُخطُهتَُسُخَيُُلَُخُنُخإُهفَُُهُهدُهَيُبهُُهُُيِّه

ُ.انُهيخَُالخُهُفُُعَُضُخَأُُكَُلهُذَُوَُُهُهبهُلُخقَُبُهفَُُعُخطُهتَُسُخَيُُلَُخُنُخإُهفَُ
 

 ثوبهغم دي هندقله كرنغكمو مليهت غي كامو نغكالد افسسيا: ثمقصود
 تيدق ثسكريا ليده، نغد ثوبهغم هندقله وفمم تيدق دي ثسكريا ن،غتا نغد
 .اميان مله-هسلم اداله هاتي نغد وبهغم دان هاتي نغد وبهغم دي هندقله وفمم

  م(مسل رواية)                                                               
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 ممرهاتي سنتياس دان تاهو امبيل برت، مبيلغم هندقله فبا ايبو :ضكتي
 :برسبدا  اهلل رسول.انق-انق نغركمبف دان روبهنف ري،ضرقض فستيا

ُأَب خَناُءَُسبخعُه لصَّاَلةهَُوُهمخ َهاُُمُرواَُأوخَلدَُكمخُِبه َُعَلي خ نهنَيَُواضخرهبُوُهمخ  سه

ُأَب خَناءُُ ُالُخَُوُهمخ نَ ُهمخُفه نهنَي،َُوَفرهُِّقواُبَ ي خ رهُسه عُهَعشخ  .َمَضاجه

 

 بروسيا كتيك غمسبهي منديريكن ايفسو كامو انق-انق رينتهلهف: ثمقصود
 ورعمبر كتيك غمسبهي لكنغضمني كران مريك لهل وكوف دان تاهون توجوه

 دان لالكي) مريك انتاراد تيدور تفمت كنلهغاسي دان تاهون ولوهفس
 .(وانفرمف

  (داود ابو رواية حديث)                                                    
  يت اهلل سكالنيدرمح غي مجعة غسيد

 :اياله اين هاري دف خطبة ماللوءي دومنف دجاديكن بوليه غي حياتنفغانتارا 

 سسبواه كهرمونيان غتوجن اداله امضبرا نفكهيدو سرتا فمنت غي عقيدة :رتامف
 .ضكلوار
 دفدر مشاركت هيندركنغم اكن هرموني غي انضاينستيتوسي ككلوار كدوا:
  .داده يهنضناف رتيفحت سصي تيدق غي جاالض داملك ترجبق

 دمي اين رمسئلهنف لساءيكنثم داملد راننفبر رلوف يدوؤايندي فستيا :ضكتي
  .هرموني غي مشاركت مالهريكن
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 ليهارافتر سنتياس مشاركت رضا ةبرمناجا دان ءبردعا سام-سام :تفكام
  .كنقكبورو االضس دفدر اهلل اوليه يغدليندو دان

 

 .داده دفك تيدق كاتاكن. وباتيغم دفدر باءيق لبيه هخضمن! تلهغاي     
 

 أعوذُِبللُمنُالشيطانُالرجيم 

 ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

 ھ ے ے ۓ

 

ُالخَعظهيخم، خُالُقرخَءانه خَُوَلُكمخُفه  َِبَرَكُهللاُُِله

خُ ،َونَ َفَعِنه َكهيخمه رهُالخ َُوالذِّهكخ ُكمخُِبهخأَلََّيته  َوإهَّيَّ

يخُعُالخَعلهيخُم، نخُكمخُتهاَلَوَتُه،ُإهنَُّهُُهَوُالسَّمه خَُومه  َوتَ َقبََّلُمهِنِّه

ُ لهَماته ََُوالخُمسخ لهمهنيخ خَُوَلُكمخَُولهَسائهرهُالخُمسخ تَ غخفهُرُهللَاُالخَعظهيخَمُِله خَُهَذاَُوَأسخ ِله ُلُقَ وخ  َأقُ وخ

ت َُ يخمَُُفاسخ ُرُالرَّحه ُهُإهنَُّهُُهَوُالخَغُفوخ  .غخفهُروخ
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ُطخَبُةُالثَّانهَيةُُاَُ  ْلخ

َُدىُ الَّذهيُخ َّللهَُّهُدُُمُخالخَُ ْلخ َلُهُِبه ُُكلهِّههَُأرخَسَلَُرُسوخ يخنه َرُهَُعَلىُالدهِّ ُلهُيظخهه َقهِّ ُالخ َودهيخنه
رهُكوخن. َُكرهَهُالخُمشخ َُوَلوخ

 ،ُهَُُلُُكَُيخُرُهشَُُلَُُوهُُدَُحُخوَُُهللاُُُلَّإهُُهََُلُإهُُلَُُنُخَأُُدُُهَُشُخأَُوَُُ

 .هُُُلُوُخسَُُرُوَُُوهُُدُُبُخاُعَُدًُمَُُّمَُُُنََُّأُُدُُهَُشُخأَُوَُ

َُعُهجخََُأُُهُهبُهحُخصَُوَُُهُهىُآلُهلَُعَُوَُُدٍُمَُُُّمَُُنَُدُهيهِّىُسَُلَُعَُُمُخلهِّسَُوَُ لهُِّصَُُمَُّهُُاللَّ ُ.نيخ

 .،ُوَُكونُواَُمَعُالصَّادهقهنيَُاُهللاَُوُخقُُات َُُّ،هللاُادَُبَُاُعُهيَُف َُُ،دُُعُخب َُُامَُّأَُ

 

َُ َُُإهخَوانه لهمهنيخ   ،هللاُُُُكمَُُحفهظَُُالخُمسخ

  .سكالني اهلل دملياكن غي مجعة غسيد
ن دا ضمنجا نغد اداله صالة نءاورنفارا اونتوق منمبهكن كسمخدانتارا 

 :برسبدا رسول اهلل  .دامل صالة برمجاعه صفملوروسكن 

 الةُهالصَُُّامُهَتََُُنُخمُهُوخفُهفُُالصُ ُةََُيُوُهسُخَتُُنَُّإُه،ُفَُمُخكُُفَُوُخفُُاُصُُوُخوُ سَُ
 ثوهغضسسو كران كامو، صف-صف لوروسكنله”:ثمقصود

 .“صالة نءاورنفكسم ترماسوق ايت صف ملوروسكن
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 غي صف ستيكنف سكالني، دكاسيهي غي حاضرين ارافاوليه ايت، 
 امكنثم نغد لوروس اريسنض ساتو دامل برادا ننيت برمجعة كتيك دديريكن

  .كانن دان كريي مجاعه توميت كدودوكن

 ضمنجا قسافتر دان غماسي-غاتس سجاده ماسيد برادا كيت ونفبيار
 ككل صف ممستيكن رلوف فتت ماسيه كيت الين، سام ساتو انتارا جارق

 صالة نءاورنفكسم نيضسباها منجادي اي مودهن-موده. لوروس
 .كيت

 بربهاضيا يغ مجعة غسيد

 دان صلوات اوخافن فرباثقكنماريله كيت مم ،فد هاري مجعة يع مليا اين

 تسورة األحزاب، ااي دامل اهلل فرمانان سباضامي  رسول هللا كفد سالم
56:- 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

 ڇڇ ڇ 

ُلىَُعَُُتَُيخُلَّاُصَُمَُكَُ،ُُدمَُُُّمَُُنَُدُهيهِّسَُُآلُهُلىَُعَُوَُُ،دٍُمَُُُّمَُُنَُدُهيهِّىُسَُلَُعَُاللَُّهمََُّصلهُِّ
ُيماهُهرَُب ُخُإُهنَُدُهيهِّسَُُآلُهُلىَُعَُوَُُ،يماهُهرَُب ُخُإُهنَُدُهيهِّسَُ ُ،دٍُمَُُُّمَُُنَُدُهيهِّسَُُلىَُعَُُكُخرُهِبَُوَُ،
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ِبَُمَُكَُُُ،دمَُُُّمَُُنَُدُهيهِّسَُُآلُهُلىَُعَُوَُ ُنَُدُهيهِّسَُُآلُهُلىَُعَُوَُ،ُيماهُهرَُب ُخُإُهنَُدُهيهِّسَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُُا
ُُيمَُاهُهرَُب ُخإُه يٌدَُمَهيُ،نيَُمُهالَُعَُُالُخفه ٌُُد.إهنََّكُحَه

مهنهنيَُلهُ اللَُّهمَُّاغخفهرُخ ،ُلخُمؤخ َناته مه لهمهنيََُُوالخُمؤخ لهَماتُهَُواملُسخ ُهمُخُ،َوالخُمسخ ن خ َياءهُمه ُاأَلحخ
يُ،َواأَلمخَواتُه ُالدََّعَوات.ُبٌُُعَُقرهيٌبَُمُهيإهنََّكَُسَه

ُ.كَُيخُُغَُُهُُُفُرُهصُخلُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءَُِبَُوَُالُخوَُُالءَُبَُاُالُخنَّعَُُعُخفَُادُخُمَُّهُُاللَّ

.امُهقَُسُخاألَُُئُهيُِّهسََُُومهنُخُامُهذَُالخُُوَُُونُهنُُالخُُوَُُصُهالبََُُنَُمُهُكَُبهُُوذُُعُُُن َُنَُّإهُُمَُّهُُاللَّ
ُ.اَنُبهُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفُهَنُبهُُفُخطُُالُخُوَُنَُتَُوُخمُمَُّحَُارُخوَُُانَُضَُرُخمَُُفُهاشُخُمَُّهُُاللَّ

ُ

ُ لله ُِبه ُالخَواثهَق َُموخلَن َفظخ ُاحخ يُلخطَانَُالسُ اللَُّهمَّ ُالخَعابهدهيَُزانَُمه بخَنُاهُُ،نَُزَيخَن
ُالخَمرخُحُو َتفهيَُُمخُمودُهُلخطَانُهسُ المه َُوَعَلىُُالخُمكخ ُالرَّحخََةَُعَليخهه َُشاهه،َُوأَنزهله لله ِبه

ُُ.ترغضانوُرُزَاههَرة،ُُسلخطَانَةُهنُُوُلخطَانَةُهسُ ال

َلهُُ َُوَأهخ َُأوخلَدُه َفظخ لهمهنيََُُواحخ ُالخُمسخ ُمهَن ن خَياَُوَرَعاََّيُه ُالد  ُفه لهَماته َُوالخُمسخ
َتهكَُ َرةه،ُبهَرحخ  ُ.ََّيَُأرخَحَمُالرَّاحههنيََُُواآلخه

ُ ده ُالخَعهخ َّ َُوِله َفظخ ُاحخ َاعهيُتغكواللَُّهمَّ ُبُخلُاُهُُمَمَّدُإهَسخ لله ُِبه ُلخطَانُهسُ الَنُالخَواثهقه
ي ُ.نَُزَيخَنُالخَعابهدهيَُزانَُمه
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َرةهَُحَسَنًةَُوقهَناَُعَذاَبُالنَّاره. ُاآلخه ن خَياَُحَسَنًةَُوفه ُالد  ُرَب ََّناُآتهَناُفه

 .مَُلَّسَُوَُُهُهبُهحُخصَُوَُُهُهلهُآُىلَُعَُوَُُدٍُمَُُّمَُُُنَُدُهيهِّسَُُىلَُعَُُهللاُُُىلَّصَُوَُ

ُدُللهُ َمخ ََُوالخ ُالخَعاَلمهنيخ ُ.َربهِّ

 

ُعهَباَدُهللاه!

ُكُرُواُهللَاُالخعَُاُذخُكُرُو َواسأَُلوُهُمهنُُُهَُعَلىُنهَعمهههَُيزهدخُكمخ،ظهيَمَُيذخُكرخُكمخ،َُواشخ

َبُ،َفضخلهههُيُ عخطهُكمُخ ُرُهللاهَُأكخ نَ ُعُوُ،َُوَلذهكخ َُن.َوهللاُُيَ عخَلُمَُماَُتصخ

ُيَ رخَحخُكُمُ  .هللاُُُقوُمواُإهَلَُصالتهُكمخ


