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ُطخَبةُ  َل  اْلخ   األوخ

  الخَقاّئل:لِّلَّ  دُ مخ الخَ 

ۋ  ۋ  ۅ     ۅ  ۉ         ٴۇۇ  ۇ     ۆ  ۆ   ۈ  ۈ

 ۉې  ې  ې  ې      ى    ى       ائ  ائ  

ا د  مَ مَُ  َسيَِّّدنَ  نَ أَ  دُ هَ شخ أَ وَ  ،هلَ  كَ يخ رّ  شَ َّل  ،وهُ دَ حخ وَ   للاُ َّل إّ  هَ لَ إّ  ن َّل أَ  دُ هَ شخ أَ وَ 
اَلَلُهَم َصلِّ َوَسلِّمخ َعَلى َسيِّّّدَن . يخ مّ الَ عَ لخ لّ  ة  حخَ رَ  ثُ وخ عُ ب خ مَ الخ ه لُ وخ سُ رَ وَ  ،وهُ دُ بخ عَ 
 ن. يخ الدِّّ  مّ وخ  ي َ َل إّ  انٍ سَ حخ بّّ  مخ هُ عَ بّ تَ  نخ مَ وَ  ،هابّ حَ صخ أَ وَ  هّ ى آلّ لَ عَ وَ ُمََمٍد،  انَ بّ يخ بّ حَ وَ 
 َوّإََّيَي بّتَ قخَوى للا، ُأوخّصيخُكمخ  ،وا للاقُ ت َ اّ  ،للا ادَ بَ ا عّ يَ د، ف َ عخ ا ب َ مَ أَ 

 فَ َقدخ َفاخَز الخُمتَ ُقوخن.
 

ّلَمات َرّحَُكُم للا َ َوالخُمسخ ّلّميخ  ،إخواين الخُمسخ

دكاسيهي  يغ مجاعه سيدغ مثرو دان ساي ديري كفد برفسن ساي
 دغن وتعاىل سبحانه اهلل كفد برتقوى كيت ماريله سكالني، اهلل

 سضاال وهيءمنجا دان فرينتهث سضاال منجوجنوغ سوغضوه-برسوغضوه
  .أخريةد دان ددنيا هيدوف كربكنت مندافت كيت مودهن-مودهن الرغنث.

 : تنتغ ممبينخغكن اكن ينا مامل فد خطبة خاص
 كبسرن". حياتي ،حكمة سلمي: بولن ضرهانا "
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 ،سكالني اهلل درمحيت غي َجَماعهسيدغ 
-بوقيت درفد ساتو ساله دغن دفرليهتكن تله كيت اين، ساعت فد

 فريستيوا ياءيت هيبت مها يغ وتعاىل سبحانه اهلل نءككواسا بوقيت
 ماس مانسي مات مسوا اوليه دليهت بوليه اي. بولن ضرهانا كجادين

 هاتي ترتاريق يغ راماي . بهكنجاهيل يغ فون ماهو عاليم يغ داا
سديكيت  مغتاهوءي تيدق واالوفون لغسوغ، سخارا مليهتث افابيال
 ِعْلِمَيهث. حقيقة تنتغ فون
 برالكو اداله َواْلَبْدر( )اإِلْسِتْقَباُل فورنام فنوه يغ دمامل برخهاي يغ بولن
. مطلق يغ وتعاىل سبحانه اهلل نءككواسا اتاو )udratk(قدرة دغن

 كيين تتايف فنوه سخارا ايت بولن خهاي مليهت دافت كيت بياساث
 يغ خهاي الضي تياد سهيغضاله هيلغ سديكيت دمي سديكيت اي

 بركواس مها يغ اهلل نءككواسا كهيبنت بولن. بضيتوله دموك كليهنت
 اد تنفا ماس بيال-بيال فد دبومي دان دالغيت اد يغ سضاالث مغوبه

 ترجادي. درفد اهلل قدر دان قضاء مثكت دافت يغ الءين كواس سسواتو
 ماتاهاري تربنمث دان تربيت منتدبري، وتعاىل سبحانه اهلل ضوغنأك اتس
 سباضاميان كفدث سجود اونتوق دفرينته كيت مك اين، بولن دان
 تاديخطبة  نءدفرموال دباخاكن يغ 37 ت ايةل  ص   ف   سورة دامل مانثفر
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 سياغ، مامل، اياله نثءككواسا تندا-تندا انتارا د "دان :برمقصود يغ
جوض  تيدق ماتهاري، كفد سجود كامو جاغنله. بولن دان ماتهاري

 لهل بتو كاالو منخيفتاكنث، يغ اهلل كفد سجودله دان بولن، كفد
 .اهلل " كفد برعبادة هاث كامو

 

 ،سكالني اهلل دبركيت غي مجاعهسيدغ 
 رهسيا دان ِحكمة مغندوغي خكراواال ترهادف برالكو يغ فراوبهن فستيا
 دان ماتهاري كفد برالكو يغ فراوبهن جوض بضيتو. ترسنديرييغ  فغاجرن سرتا

 ممربي انتاراث،. ترتنتو رهسيا دان حكمة مغندوغي مسستيث سوده بولن،
 دان غكرنكمو كروسقكن، مالكوكن تيدق ثهمبا-همبا سوفاي فرايغنت
  :َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم اهلل رسول سبدا. باتس ملمفاوي يغ فركارا
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 رضي"درفد أبي مسعود )ُعْقبة ِبن َعْمُرو اأَلْنَصاِري الَبْدِري(  ث:قصودم
 ثبرسبدا: بهاواس َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم بركات بهاوا رسول اهللاهلل عنه 
 تندا-تندا درفد تندا منجادي ايت ثكدوا-كدوا بولن دان ماتهاري

 ماتهاري فراوبهن دغن همباث فارا مناكوتكن اهلل   .اهلل ككواساءن
 دسببكن ضرهان برالكو تيدق ايت بولن دان ماتهاري ادافون. بولن دان
 مليهت كامو جك ايت اوليه. مأنسي كالغن دري سسأورغ ماتيث اوليه

 )صالة كامو صالتله مك ايت، بولن دان ماتهاري ضرهان سسواتو برالكوث
اري اتاو بولن ماته خهاي سهيغض اهلل كفد له ءبردعا دان ضرهان( سنة

 ."كليهاتن مسوال
 مسلم( اريخالبرواية  حديث)                                            

 

 أمرن مروفاكن بولن ضرهاناين، جلس بهاوا  صن كفد برسندركن
 توندوق اضر مأنسي سلوروه كفد سكالي جلس يغ فرايغنت دان اهلل

 منطاعيت تله كيت سكاليفون. فرينتهث سضاال دأتس فاتوه دان طاعة
ن برالكو اين، تاهو سابن يغ بولن ضرهان مينافينو تتايف اهلل فرينته

 مالكوكن تيدق دغن جاض-برجاض لبيه ضرنسي ااومت مامنونتوت 
 امفون مموهون سنتياس دان دبومي كروسقكن كموغكرن، فركارا

 دسدري. تيدق اتاو دسدري داا سم دوسا كرتلنجورن سضاال اتس اهلل كفد
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 ،سكالني اهلل دملياكن غي مجاعهسيدغ 
 سكالني َجَماعه سيدغ مغيغتكن سوك بيخط اين، خريي خطبةامغ

 -:ياءيت فركارا برباف تنتغ
 اهلل كبسرن كفد كيت غيغتكنمسوا كجادين دعامل مسستا اين مفرتام: 
 دان فطرة منتفكن ،خملوق منخيفتاكن بركواس مها يغ وتعاىل سبحانه
 سيلف. فرنه تنفا كجادينث (struktur)سرتوكتور مثوسون

 دان سدر يغ هاتي دغن اين عامل كجادين سضاال فرهاتيكنله: كدوا
 .وتعاىل سبحانه اهلل كفد فالو تيدق كيت سوفاي كإميانن فنوه
 سباضاميان ترسليويغ دان روسق كيت عقيدة بياركن غنجاض: كتي

 بولن دان ماتاهاري مثغك يغ بولن، دان ماتهاري مثمبه يغ قوم سستث
 .وتعاىل سبحانه اهلل كفد مندكتكن ديري

 ڃ ڃ ڃ چ چ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ     ڀ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڦ    ڤٹ  ڤ  ڤ   ڤ

    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چڃ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   
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 اهلل كفد كامو برتوبتله! برإميان يغ اورغ -اورغ "واهاي :ثمقصود
 مغهافوسكن اكن كامو توهن مودهن -موده نصوحا، توبة دغن

 مغالري يغ شرض كدامل كامو مماسوقكن دان كساهلنمو -كساهلن
 دان نيب مغهيناكن اكن تيدق اهلل هاري فد سوغاي، برباف دباوهث

 خفت برضرق مريك، خهاي دغنث، برسام -برسام برإميان يغ غراو
 توهن واهاي: بركات مريك مريك، كانن دسبله دان مريك دهادفن
 كامي، امفونيله دان كامي باضي خهاي مسفورناكنله! كامي

  " .سسواتو تياف -تياف أتس كواس مها اغكاو سسوغضوهث

 (8:سورة التحريم)                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 

   َرَك للاُ ِل َوَلُكمخ ِف الخُقرخآّن الخَعّظيخّم.بَ 
َّكيخّم. ّر الخ ُكمخ ِبَا ّفيخّه ّمَن اآلََّيّت َوالذِّّكخ  َونَ َفَعِّن َوّاَّيِّّ

 ّتالَوَتُه ّانَُه ُهَو الَسّميخُع الخَعّليخُم.َوتَ َقَبَل للا ّمِنِّ َوّمنخُكمخ 
تَ غخّفُر للَا الخَعّظيخَم ِلخ َوَلُكمخ  ِل َهذا َوَأسخ ُل قَ وخ  أقُ وخ

ّمَناتّ  َ َوالخُمؤخ ّمّنيخ ّلَماّت َوالخُمؤخ َ َوالخُمسخ ّلّميخ  َوّلَساّئّر الخُمسخ
ُر الَرّحيخمُ   ُه إنَُه ُهَو الخَغُفوخ تَ غخّفُروخ  .َفاسخ
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ُطخَبُة الثَانَّيةُ اَ   ْلخ

دُ  َمخ َ  لِّلَّ  الخ َهدُ . َربِّ الخَعاَلّميخ َدهُ  للاُ  ّإّل ّإَلهَ  ّل َأن َوَأشخ   ،َلهُ  َشرّيخكَ  ّل َوحخ

َهدُ  ا َسيَِّدنَ  َأنَ  َوَأشخ لُهُ  هُ َعبخدُ  ُمََمد   َسيِّّدنَ  َعَلىَوَبّركخ  َوَسلِّمخ  َصلِّ  الَلُهمَ . َوَرُسوخ
َ. َوَأصخَحاّبهّ  آّلهّ  َوَعَلى ُمََمٍد،  َأْجخَّعيخ

َن. الِلََ  اتَ ُقوا! للا ّعَبادَ  فَ َيا بَ عخُد، َأَما  فَ َقدخ فَاَز الخُمتَ ُقوخ
 

َ  َمَعاّشرَ  ّلّميخ  للا، َرّحَُكمُ  الخُمسخ
 

  رسول هللا كفد سالم دان صلوات اوخافن فرباثقكنماريله كيت مم
 -:56 تسورة األحزاب، ااي اهلل دامل فرمانسباضاميان 

 ڇ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

 لىَ عَ  تَ يخ لَ ا صَ مَ كَ ،  دمَ  مَُ نَ دّ يِّ سَ  آلّ  لىَ عَ وَ  ،دٍ مَ  مَُ نَ دّ يِّ ى سَ لَ عَ الَلُهَم َصلِّ 
 لىَ عَ وَ  ،دٍ مَ  مَُ نَ دّ يِّ سَ  لىَ عَ  كخ رّ بَ وَ ، مَ يخ اهّ رَ ب خ  إّ نَ دّ يِّ سَ  آلّ  لىَ عَ وَ  ،مَ يخ اهّ رَ ب خ  إّ نَ دّ يِّ سَ 

 مَ يخ اهّ رَ ب خ  إّ نَ دّ يِّ سَ  آلّ  لىَ عَ وَ ، مَ يخ اهّ رَ ب خ  إّ نَ دّ يِّ سَ  لىَ عَ  تَ كخ َر ا بَ مَ كَ ،دٍ مَ  مَُ نَ دّ يِّ سَ  آلّ 
َ مّ الَ عَ  الخ ِف  يخٌد َمَّيخٌد. ،يخ   ّإَنَك حَّ
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 َ ّمّنيخ ّمَناّت، الَلُهَم اغخّفرخ ّللخُمؤخ َ  َوالخُمؤخ ّلّميخ ّلَماتّ  َواملُسخ ُهمخ  ،َوالخُمسخ َياّء ّمن خ  اأَلحخ
يخٌع َقرّيخٌب َمُّ  ،َواأَلمخَواتّ   .يخُب الَدَعَواتّ ّإَنَك َسَّ

 وذُ عُ  ن َ نَ إّ  مَ هُ اللَ  .كَ يخُ غَ  هُ فُ رّ صخ ّل يَ  امَ  اءَ شَ حخ فَ الخ وَ  ءَ بَ وَ الخ وَ  الءَ بَ ا الخ نَ عَ  عخ فَ ادخ  مَ هُ اللَ 
 انَ ضَ رخ مَ  فّ اشخ  مَ هُ اللَ . امّ قَ سخ األَ  ئّ يِّّ سَ ّمن وَ  امّ ذَ الخُ وَ  ونّ نُ الخُ وَ  صّ البََ  نَ مّ  كَ بّ 
 .انَ بّ  لَ زَ ا ن َ يمَ ا فّ نَ بّ  فخ طُ الخ وَ  ،نَ تَ وخ مَ  مخ حَ ارخ وَ 

َفظخ َموخّلَن الخَواّثَق ّبهلّل  َزانَ  لخطَانَ السُ الَلُهَم احخ ّم اّ  ،زَيخَن الخَعاّبّديخنَ  ّمي خ بخَن الخَمرخُحوخ
َتّفيخ ّبهلّل َشاه، َوأَنخّزّل الَرحخََة َعَليخّه َوَعَلى  َمخُمودّ  لخطَانّ سُ ال نُ وخر  لخطَانَةّ سُ الالخُمكخ

 .ترغضانو زَاّهَرة، ُسلخطَانَةّ 

ّلَماّت ِف الُدن خَيا َواآلّخَرّة،  َ َوالخُمسخ ّلّميخ َلهُ َوَرَعاََّيهُ ّمَن الخُمسخ َفظخ َأوخّلَدهُ َوَأهخ َواحخ
َّتكَ  َ.ََّي  ّبَرحخ   َأرخَحَم الَراّحّيخ

ّد  َفظخ َوِلَ الخَعهخ َاّعيخلَ  ُمََمدَ  تغكوالَلُهَم احخ َزانَ  لخطَانّ سُ ال بخَن الخَواّثّق ّبهللّ اّ  ّإَسخ  ّمي خ
 .زَيخَن الخَعاّبّديخنَ 
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  فغاسيه مها غيا اهلل، واهاي ذات ي
 

 فثاكيت، وابق دان بنخان بالء ماالفتاك، سضاال فدهيندريله كامي در
 ككجامن ،نءفرسغكيتا فلباضاي درفد كموغكرن، دان ككجني درفد
 ماهوفون منفق يغ ن،ءكسغسارا دان كسولينت درفد ،هارا هورو دان
  .ترمسبوثي يغ
 

 .سسواتو سضاال اتس بركواس مها اغكاو غضوهثسسو
 

 
  َعَذاَب الَناّر. رَبَ َنا آتَّنا ِف الُدن خَيا َحَسَنة  َوِف اآلّخَرّة َحَسَنة  َوّقَنا

  .مَ لَ سَ وَ  هّ بّ حخ صَ وَ  هّ لّ آ ىلَ عَ وَ  دٍ مَ مَُ  نَ دّ يِّ سَ  ىلَ عَ  للاُ  ىلَ صَ وَ 
 َ ُد هلّل َربِّ الخَعاَلّميخ َمخ  .َوالخ

 
 ّعَباَد للّا!

ُه َعَلى نَّعّمّه َيّزدخُكمخ، ُكُروخ  اُذخُكُروخا للَا الخَعّظيخَم َيذخُكرخُكمخ، َواشخ

ُر للّا  َن.َوَلذّكخ نَ ُعوخ َبُ، َوللاُ يَ عخَلُم َما َتصخ  َأكخ

 

 


