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ُطخَبةُُ َلُُاْلخ  ُاألوخ

ُّل ُدُِلل َمخ ُ َُاْلخ نَْ خعلُوُه َُوُنَُْه خ ُنُسَُوَنسْْْْْْْخ َنهل ْخ ََُُنخَمُدُهَُوَنسْْْْْْْخ َن  َُوملنخ ْلَُسنْخُعسْْْْْْْل ُووخ ُشُْْْْْْْ هلللُملنخ ِبل
َُساخَم الَن   َل َ َُاُس ُُسَْْْْ ّلَِ  ُل َخَُفََلَُل  ال ُُيضْْْْخ َهَُاُس َُوَمنخ دلهلُهللاَُُفََلُُمضْْْْل ُيَْهخ       َمنخ

اُسُُ َهُدَُسنهُُُمَمهًداَُابخُدُهَُوَُْس خ ُهللاُُ َُوَاشخ ََُلُإلٰاَسُإلَله َهُدَُسنخ   َسشخ

َُّل اّلمخَُااَُاَااهُهمهُصَْْ ُإلَلَُُوسَْْ سَْْ نو ُْللاخ ُعَبلَهُهمخ َِ  لسلَُوَمنخ ىُسَْْ ّلدلَ ُُُمَّمدوَُوَاَاىُِالسلَُوَسصْْخ
ُاادلُّ مل  ُ يخنُليَْ خ

َ  ُ ُ َْهخدُُ َسمه  َُُهللاُلفَْ نَُُاالعْهُق ُخ  الَب  الُم خ َُوَسنْخُنمخُُمسخ ُعنهُإلَله   هللَاَُاقهُعَُْق علسل َُوََلََُتُ خ

  سكالني، درمحيت غي مجعة غسيد
. ثدفك طاعة دان وتعاىل هسبحان اهلل دفسام كيت برتقوى ك-ماريله سام

  .ناءكجاي يهءمرا كيت مودهن-موده
  : تاجوق اراكنخممبي اين هاري دف خطبة

  سالمإ دامل شهادة نءاورنفكسم                    
 غسأور يضبا يخسو غربض ينتوف اكنفمرو شهادة دمعلومي، اميانضسبا

 بهاس دفهادة ش. ستيا غي سالمإ امضا ملوقف منجادي اونتوق مأنسي
 اكوانفغ اياله شهادة والف اصطالح منوروت. اكوانفغ دان رارإق برمقصود

  . حممد نيب كرسولن دان وتعاىل هسبحان اهلل نءساأك غتنت
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 ،ثكنخفوغم نغد مسلم غسأور إقرار دان ناءاتثرفشهادة بوكنله سقدر 
منجادي  شهادة إقرار رضا تونتوتن دان شرط فبربا ممنوهي رلولهف اي يفتتا
  .وتعاىل هسبحان اهلل سيسي د دترميا دان فكغل

 ،احلديث دان الكريم القرءان صن-صن دري جلس غي كفهمنبرداسركن 
  :ثانتارا شهادة، كلمة ناءورنفكسم دفك تونتوتن دان شرط فبربا تفتردا

 

  علمو : رتامف
 غسساور ايت، كران اوليه. شهادة صحنفغ دفك اساس اكنفعلمو مرو

  .ثظكنملفي مقصود شهادة كتيك ءوتاهغم هاروس
 : 19حممد ايات  ةدامل سور برفرمانوتعاىل  هاهلل سبحان

 يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث

 اليق غق اد توهن يتيد ثوهغضيله، بهاوا سسوءمك كتاهو” برمقصود:
 ﴾دوسا﴿ يضبا دان مو دوسا يضبا وننفمأك موهونله دان اهلل ينءسال دمسبه
  “ .وانفرمف دان لالكي مني،مؤ غاور-غاور

 

َْْْْْْْْْلمْ فَاعْ  كلمة نغد ثمانفر يءمموالوتعاىل تله  هدامل ايات اين، اهلل سبحان
 هاروس برشهادة غي غاور فستيا. برشهادة سبلوم “ يلهءكتاهو مك”
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 نغكندو ممهمي دامل كجاهيلن. ثكنخفداو غي فا غتنت بنر نغد يءتاهوغم
 اتاو سوارا مقراف الت رتيفس وبهأ تق غسساور نفاخاو ببكنثم شهادة كلمة
 .اثمعن يءتاهوغم افتن كات-كات كنخفوغم ندايف غي توا كاكق غبورو

  .دبركيت غقوم مسلمني ي
  كيقينن كدوا:

 كهغمل اكن دان وانضي كرادر ترهيندر اكن غماللوءي كيقينن، سساور
 : 15 ايات تاجراحل ةسور دامل وتعاىل هسبحان اهلل فرمان. ستنيفك نغد
 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

 ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ

 غاور-غاور لهثها ايت براميان غي غاور-غاور ثوهغضسسو” : ثمقصود
-وضرا تيدق مريك كمودين ،ثرسول دان اهلل دفك ﴾براميان﴿ ايخرف غي

 جالن دفجيوا مريك  دان هرتا نغد ﴾برجهاد﴿ غبرجوا مريك دان وضرا
   “.بنر غي غاور-غاور ايتله مريك. اهلل
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 (total)توتل اراخس كيقينن نغد يغجك كلمة شهادة ايت تيدق دايري
 .بنر غي شهادة دسبوت يضال كنيغمو تيدق اي مك ،ثنغكندو مسوا اتس

  

  .نقكتوندو :ضكتي

 دان اتوهنفك مقصود ممباوا سنديري ايت سالمإ معنى ثوهغضسسو
 اتوهف دان توندوق دكهندقي سالمإ ماسوق غي غسساور مان د ،نقكتوندو

 :برسبدا نيب  .ثدامل د اد غي حكام-حكوم دان اتورن االضس فترهاد

ُنُسَُُيُْؤُخََلُ ُيَُدُُكمُاَُاَُمل ُسُلُتُ ُلُِخجُلُ َُاُهُعَْبًَْه ُلُل َُ َنُلَُكَُُّته
 دفك توندوق ثنفسو هاوا غضسهي كامو غسساور براميان لهقتيد: ثمقصود
  .“باوا اكو غي اجرن

  ﴾البيهقي رواية حديث﴿                                           

 ثهااميان  (keabsahan)نكأبسه سكنضوتعاىل من هجوسرتو، اهلل سبحان
 .كرسهن دان كربتن افتن نقكتوندو ثادا ابيالفا له

ْْ

ْ



 

6 
 

 : 65 اياتاء نسلا ةوتعاىل دامل سور هاهلل سبحان فرمان

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  ۈ ٴۇ ۋ

 ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ
ْ تيدق مريك مو، توهن دمي مك : ثقصودم  غضسهي برامياندصيفتكن

 مريك انتارا د تيمبول غي رسليسيهنف دامل حاكيم كاوغاديكن امنج مريك
 تله غي فا دري كربتن مريك هاتي د مراسا تيدق والف مريك كمودين

  .ثنوهفس نغد ايت وتوسنفك منرميا مريك دان حكومكن، كاوغا
 

  .هللا مُُكُُظَُعُلاَُ مجعة غسيد
  .كجوجورن :تفمأك

 وراف-ورافور، تيدق برجوج برالكو هندقله شهادة قرارإبر غي غاور فستيا
. ثهاتي دان فيكرين نغد سجالن غيريإس مستيله ليسن نفاخاو. بردوستا اتاو

 قرارإبر غي لْوسُل بن ّيَباُ بن عبداهلل نفاخاو يءراكوفمم تيدق اهلل ايت كران
 اوليه سكنضدت غي اميانضسبا ثهاتي دامل كجوجورن افتن ليسن نغد شهادة

 : 9دان  8بقرة ايات ال ةسور دامل وتعاىل هسبحان اهلل

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

 ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ
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 دان اهلل دفك براميان كامي: اتكنغم غدان د انتارا مأنسي اد ي برمقصود:
. براميان غي غاور-غاور بوكنله ثسبنر ايت مريك دحالف ،اخرية هاري
 ثها مريك ثحقيقت دحالف براميان، غاور-غاور دان اهلل وفمني هندق مريك

   .دريثم تيدق مريك كنغمريك سنديري، سدا ديري وفمني
 

  : برمقصود غبرسبدا ي رسول اهلل 

 حممد بهاوا دان اهلل ينءسال توهن تياد بهاوا برسقسي غي ونغ فتياد سأور”
      ثحرامكنغم اهلل واليخك ،ثهاتي دامل جوجور نغد اهلل اوتوسن اداله 

  “ .نراك يفا سنتوه د
  ﴾البخاري رواية حديث﴿                                               

  .إخالص كليم:
ْ فهارغم خالصنإك نوهف نغشهادة هاروس دالكوكن د رارإق  اهللرضا

 .ونف سكالي جوا فا بنتوق دامل دنياوي اروهفغ كران بوكن وتعاىل، هسبحان

 : 5ايات ه َنيِّالَب ةدامل سور برفرمانوتعاىل  هاهلل سبحان

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  ڱڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

 ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ
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 اهلل مبهثم ايفسو مالءينكن رينتهكنفد تيدق مريك حال دف برمقصود: 
 دان; توحيد اتس د وهضت فتت يضال ،ثدفك عبادت كنصالخإغم نغد

 امضا ايتله دمكني غي دان. زكاة ممربي سرتا غمسبهي منديريكن مريك ايفسو
 “.بنر غي

 علمو، نغد كيت شهادة ناءورنفكسم ضسام كيت منجا-ماريله سام
 ،خالصنإك دان كجوجورن نوهف نغد شريعة دفك نقكتوندو دان اتوهنفك

 ،ثسباليق. كيت عمالن دان شهادة ثي ترمقبولسهاج كوخن لهوايتن كرا
 رييكنشك دان (kemunafikan)نقفكمنا ،كرنغيإك كجاهيلن،

 مروسقكن تيدق رضا وهيءدجا واجب دان عمل ورخهنفغ اكنفمرو
 اركنرإق كيت تله غي شهادة كسقسني

. 

هللُلَُسُا  ُُ ُااوهجل مُلُااشه خطَ نُلُملنَُُِبل  

ُڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ
ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

 ۋ ۅ ۅ ۋۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 
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 تله غي كامو توهن دفواهاي سكالني مأنسي! برعبادتله ك برمقصود:
 كامو ايفسو كامو، دفدر تردهولو غي غاور-غاور دان كامو تاكنفيخمن
 اونتوق اين بومي منجاديكن غدي له ي .برتقوى ﴾غي غاور-غاور منجادي﴿

 وننغبا ايضسبا ﴾ثايسي االضس سرتا﴿ يتغال دان رن،فهم ايضسبا كامو
 اللو يت،غال دري هوجن يرءا ثدتورونكن دان; ﴾ثكوكوه نغد دبينا غي﴿

 رزقي منجادي غي بواهن-بواه جنيس-برجنيس ايت اير نغد ثندكلوارك
 دحالف سكوتو، غسبار اهلل، يضبا اداكنغم كامو نلهغجا مك; كامو يضبا

  “.﴾اسا مها غي توهن اياله اهلل بهاوا﴿ تاهويغم مسوا كامو
 ﴾22  &21 :البقرة ةسور﴿                                         

 
ُااخَهظل خمل ِبَُ ُااخُقوخِنل َُوَاُكمخُِفل   ََُْكُهللاُُِلل

َكل خمل  ولُاْلخ َُوااذّلكخ َل َ ُفل خسلُملَنُاآلَّي ُكمخُِبل َُوالّيّل  َونََْعَهِنل
ُ ََُهللاُملِنّل نخُكمخُعلَلَوَعُسُالنهُسُُلَ ُااسهمل خُعُااخَهال خُم َوعََْقبه  َومل

خَُوَاُكمخُ نَْ خعلُوُهللَاُااخَهظل خَمُِلل َُلذاَُوَسسخ ِلل ُلُقَْ خ  سقُْ خ
َُل َن  مل ََُوااخُمؤخ ملنلْيخ َُوااخُمؤخ َل الَم  ََُوااخُمسخ الملْيخ  َوالَس ئلولُااخُمسخ

ُُْااوهال خُم ُ ُهُإنهُسُُلَ ُااخَ ُع خ نَْ خعلُووخ  فَ سخ
ُُ
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ُطخَبُةُااثه نلَ ةُُاَُ  ْلخ

دُُ َمخ َُُِللهُلُاْلخ ُااخَه َاملْيخ َهدُُ َُْبّل َدهُُُهللاُُُإلَلُإلَاسََُُلَُسنَُوَسشخ َهدُُُ َاسَُُُشوليخكََُُلَُواخ َُوَسشخ
اُسُُُهَُُابخدُُُُُمَمهًداَُس ّلَد ََُُسنُه َلُُّاااهُهمُه َُوَُْس خ َُُوَساّلمُخَُص ْلكخ ُُُمَمهدو َُس ّلدل ََُُاَاىَوَِب

َِ  لسُلُِالسُلَُوَاَاى َ َُوَسصخ َُسْجخَهلْيخ
َ  ُ َْهخُد َُسمه  َُُُفَْ َب  َن ُاِلهَُُاعْهُق ا!ُهللاُال ُفَ َزُااخُمنْهُق خ  فََْقدخ

  دكاسيهي، غي مجعة غسيد
ْْرسولْهللا كفد سالم دان صلوات اوخافن فرباثقكنماريله كيت مم

 -:56 تسورةْاألحزاب،ْااي اهلل دامل فرمانسباضاميان 

 ڇ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

ُ َّل َُص ُصَُمَُكَُ ُُدمُهُُمَُُ َُدُل لُّسَُُِلُلُاىَُاَُوَُُ دُومُهُُمَُُ َُدُل لُّىُسَُاَُاَُاااهُهمه ُاىَُاَُُتَُ خُاُه 
ُاىَُاَُوَُُ دُومُهُُمَُُ َُدُل لُّسَُُاىَُاَُُكُخُْلِبَُوَُ ُمَُ ُخالُلوَُ ُْخُإُل َُدُل لُّسَُُِلُلُاىَُاَُوَُُ مَُ ُخالُلوَُ ُْخُإُل َُدُل لُّسَُ
ُمَُ ُخالُلوَُ ُْخُإُل َُدُل لُّسَُُِلُلُاىَُاَُوَُ ُمَُ ُخالُلوَُ ُْخُإُل َُدُل لُّسَُُاىَُاَُُتَُكُخَُْ ُِبَُمَُكَُ دُومُهُُمَُُ َُدُل لُّسَُُِلُل
ُ َُمُل اَُهَُُااُخِفل  ُ إلنهَكَُحَل خٌدَُمَل خدٌُ  ْيخ

َُ نلْيخ مل ُالاخُمؤخ ُاغخعلوخ َل ُاااهُهمه َن  مل ََُُوااخُمؤخ الملْيخ َُلَُوالُسخ الَم  ُهمُخُ َوااخُمسخ نْخ ُمل َ  ءل ُاأَلاخ
َُل َ ا َُلإلنهَكَُسَل خٌعَُقوليخٌبَُمُُلُ َواأَلمخ َاَ ا ُ  خُبُااده
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ُُخُمُههُُاااُه ُ  ُُهُُُنَُْ ُهإلُُمُههُُاااُهُ كَُيخُُغَُُسُُُفُوُلصُخَلُيَُُ مَُُ ءَُشَُُِخعَُااُخوَُُءَُِبَُ َُااُخوََُُلءَُبَُ ُااُخنُهاَُُعُخفَُا
ُ مُلقَُسُخاألَُُئُل ُّلسَُملنُوَُُامُلذَُالخُُوَُُ نُلنُُالخُُوَُُصُلاابََُُنَُمُلُكَُ ُل ُ  َُضَُوُخمَُُفُلاشُخُمُههُُاااُه 
ُْخوَُ ُ  َنُ لُُلَُزَُ ُنَُْ مَُ ُفُلَنُ لُُفُخطُُااُخوَُُ  َُتَُ ُخمُهُمُخاَُا

هلللُ َُم خَلَ ُااخَ اثلَقُِبل َعظخ َزانَُُاخطَ نَُااسُُاااهُهمهُااخ ُالُُ زَيخَنُااخَه  لدليخنَُُمل ْخ مل  خَنُااخَموخُا خ
ُااوهَحخََةَُاَا خسلَُوَاَاىَُُُمخُم ُُلُاخطَ نُلسُُاا هلللَُش ه َُوسَنخزللل ُِبل َنعليخ نُْ خُُْاخطَ نَةُلسُُااااخُمكخ

ُ ترغضانوُزَاللَوة ُُساخطَ نَةُل

ُااُدنُْخ ُِفل َل الَم  ََُوااخُمسخ الملْيخ َاسَُُوََْا َّيهُُملَنُااخُمسخ َُهَُُوَسلخ َُسوخَل َعظخ َوةل َُوااخ َ  َُواآلخل
َنلكَُ َ ُ لَوَحخ ْخَاَمُااوهاَحللْيخ َُُّيَُس

دلُ هُااخَههخ َُوِلل َعظخ ََُُُُمَمهدَُُتغكواااهُهمهُااخ َ ال خ هللُلالُُإلَسخ ُِبل َزانَُُاخطَ نُلسُُااُ خَنُااخَ اثلقل ُمل ْخ
ُ زَيخَنُااخَه  لدليخنَُ

  فغاسيه مها غيا اهلل، واهاي ذات ي
 فثاكيت، اءوب 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
ُ
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ُ

ُ
ُ  َ ُااُدنْخ ْل َْ ْهَن ُِعلَن ُِفل َوةلَُاَسَنًةَُوقلَن َُاَذاَبُاانه  ُاآلخل  َُاَسَنًةَُوِفل

 ُ مَُاُهسَُوَُُسُلبُلُِخصَُوَُُسُلالُُِىاَُاَُوَُُدُومُهُمَُُُ َُدُل لُّسَُُىاَُاَُُهللاُُُىاُهصَُوَُ
َُ ُااخَه َاملْيخ َْبّل ُدُهلللُ َمخ ُ َواْلخ

َُُهللال! ُالَب 
ُهُ ُكُووخ ُخُكمخ اُ خُكُووخاُهللَاُااخَهظل خَمَُيذخُكوخُكمخ َُواشخ  َاَاىُنلَهملسلَُيزل

َن  نَُْه خ َبُ َُوهللاُُيَْهخَاُمَُم َُعصخ ُوُهللالَُسكخ  َوَاذلكخ

اُإلَلَُصَلعلُكمُخ ُم خ  يَْوخََحخُكُمُهللا ُ قُْ خ

 


