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ُطخَبةُُ َلُُاْلخ  ُاألوخ

ُدُهلِلُالَِّذيخُ َُاحلَمخ يخِعُالخُمَكلَِّفيخ َسَُعَلىَُجَِ يخن.ُُ فَ َرَضُالصََّلَواِتُاْلَمخ ِعَماَدُالدِ   َوَجَعَلَهُا

َُلُُ َهُدَُأنخ لُهُُُ،ُللاُُِإلَهُِإلََُّأشخ َهُدَُأنََُّسيِ َدََنُُُمَمًَّداَُعبخُدُهَُوَرُسوخ  ُُ،َوَأشخ

َحاِبِهُُ َُعلَىَُسيِ ِدََنُُُمَمٍَّدَُوَعَلىُآِلِهَُوَأصخ            الل ُهمََُّصلِ َُوَسلِ مخَُوََبِركخ

يخنُِ ُ ِمُالدِ  َساٍنُِإَلُيَ وخ ُتَِبَعُهمخُِبِِحخ  ُُ.َوَمنخ

 فَ َياُِعَباَدُللِاُ،ُُأوِصيُكمخَُونَ فخِسيُبِتَ قخَوىُللِاُ،ُُ-َأمَّاُبَ عخُدُُُ

 ََيَُأي َُّهاُالَِّذيَنُآَمُنواُات َُّقواُاَّللََُّوَُكونُواَُمَعُالصَّاِدِقَيُُُ

  .اهلل دكاسيهي غي مجعة غسيد

 دفك كطاعنت دان ناءكتقو كتكنغوسها منياسام بر-ماريله كيت سام
 دان دلقسانكن ثسوروهن االضس ممستيكن نغد وتعاىل هسبحان اهلل
 دان دلقسانكن واجب غي سوروهن انتارا. لكنغضدتي ثنغاال الرضس

 .وقتو ليما فرض غمسبهي اياله بايكنأد حرام

 دف مليا غي ميمرب اين، تاهون دف صالة عبادت حياتنفغ بولن نافبرمس
  :برتاجوق خطبة ممباوا اين بركت نوهف هاري

 “  وقتو ليما غمسبهي نفكواجي   ”                   
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  ،سكالني درمحيت غي مجعة غسيد

 منديريكن رينتهف اياله رجب بولن د برالكو غي غنتيف ركارافد انتارا 
 اهلل فادغم وتفدمج ينداضب كتيك دترميا اين رينتهف. وقتو ليما غمسبهي

 ايفاخد وفمم تيدق غي ،يغضتي غاليف غي تفمت د وتعاىل، هسبحان
  .ينءال غي رسول دان مالئكة اراف اوليه ونفواالو

 اهلل نءكورنيا سواتو اكنفمرو غهاوا مسبهيب يفاينصغم ثكيت سهاروس
 سواتو اكنفمرو اي. ثهمبا-همبا دفك غوضا غي وتعاىل هسبحان
 دان غسوغل اراخس ثتوهن نغد همبا غسساور كنغهوبوغم غي عبادت

 عخشو  نغد منونايكن غي افسسيا يضبا بسر تغسا غي نعمت ساتو
  .عاض  و  ت    دان

 

  سكالني مجعة غمسلمني سيد

 دوا خفوغم سفسل كدوا غسالم يإو منجادي روكون وقت ليما غمسبهي
 غسأور ايضسبا اكوغم ايت غسساور سفسل يتءيا شهادة، كلمة

 هسبحان اهلل مبهثم اياله دالكوكن واجب غي كدوا ركاراف; سالمإ



 

4 
 

 غي وقتو-وقتو دامل د غمسبهي كنارجغم نغد ثدفك برمناجات وتعاىل،
-وتوسفيت تيدق ا براميان غي غسساور منجادي غضسهي كن،فدتت
  .ثتوهن نغد غبرهوبو وتوسف

 : 103 : ايات اءسّنلا ةوتعاىل دامل سور هاهلل سبحان فرمان

 ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

 دواجبكن غي نفكتت ساتو اداله ايت غمسبهي ثوهغضسسو:  ثمقصود
  .ثوقتو ترتنتو غي براميان، غي غاور اتس

 

 فبربا ماس مبيلغم ثها ايت ترتنتو غي وقتو دامل د دواجبكن غي غمسبهي
 مأنسي فهيدو ماس نغد غكوكن، بربنديدال اونتوق سهاج مينيت

 . برحيت دان رزقي اريخمن بكرجا اونتوق سهارين

. وتعاىل هسبحان اهلل دفك برشكور مأنسي اتس ك واجب ، ايت اوليه
 نءكريضا اريخمن اونتوق وناكنضد هندقله لواس، غي ماس غلوا نغد

 غي ركاراف مالكوكن كالي-سكالي نغجا دان وتعاىل هسبحان اهلل
  .ثاي اوليهدمورك
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 دنيا، د نفكهيدو اريخمن اونتوق مأنسي ماس لواس يتوضاوليه كران ب
 غمسبهي صالة ثادا نغد مك دالكوكن، غي الالي ركاراف قثبا والف دمتبه
 ايت، كران اوليه. ثدفدر سلثم دان برتوبة مأنسي تلهفدا وقتو، ليما

 .رنكغكمو دان كجاهنت دفدر مأنسي هخضمن تفدا وقتو ليما غمسبهي

 : 45نكبوت ايات عال ةوتعاىل سور هاهلل سبحان فرمان

 ۉ ې ې ې ې ى

-ربواتنف دفدر هخضمن تفدا ايت غمسبهي ثوهغضسسو : ثمقصود
  .كرغمو دان كجي ربواتنف

 

  دكاسيهي غي مجعة غسيد مسلمني

 رضا وتعاىل هسبحان اهلل رتضح ك مموهون ايت غسساور غد دامل مسبهي
 دان نيب اراف اوليه يءداللو غي جالن بتول، غي جالن ثدفك دكورنياكن

 غي اجرن مسوا ممبنركن غي غاور-غاور جالن ،م  ل  س  ال ُمِهْيَلَع رسول اراف
 جالن دف ماتي غي غاور-غاور﴿ شهداء اراف جالن رسول، اوليه دباوا

  .صاحل غي غاور-غاور جالن دان ﴾اهلل
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 تراللو كران براميان، غي غاور فستيا دفك رلوف امت اين رموهوننف
 مأنسي اوليه تافيخد غي سست (ideologi)يضديولويالن دان جا قثبا

 كيت ،غمسبهي دامل د. سنديري مريكنفسو  هاوا دان عقل منوروت
 جالن يتءيا اهلل، اوليه يءدموركا غي جالن دفدر اهلل نغد غبرليندو رلوف

 يكوتيغم تيدق يفتتا بنر غي جالن تاهويغم مريك. يهودي غاور-غاور
 غي غاور-غاور جالن دفدر غبرليندو ضجو كيت. ترسبوت جالن

 ناليغم تيدق غسوغل غي نصراني غاور-غاور جالن يتءيا سست،
  .وهءجا غي كسسنت دامل د سست مريك ببكنثم كبنرن

 

 : 46-45البقرة ايات :  ةوتعاىل دامل سور هاهلل سبحان فرمان

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 

 ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

 صالة، كنارجغم دان صرب جالن نغد نغرتولوف لهامينت دان: ثمقصود
. عخشو  غي غاور واليخك برت امتله ايت صالة ثوهغضسسو دان

 توهن منموءي اكن مريك بهاوا يقني نغد ايخرف غي مريك ﴾يتءيا﴿
  .   ثدفك كمبالي اكن مريك بهاوا دان مريك،

 



 

7 
 

 .وقتو ليما غمسبهي مواجيبكن وتعاىل هسبحان اهلل فاغايتله انتارا حكمه م

 مريك انق-انق منديديق ايفسو فايبوبا ممرينته  اهلل رسول ثسرتوس
 : ثسبدا اميانضسبا غمسبهي منديريكن نغد

ِرُِسِنيَُُورُُمُُ َهاُِلَعشخ َُعَلي خ َياَنُكمخَُِبلصَََّلِةُِلَسبخِعُِسِنَيَُواضخرِبُوُهمخ  ،اخُِصب خ

نَ ُهمخُِفُالخَمَضاِجعُِ ًُوًفرِ ُقواخُبَ ي خ
 )روايةُامحدُوايبُداود(

 
 مورعبر مريك ابيالفا غمسبهي كامو انق-انق سوروهله : ثمقصود
 مورعبر ابيالفا ﴾غمسبهي تيدق ابيالفا﴿مريك   هل لكووف تاهون، توجوه

 .تيدور تفمت دامل د مريك انتارا يسهكنف دان تاهون ولوهفس
 

 يلخك دري غمسبهي نغد بياسا كانق-كانق ايفسو اياله ثحكمه
 دان إخلص نغد ثكنارجغم تروس مريك ديواس تله ابيالفا دان يضال
 غمسبهي دفحكمه درن دا منفعة تفمندا برجاي غض،سهي عخشو  نوهف
 .دالكوكن غي
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َُأُعوُذَُِبهلِلُِمَنُالشَّيخطَاِنُالرَِّجيمُِ

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

 ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ

 لوروس، بتول غي كو-جالن اينله ثوهغضسسو بهاوا دان : ثمقصود
 جالن-جالن منوروت كامو نلهغجا دان; ثمنوروت كامو هندقله مك

-رايخمن ﴾ايت ينءال غي﴿ جالن-جالن كران ،﴾سالمإ دري ينءال﴿
 كامو، رينتهكنف اهلل ايتله دمكني غن يغد. اهلل جالن دري كامو برايكن

  .برتقوى كامو ايفسو

 ﴾153:  ايات نعاماأل سوره﴿                                              

 

  َُرَكُللاُُِلَُوَلُكمخُِفُالخُقرخآِنُالخَعِظيخِم.َبَُ
َِكيخِم. ِرُاحلخ ُكمخُِبَاُِفيخِهُِمَنُاآلََيِتَُوالذ ِكخ  َونَ َفَعِِنَُوِاَيِ 

َُوِمنخُكمخُِتَلَوَتُهُِانَُّهُُهَوُالسَِّميخُعُالخَعِليخُم.  َوتَ َقبََّلُللاُِمِنِ 
تَ غخِفُرُللَاُالخَعِظيخَمُِلخَُوَلُكمخُ ِلَُهذاَُوَأسخ ُلُقَ وخ  أقُ وخ

َُ ِلِميخ ِمَناتَُِوِلَساِئِرُالخُمسخ ََُوالخُمؤخ ِمِنيخ ِلَماِتَُوالخُمؤخ  َُوالخُمسخ
ُرُالرَِّحيخمُُُ ُهُإنَُّهُُهَوُالخَغُفوخ تَ غخِفُروخ ُ.َفاسخ
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ُطخَبُةُالثَّانَِيةُُاَُ  ْلخ

دُُ َمخ ََُُّلِلَُُِّاحلخ ُالخَعاَلِميخ َهدُُ.َُربِ  َدهُُُللاُُُِإلُِإَلهَُُلَُأنَُوَأشخ َهدُُُ،َلهَُُُشرِيخكَُُلَُوحخ َُوَأشخ
لُهُُُهَُُعبخدُُُُُمَمًَّداَُسيِ َدَنََُُأنَُّ َُُوَسلِ مُخَُصلُِ ُاللَُّهمَُّ.َُوَرُسوخ ُُُمَمٍَّد،َُسيِ ِدَنََُُعَلىَوََبِركخ

َ.َُوَأصخَحاِبهُُِآِلهَُُِوَعَلى َُأَجخَِعيخ
َن.ُاَّللََُُّات َُّقوا!ُللاُِعَبادَُُفَ َياُبَ عخُد،َُأمَّا ُفَاَزُالخُمت َُّقوخ  فَ َقدخ

ََُُمَعاِشرَُ ِلِميخ ُللا،َُرمِحَُكمُُُالخُمسخ
 

  رسول هللا كفد سلم 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

صَُمَُكَُ،ُُدمَُُُّمََُُنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،دٍُمَُُُّمََُُنَُدُِيُِ ىُسَُلَُعَُاللَُّهمََُّصلِ ُ ُلىَُعَُُتَُيخُلَُّا
ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُ ُ،دٍُمَُُُّمََُُنَُدُِيُِ سَُُلىَُعَُُكُخرَُِبَُوَُ،
َُبَُمَُكَُ،دٍُمَُُُّمََُُنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُ ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُا ُآلُُِلىَُعَُوَُ،
َُمُِالَُعَُُالُخِفُُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُ يخٌدَُمَِيخٌد. ،يخ  ُِإنََّكُمحَِ



 

10 
 

َُ ِمِنيخ ُِللخُمؤخ ُاغخِفرخ ِمَناِت،ُاللَُّهمَّ ََُُوالخُمؤخ ِلِميخ ِلَماتَُُِواملُسخ َياِءُُ،َوالخُمسخ اأَلحخ

ُهمُخ يخٌعَُقرِيخٌبَُمُُُِّ،َواأَلمخَواتُُِِمن خ ُ.يخُبُالدََّعَواتُِِإنََّكَُسَِ
َُنَُِّإُُمَُّهُُاللَُّ.كَُيخُُغَُُهُُُفُرُِصُخلُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءََُبَُوَُالُخوََُُلءَُبَُاُالُخنَّعَُُعُخفَُادُخُمَُّهُُاللَّ
ُفُِاشُخُمَُّهُُاللَّ.ُامُِقَُسُخاألَُُئُِي ُِسَُِمنُوَُُامُِذَُالخُُوَُُونُِنُُالخُُوَُُصُِالبََُُنَُمُُِكَُِبُُوذُُعُُن َُ
ُ.اَنُِبُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفَُِنُِبُُفُخطُُالُخوَُُ،َنَُتَُوُخمَُُّمُخحَُارُخُوَُاَنَُضَُرُخمَُ

ُ َُِبهلِل ُالخَواِثَق َُموخلََن َفظخ ُاحخ َزانَُُلخطَانَُالسُُّاللَُّهمَّ ُالخَعاِبِديخنَُُِمي خ بخَنُِاُُ،زَيخَن
ِمُ َُِبهلِلَُشاه،َُوأَنخِزِلُالرَّمحخََةَُعَليخِهَُوَعَلىَُُُمخُمودُُِلخطَانُِسُُّالالخَمرخُحوخ َتِفيخ الخُمكخ

ُ.ترغضانوُنُ وخرُزَاِهَرة،ُُسلخطَانَةُُِلخطَانَةُِسُُّال

ن خَياُ ُالدُّ ُِف ِلَماِت َُوالخُمسخ َ ِلِميخ ُالخُمسخ ُِمَن َُوَرَعاََيُه َلُه َُوَأهخ َُأوخلَدُه َفظخ َواحخ
َ.َُواآلِخَرِة،ُِبَرمحخَِتكَُ ََُُيَُأرخَحَمُالرَّامِحِيخ

ِدُ َُوِلَُّالخَعهخ َفظخ َاِعيخلَُُُُمَمَّدَُُتغكواللَُّهمَُّاحخ ُلخطَانُِسُُّالُبخَنُالخَواِثِقَُِبهللُِِاُُِإَسخ
َزانَُ ُ.زَيخَنُالخَعاِبِديخنَُُِمي خ
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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
ُ
ُ

ن خَياَُحَسَنًةَُوِفُاآلِخَرِةَُحَسَنًةَُوِقَناَُعَذاَبُالنَّاِر.  ُرَب ََّناُآتَِناُِفُالدُّ
 ُ.مَُلَّسَُوَُُهُِبُِحُخصَُوَُُهُِِلُآُىلَُعَُوَُُدٍُمَُُّمََُُُنَُدُِيُِ سَُُىلَُعَُُللاُُُىلَّصَُوَُ

ُ ُدُهلِلَُربِ  َمخ ََُواحلخ ُ.الخَعاَلِميخ
ُ

ُِعَباَدُللِا!
ُهَُعَلىُنَِعِمِهَُيِزدخُكمخ، ُكُروخ  اُذخُكُروخاُللَاُالخَعِظيخَمَُيذخُكرخُكمخ،َُواشخ

َن. نَ ُعوخ َبُ،َُوللاُُيَ عخَلُمَُماَُتصخ ُرُللِاَُأكخ  َوَلذِكخ

اُِإَلَُصَلِتُكمُخ ُموخ  يَ رخمَحخُكُمُللا.ُ،قُ وخ

 


