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ُطخَبةُُ َلُُاْلخ  ُاألوخ

َطٰفى. هلِلُوََكٰفىُ،َُوَساَلٌمَُعٰلىُِعَباِدِهُالَِّذيخَنُاصخ دُُِ َمخ  َاْلخ

ُ َهُدَُأنخ َدُهُ ِإلَهُِإلَُلَُأشخ َهُدَُأنََُُّشرِيخَكَُلُه.َُلُهللاَُُوحخ لُهُُُُمَّمًداَُُوَأشخ َُعبخُدُهَُوَرُسوخ

َساٍنُ ُِبِِحخ ُتَِبَعُهمخ َحاِبِهَُوَمنخ اَللُهّمَُصّلَُوَسّلمخَُعٰلىَُسيِِّدََنُُُمَّمٍدَُوَعلىُآِلِهَُوَأصخ
ِمُالّديخنُ ُِإَلُيَ وخ

نَُُمَّاُبَ عخُد.أَُ ِلُحوخ ُتُ فخ َوىُهللِاَُوطَاَعِتِهَُلَعلَُّكمخ َيُبِتَ قخ َُوِاَّيَّ ِصيخُكمخ  فَ َياُِعَباَدُهللِا,ُُاوخ

  يا،ضبربها غي مجعة غسيد
 ثرينتهف االضس يتمنطاع نغد اهلل، دفسام كيت برتقوى ك-ماريله سام

 كيت كران اهلل دفك برشكور كيت. ثنغالر االضس لكنغضمني دان
 نعمت نغد مودهن-موده. داماي دان امان نغد فهيدو تفدا

 منجادي سرتا اهلل دفك عبادت ملقساناكن تفدا كيت ترسبوت
  .اخرية د دان دنيا د برجاي غي منيوءم غسأور

  : اياله اين هاري دف خطبةتاجوق 
  حكمه دان كصربن د سباليق مصيبة                
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  سكالني، اهلل دكاسيهي غي مجعة غسيد
 فستيا دفك بسر تغسا غيمنفعة  ممربي غي صفةصرب اداله ساله ساتو 

 دان نغري لبيه منجادي يفهاد كيت غي مسئله صرب نغد. سالمإ اومت
 دان ليسهض مراسا افتن غتن لبيه نغد دسلسايكن تفدا ركاراف فستيا

  .ترتكان
 براميان غي غاور-غاور دفينتا كخوتعاىل سوك، كاسيه دان  هاهلل سبحان

 فهيدو دامل اوجني ايضلباف نغد داوجي مريك مان كتيك صرب دان
 :146 ايات عمران لآ ةسور دامل برفرمان وتعاىل هسبحان اهلل رتيمانفس اين،

 ۅ ۉ ۉ ې

 .صرب غي غاور-غاور يهاسيغماس سنتي اهلل ،﴾تلهغاي﴿ دان: ثمقصود
 

 االضس دامل نقيءكبا تفمندا سنتياس اكن ،ثكصربن واتق غي براميان غاور
  كران فوكوخ مراسا دانضا ر نقكدودو دف برادا سنتياس اكن ،ثاوروسن

  .برصرب دان وتعاىل هسبحان اهلل دفك برشكور سنتياس دي
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 :برسبدا رسول اهلل 
ُُكلَُّهَُلُهَُخْيخٌ،َُوَليخَسَُعَجباًُأِلَُ َرُه َُأمخ ِمِنُِإنَّ ِرُالخُمؤخ لُِأِلَُُذِلكَُمخ ِمنَُِحٍدُِإلَُّ ُلخُمؤخ :ُِإنخ

َُأَصابَ تخُهَُضرَّاُءَُصََبََُفَكاَنُخَُ اًَُلُه،َُوِإنخ اًَُلهَُُأَصابَ تخُهَُسرَّاُءَُشَكَرَُفَكاَنَُخْيخ ُْيخ
 براميان، غي غسساور ناءكاد يباءعج تغسا :ثمقصود

دان ايت تيدق ترجادي  باءيق، اداله ثاوروسن االضس ثوهغضسسو
 تفمندا دي جك. براميان غي غاور يضبا ثها واليخك غسساور دفك

 دي جك دان. ثبوات نقيءكبا ايت دمكني مك برشكور، دي نغكسن
 .ثبوات نقيءكبا اداله ايت دمكني مك برصرب، دي كسوسهن، تفمندا

﴾مسلم رواية حديث﴿                                              

  
 دري رهضداله انوا دترميا غي نغكسن براميان، بنر-بنر غي غسأور يضبا

 وفمم غي اوجني اداله والف افمنيم غي مصيبة مانكاال وتعاىل، هسبحان اهلل
 هسبحان اهلل سيسي دري اهالف ممبواهكن سرتا نقكدودو مناءيقكن

 .وتعاىل
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  سكالني، اهلل دكاسيهي غي مجعة غسيد
 كنغمندات بوليه غي بنجري دان هوجن موسيم دف برادا كيت اين، غسكار
 اوجني اداله افمنيم غي مصيبة فستيا تكنغداي رلوفبيال ماس. -بيال دف مصيبة

 دان برنفس ماسيه كيت مان يضسال. وتعاىل هسبحان اهلل دفدر كتنتوان دان
 داوجي اكن سيتف كيت مك اين، اهلل بومي موك اتس د نفكهيدو منجالين

 اوجني دري الري تفدا اكن تيدق كيت دري فستيا دان مصيبة، نغد
  .ينا مصيبة

 

 مانفر اميانضسبا القرءان دامل دسبوت غجنيس مصيبة ي-انتارا جنيس
 : 156 -155 ايات البقرة ةسور دامل وتعاىل هسبحان اهلل

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

 ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

 سديكيت نغد كامو وجيغاكن م كامي! ثوهغضسسو دمي :ثمقصود
 نغد﴿ دان رن،فكال ﴾يءمراسا نغد﴿ دان ﴾موسوه دفك﴿ تاكوت نءراساف

 بريله دان. تامنن حاصيل سرتا جيوا دان بندا هرتا دري نغككورا ﴾ثبرالكو
 ابيالفا غي غاور-غاور ﴾يتءيا﴿: صرب غي غاور-غاور دفك مبرياض خرب

 كامي ثوهغضات: "سسوبرك مريك كسوسهن، سسواتو اوليه افدتيم مريك
  .كمبالي كامي جواله اهلل دفك دان اهلل نءاثوفك اداله
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      برصرب سنتياس رضا كيت اجرغوتعاىل م هدامل ايات اين، اهلل سبحان
 كتيك صرب غي غاور-غاور. كيت افمنيم غي مصيبة االضس اتس د

 :يتءيا وس،ض سكالي كلبيهن ضتي وليهيارفمم اكن مصيبة افدتيم
 وتعاىل هسبحان اهلل. مريك اتس ك اهلل توجنوقف دان رمحة صلوات،

 : 157 ايات البقرة ةسور دامل برفرمان

 ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

 ايضبا-ايضبربا نغد اهيفدليم غي غاور-غاور اياله ايت مريك :ثمقصود
 غي غاور-غاور ايتله مريك دان ،ثرمحت سرتا مريك توهن دري نقيءكبا
  .ثهدايه توجنوقف تفدا
 دفك اهلل صلوات معنى بهاوا ،ثتفسريمنجلسكن دامل كتاب  رْي ث  ك   ُنْبِامام اإل
 وجنيف تفمندا مقصود ممربي مصيبة تفمندا كتيك صرب غي غاور-غاور

  .وتعاىل هسبحان اهلل دري
  سكالني، دحرميت غي مجعة غسيد
 يفنصاإ دان يغرنو كيت اونتوق اجرنفغ سرتا كلبيهن حكمه، قثبا تفتردا

 افمنيم غي مصيبة اياله اوتام غاليف غي فا. كيت افمنيم غي مصيبة سباليق د
 : سبدا نيب  .دوسا وسفهافغ اكنفمرو ايت كيت
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ِلمَُ ُُمِصيَبٍةُُتِصيُبُالخُمسخ ُُِِبَاَُعنخُه،ُُِإلََُُّماُِمنخ َكفََّرُاَّللَّ  
وخَكِةُُيَشاُكَهاُ ُالشَّ َحَّتَّ  

 غي دوري بهكن مصيبة سواتو افترتيم مسلم غسأور لهقتيد :ثمقصود
 سبب نغد ثكساهلن وسفهاغم اكن اهلل مالءينكن ونفسكالي ثيءملوكا
  .ثديري افمنيم ترسبوت مصيبة-مصيبة

﴾ريبخاال روايةحديث ﴿                                            

  

 اهلل فترهاد باءيق كغبرس ايت مسلم غسأور هندقله اين، نغمك د
 وسفهافغ اكنفمرو ايت ثديري افمنيم غوتعاىل بهاوا مصيبة ي هسبحان
 هسبحان اهلل كران بوكنله. اين سالما ثدالكوكن رنهف غي دوسا-دوسا
 مك وتعاىل هسبحان اهلل دفك باءيق كغبرس كيت نغد. ثيخممبن وتعاىل

 فترهاد اسا وتوسفبر فسيك كنغهيلغم دان نفهار ينتوف ممبوك ثايا
 اوجني اكنف، اهلل تيدق سسكالي منيميلهءكتاهو. وتعاىل هسبحان اهلل
  .ثهمبا وانفكمم سسواي واليخك
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 : 286البقرة ايات ة وتعاىل دامل سور هاهلل سبحان فرمان

 ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ

 نغد واليخك غسساور (membebani)ممببيناهلل تيدق  :ثمقصود
  .وفمم دي غي فا

 

 : برفرمان وتعاىل هسبحان اهلل: قدسي حديث دامل برسبدا والف نيب 

اًًبُوَُث ََُُضَُلكَُرُخَأُُلَُخ وَلُِةُاألخُُمََُدُالصَّدَُنُخَتُعُِبُخسَُتَُاحُخَتُوَََُبُخصََُُمُإنُخَنُآدَُابُخ
ُنَّةُِوَنُالخَُدُُ

 اهالف فهارغم دان برصرب كاوغا جك آدم، انق واهاي :ثمقصود
  .كامو اونتوق ضشر جامينن سيتف اكو مك مصيبة، افترتيم اول سجق

﴾رواية ابن ماجه﴿                                                     
  

 ماله اوجني، يفهادغم غي مريك راوليهفد سهاج بوكن وماخرف اهالف
 ساغم دفك بنتوان ممربيكن غي مريك دفورنياكن كدك توروت اكن

 دريثم رلوف ايت اوجني دامل غسد غي اهلل همبا ممبنتو غي مريك. انخبن
 هاتي رقكنغضم دان نتفكسم ممربيكن غي وتعاىل هسبحان اهلل بهاوا

  .نقيءكبا  مالكوكن اونتوق
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 ايت اوجني فستيا بهاوا يغرنو كيت سام-سام ماريله ثولنفكسيم
. ديري ربتولكنفمم دان برحماسبة كيت اونتوق غلواف ايضسبا

 كران اوجني، فستيا اتس برشكور دان برصرب قكنلهثرباف جوسرتو،
 اكن سيتف دان ثهمبا فترهاد اسيهفغ مها يضال يءتاهوغم مها اهلل

 .اخرية دان دنيا د ثناءتفيخ خملوق فستيا اونتوق باءيق لبيه غي ممربيكن
ُ

يخطَاِنُالرَِّجيمُِ ُِمَنُالشَّ  َأُعوُذًُِبَّللَِّ

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

 گ گ

 اكن كالي-سكالي تيدق: "﴾اهاي حممدو﴿ كاتاكنله ث:مقصود
 اهلل كنفدتت تله غي فا مالءينكن ونف ﴾مصيبة﴿ سسواتو كامي افمنيم

 نغد﴿ دان كامي، المتكنثم غي غليندوف له دي. كامي يضبا
 براميان غي غاور-غاور ثهندق جواله اهلل دفك مك ﴾ايت ناءايخرفك

 برتوكل

 ﴾51 :ايات ةوبتَّال ا ةسور﴿                                         
ُ



 

10 
 

ُِفُالخُقرخآِنُالخَعِظيخِم.ًبَُ   َُرَكُهللاُُِلَُوَلُكمخ
َِكيخِم.َونَ َفَعِِنُ ِرُاْلخ ُِبَاُِفيخِهُِمَنُاآلََّيِتَُوالذِّكخ ُكمخ  َوِاَّيِّ

ِميخُعُالخَعِليخُم. ُِتالَوَتُهُِانَُّهُُهَوُالسَّ َُوِمنخُكمخ  َوتَ َقبََّلُهللاُِمِنِّ
ُ َُوَلُكمخ تَ غخِفُرُهللَاُالخَعِظيخَمُِلخ ِلَُهذاَُوَأسخ ُلُقَ وخ  أقُ وخ

لُِ َُوالخُمسخ َ ِلِمْيخ ِمَناتَُِوِلَساِئِرُالخُمسخ َُوالخُمؤخ َ ِمِنْيخ  َماِتَُوالخُمؤخ
ُرُالرَِّحيخمُُُ ُهُإنَُّهُُهَوُالخَغُفوخ تَ غخِفُروخ ُ.َفاسخ

ُ

ُ

 

 

 

 

ُ
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ُطخَبُةُالثَّانَِيةَُُاُُ  ْلخ

دُُ َمخ ََُُّلِلَُُِّاْلخ ُالخَعاَلِمْيخ َهدُُ.َُربِّ َدهُُُهللاُُُِإلُِإَلهَُُلَُأنَُوَأشخ  ُ،َلهَُُُشرِيخكَُُلَُوحخ

َهدُُ ًداَُسيَِّدَنََُُأنََُُّوَأشخ لُهُُُهَُُعبخدُُُُُمَمَّ َُُوَسلِّمُخَُصلُُِّاللَُّهمَُّ.َُوَرُسوخ َُسيِِّدَنََُُعَلىَوًَبِركخ
ٍد، َحاِبهُُِآِلهَُُِوَعَلىُُُمَمَّ .َُوَأصخ َ َِعْيخ َُأْجخ

َن.ُاَّللََُُّات َُّقوا!ُهللاُِعَبادَُُفَ َياُبَ عخُد،َُأمَّا ُقوخ ُفَاَزُالخُمت َّ ُفَ َقدخ
ُ

ََُُمَعاِشرَُ ِلِمْيخ ُهللا،َُرِِحَُكمُُُالخُمسخ
 

  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

ُ َُصلِّ ُسَُلَُعَُاللَُّهمَّ ُصَُمَُكَُ،ُُدمَُُُّمََُُنَُدُِيُِّسَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،دٍُمَُُُّمََُُنَُدُِيُِّى ُلىَُعَُُتَُيخُلَّا
ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِّسَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِّسَُ ُلىَُعَُوَُُ،دٍُمَُُُّمََُُنَُدُِيُِّسَُُلىَُعَُُكُخرًُِبَُوَُ،

ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِّسَُُآلُُِلىَُعَُوَُ،ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِّسَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُاًُبَُمَُكَُ،دٍُمَُُُّمََُُنَُدُِيُِّسَُُآلُِ
َُمُِالَُعَُُالُخِفُ يخٌد. ،ْيخ يخٌدَُمَِ  ُِإنََّكُِحَِ
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َُ ِمِنْيخ ُِللخُمؤخ ُاغخِفرخ ِمَناِت،ُاللَُّهمَّ ََُُوالخُمؤخ ِلِمْيخ ِلَماتَُُِواملُسخ ُهمُخُ،َوالخُمسخ ُِمن خ َياِء ُاأَلحخ
َواتُِ يخٌعَُقرِيخٌبَُمُُُِ،َواأَلمخ َعَواتُِِإنََّكَُسَِ ُ.يخُبُالدَّ

ُوذُُعُُُن ََُنَُِّإُُمَُّهُُاللَُّ.كَُْيخُُغَُُهُُُفُرُِصُخلُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءًَُبَُوَُالُخوَُُالءَُبَُاُالُخنَّعَُُعُخفَُادُخُمَُّهُُاللَّ
ُوَُُامُِذَُالخُُوَُُونُِنُُالخُُوَُُصُِالَبََُُنَُمُُِكَُبُِ ُامُِقَُسُخاألَُُئُِيُِّسَُِمن ُاَنَُضَُرُخمَُُفُِاشُخُمَُّهُُاللَّ.

ُ.اَنُِبُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفَُِنُِبُُفُخطُُالُخوَُُ،َنَُتَُوُخمَُُّمُخحَُارُخوَُ

لََنُالخَواِثَقًُِبهلِلُ َُموخ َفظخ ُاحخ َزانَُُلخطَانَُالسُُاللَُّهمَّ ِمُِاُُ،زَيخَنُالخَعاِبِديخنَُُِمي خ بخَنُالخَمرخُحوخ
ََةَُعَليخِهَُوَعَلىَُُُمخُمودُُِلخطَانُِسُُال ًُِبهلِلَُشاه،َُوأَنخِزِلُالرَِّحخ َتِفيخ رُُلخطَانَةُِسُُالالخُمكخ نُ وخ

ُ.ترغضانوُزَاِهَرة،ُُسلخطَانَةُِ

َياَُواآلِخَرِة،ُ ِلَماِتُِفُالُدن خ ََُوالخُمسخ ِلِمْيخ َلهَُُوَرَعاََّيهُُِمَنُالخُمسخ َُأوخلَدهَُُوَأهخ َفظخ َواحخ
َِتكَُ .ُِبَرِحخ َ ْيخ ََُُّيَُأرخَحَمُالرَّاِِحِ

ِدُ َُوِلَُّالخَعهخ َفظخ دَُُتغكواللَُّهمَُّاحخ َاِعيخلَُُُُمَمَّ َزانَُُلخطَانُِسُُالُبخَنُالخَواِثِقًُِبهللُِِاُُِإَسخ ُِمي خ
ُ.زَيخَنُالخَعاِبِديخنَُ
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  فغاسيه مها غيا اهلل، واهاي ذات ي
 

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

 .سسواتو سضاال اتس بركواس مها اغكاو غضوهثسسو
ُ

ُ
َياَُحَسَنًةَُوِفُاآلِخَرِةَُحَسَنًةَُوِقَناَُعَذاَبُالنَّاِر.  ُرَب ََّناُآتَِناُِفُالُدن خ

 ُ.مَُلَّسَُوَُُهُِبُِحُخصَُوَُُهُِِلُآُىلَُعَُوَُُدٍُمَُُّمََُُُنَُدُِيُِّسَُُىلَُعَُُهللاُُُىلَّصَُوَُ
ُ ُدُهلِلَُربِّ َمخ ََُواْلخ ُ.الخَعاَلِمْيخ

ُ
ُِعَباَدُهللِا!

، ُهَُعَلىُنَِعِمِهَُيِزدخُكمخ ُكُروخ ،َُواشخ اُهللَاُالخَعِظيخَمَُيذخُكرخُكمخ  اُذخُكُروخ

َن. نَ ُعوخ ََبُ،َُوهللاُُيَ عخَلُمَُماَُتصخ ُرُهللِاَُأكخ  َوَلذِكخ

اُِإَلَُصالِتُكمُخ ُموخ  يَ رخَِحخُكُمُهللا.ُ،قُ وخ


