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ُطخَبةُُ َلُُاْلخ  ُاألوخ

ُدُهلِلُالَِّذيَُخَلَقُاإِلنخَسانَُ َمخ ُ،َُعلََّمُهُالخبَ َياَن،َاْلخ
ُ ُِإلَهُِإَّلَّ َُّلَّ َهُدَُأنخ َدُهََُّلَُشرِيخَكَُلُه،َأشخ ُهللاَُُوحخ

لُُه.ُ ًداَُعبخُدُهَُوَرُسوخ َُسيَِِّدََنُُُمَمَّ َهُدَُأنَّ  َوَأشخ
دُِوَُُلُِِّاللَُّهمَُّصَُ َُعَلىَُسيِِِّدََنُُُمَمَّ َُوََبِركخ ُبخِنَُعبخِدُهللِا،ُنَُِسلِّمخ

َُواََّلُه، ِبِهَُوَمنخ  َوَعَلىُآِلِهَُوَصحخ
َوىُهللِاُُ،َأمَّاُبَ عخُد،ُفَ َياُِعَباَدُهللاُِ ِسيُبِتَ قخ َُونَ فخ  ُأوِصيُكمخ

ِلُمونَُ ُُمسخ ُتمخ َُوأَن خ ُِإَّلَّ ُتُ َقاتِِهَُوََّلََُتُوُتنَّ  ََُيُأَي َُّهاُالَِّذيَنُآَمُنواُات َُّقواُاَّللَََُّحقَّ
 

 

 ديري ضجو دان توان-توان دفك سانفهمبا اهلل! ساي بر-واهاي همبا
! براميان غي غاور-غاور واهاي. اهلل دفك برتقوى ايفسو سنديري

-سكالي نغجا دان تقوى، بنر-سبنر نغد اهلل دفك كامو لهابرتقو
  . سالمإ نءاكاد دامل مالءينكن ماتي كامو كالي
  : برتاجوق اين بركت نوهف هاري دف خطبة

   “اواسي توتور كات دان كجاهنت ليده  ”              
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 اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

 اهلل. ناءتفيخ باءيق-يقءسبا نغد مأنسي تاكنفيخوتعاىل من هاهلل سبحان
 اميانضسبا ين،ءال ناءتفيخ غبربندي مأنسي ممولياكن ضجو وتعاىل هسبحان

 : 4 ايات ، نيلتِّا ةسور دامل القرءان دامل د ثمانفر

 ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

 غي بنتوق دامل مأنسي تاكنفيخمن تله كامي ثوهغضسسو :ثمقصود
 .ثباءيق-يقءسبا

 

 اءيثوفمم غي بادن توبوه وتاغضا نغد ورنافمس يفكغمأنسي دلكجادين 
 هسبحان اهلل دكورنياكن غي وتاغضساله ساتو ا .غماسي-غماسي سضتو

 اداله ايت ثنعمت ليهارافد مسيت دان شكوري كيت اتوتف غي وتعاىل
 ،غبرتول تيدق دان ملبوت (organ) نضاور ساتو اداله ليده. ليده

 ينتوف ايضسبا اي كران نفكهيدو دامل بسر تغسا ثكسن دان راننف
 اتاو نقيءكبا بربوات دامل انسان فستيا دفك (gerbang)غربض

منفعة بر دان وناضبر امت غي تاجم غدف رتيفس دعبارتكن. كجاهنت
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 وناكنضد اي غكاد-غكاد نامون. بنر غي جالن د وناكنضد جك
 تيدق غي داره هكنفمنوم بوليه ثكتاجامن مك ساله، غي توجوان نغد

دان سربا ساله سرتا منيمبولكن را ها-هورو  كنغمندات دان برساله
 . ترلينتس تيدق غن يقكروس

 دان اولغم تفكران ايت، ديام اداله جالن سالمت جك تيدق دا
 قثبا كاوغا فكنا:  يِنَزُمْلاَ ْرَكَب امام ثدتا. نفاكاخرف يساوغم

 اكو جك. بواس غبينات امفوما اين اكو ليده: منجواب دي برديام؟
  .ديريكو ثدماكن ،ثسكنفل

 اداله ديام منفعة غكور-غسكور: بركات والف شايََّعامام ابن 
 تمضر  غكور-غسكور. عافية ايضسبا اي لهفوكوخ. سالمت

   .مصيبة ايضسبا اي لهفوكوخ. هورنشكم اياله والف فاكخبر
 نغنكت ثسباليق. مأنسي قناثكب ثنتف دان تنت اوخنف اداله فاكخبر قثبا

: بوتثكات حكمة اد م-. كاتفاكخبر غكور دري غدات نتكرحي دان
 هاتي رحيت. دوسا غكور دف روح رحيت. ماكن غكور دف توبوه رحيت

  .فاكخبر غكور دف والف ليده رحيت. دنيا كنفيكري غكور دف
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 دان هايخبر هاتي رهسيا ،ه اهللمحر الشافعي مامإلا امنتفغمنوروت 
 كات. نفاكاخرف دان ليده ضمنجا دف اداله توفيق هداية ينتوف تربوك

 ينكنغاي غي افسسيا: ثْبِقاَنَم كتاب دامل د دنوكيلكن اميانضو سبابليا
 لكنغضمني هندقله دي مك ،ثيءاياهخمن سرتا ثهاتي ينتوف دبوك

 معصية وهيءمنجا بركاءينت، تيدق دان ءيدهفابر تيدق غي نفاكاخرف
.سهاج اهلل دان ديري انتارا رهسيا عمالن نفيمثم سرتا دوسا، دان

  
. امحد امام رتيفس مأنسي مليهت رنهفابو داود بركات: اكو تيدق 

 غاور ربوالنف منجادي غي ركاراف دامل فاكخبر مينت تيدق دي
 دي باروله علمو، يتءبركا ابيالفا. دنيا اوروسن دامل راماي

 .فاكخبر
 غي علمو قثبا ثاونتوق كنابوك اهلل اين، ركاراف لقسانكن تفجك دا

 .علمو نغيدق بركاءينت دت غي ركاراف مالين دري ديري يبوقكنثم
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  .هلل حفظكمقوم مسلمني 
 توجوان اونتوق ايت ليده تاكنفيخمن وتعاىل هسبحان اهلل ثوهغضسسو

  مناصيحيت،-نصيحت ،ءبردعا برذكري، القران، خممبا امفموا بتول غي

 رينتهف االضس منطاعة دف مأنسي روثم علمو، يكنافمثم بنر، بركات
 كيت ايت، اوليه. كرنغكمو االضس هخضمن دان وتعاىل هسبحان اهلل

 اتاو بوروق ركاراف دان ساله غي توجوان دري ليده ممليهارا هندقله
 كات-كات كجي، بركات ت،فومغم ،غبوهو بركات رتيفس منكر

 دان رموسوهنف يكنفاغم دومبا، ادوغم ،موناه ماكي كست،
 غي نءركاتاف فستيا بهاوا تله،غاي. ينءال غي ليده كجاهنت ايضلباف

 اخرية د الكنوءرسفد اكن دان مالئكة اتتخد فتت كنخفكيت او
 :18 ايات ق ةسور دامل وتعاىل هسبحان اهلل فرمان. كلق

 ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

            اد مالءينكن ثدلفظكن غي نءاتاركف غسبار اد تيدق :ثمقصود
   .ثمنوليس دان منرميا سديا سنتياس غي اوسفغ مالئكة ثسيسي د
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 يضال لواسكن يبارثم تله ضجو اين معلومت يضد زمان ايرا تيكنولو
 دسربكن تله غي كات-كات ماللوءي يتءيا ليده، اروهفغ دان راننف

 غسري. بارو ميديا دان (massa)مسسا ميديا ماللوءي دتولركن اتاو
 دان هيناغم ي،خاخمن غكالي كيت مليهت دامل ميديا سوسيال اور

 اكن ايت مسوا بهاوا تاكوت راس تياد اوله-ولهاس اساس افتن منفتنه
 هسبحان اهلل. كلق اخرية هاري دف وتعاىل هسبحان اهلل اوليه الكنوءرسفد

 نغد ينءال غاور اكييتثم غي افسسيا دفك كراس مناخن ممربي وتعاىل
 .سابراس تيدق غدان تودوهن ليار ي لسوف كات-كات

يخطَاِنُالرَِّجيمُِ ُِمَنُالشَّ  َأُعوُذَُِبَّللَِّ

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ  ڳ 

 ڳ ڱ ڱ ڱ

 نغد براميان غي وانفرمفكي دان لال اكييتثم غي غدان اور برمقصود:
 مميكول تله مريك ثوهغضسسو مك الكوكن مريك تيدق غي ربواتنف

                                     .اتث امت غي دوسا بربوات دان دوستا، اراخس منودوه كساهلن
 (58 :اياتب ااألحز ةسور)                                                 

 ُ
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ُِفُالخُقرخآِنُالخَعِظيخِم.َبَُ   َُرَكُهللاُُِلَُوَلُكمخ

ُِبَاُِفيخِهُِمَنُاآلََيِتُ ُكمخ َِكيخِم.َونَ َفَعِِنَُوِاَيِِّ ِرُاْلخ  َوالذِِّكخ
ِميخُعُالخَعِليخُم. ُِتالَوَتُهُِانَُّهُُهَوُالسَّ َُوِمنخُكمخ  َوتَ َقبََّلُهللاُِمِنِّ

ُ َُوَلُكمخ تَ غخِفُرُهللَاُالخَعِظيخَمُِلخ ِلَُهذاَُوَأسخ ُلُقَ وخ  أقُ وخ
ِمَناتُِ َُوالخُمؤخ َ ِمِنْيخ ِلَماِتَُوالخُمؤخ َُوالخُمسخ َ ِلِمْيخ  َوِلَساِئِرُالخُمسخ

ُرُالرَِّحيخمُُُ ُهُإنَُّهُُهَوُالخَغُفوخ تَ غخِفُروخ ُ.َفاسخ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُطخَبُةُالثَّانَِيةُُاَُ  ْلخ

دُُ َمخ ََُُّلِلَُُِّاْلخ ُالخَعاَلِمْيخ َهدُُ.َُربِّ َدهُُُهللاُُُِإَّلُِإَلهََُُّلَُأنَُوَأشخ  ُ،َلهَُُُشرِيخكََُُّلَُوحخ

َهدُُ ًداَُسيَِّدَنََُُأنََُُّوَأشخ لُهُُُهَُُعبخدُُُُُمَمَّ َُُوَسلِّمُخَُصلُُِِّاللَُّهمَُّ.َُوَرُسوخ َُسيِِّدَنََُُعَلىَوََبِركخ
ٍ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،ُُدمَُُُّمََُُنَُدُِيِّسَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،دٍُمَُُُّمََُُنَُدُِيِّى ُلىَُعَُُتَُيخُلَّا
ُلىَُعَُوَُُ،دٍُمَُُُّمََُُنَُدُِيِّسَُُلىَُعَُُكُخرَُِبَُوَُ،ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيِّسَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيِّسَُ

ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيِّسَُُآلُُِلىَُعَُوَُ،ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيِّسَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُاَُبَُمَُكَُ،دٍُمَُُُّمََُُنَُدُِيِّسَُُآلُِ
َُمُِالَُعَُُالُخِفُ يخٌد. ،ْيخ يخٌدَُمَِ  ُِإنََّكُِحَِ
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ُ ُاغخِفرخ َُاللَُّهمَّ ِمِنْيخ ِمَناِت،ُِللخُمؤخ ََُُوالخُمؤخ ِلِمْيخ ِلَماتَُُِواملُسخ ُهمُخُ،َوالخُمسخ ُِمن خ َياِء ُاأَلحخ
َواتُِ يخٌعَُقرِيخٌبَُمُُُِّ،َواأَلمخ َعَواتُِِإنََّكَُسَِ ُ.يخُبُالدَّ

ُوذُُعُُُن ََُنَُِّإُُمَُّهُُاللَُّ.كَُيخُُغَُُهُُُفُرُِصُخَّلُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءََُبَُوَُالُخوَُُالءَُبَُاُالُخنَّعَُُعُخفَُادُخُمَُّهُُاللَّ
ُوَُُامُِذَُالخُُوَُُونُِنُُالخُُوَُُصُِالبََُُنَُمُُِكَُبُِ ُامُِقَُسُخاألَُُئُِيُِِّسَُِمن ُاَنَُضَُرُخمَُُفُِاشُخُمَُّهُُاللَّ.

ُ.اَنُِبُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفَُِنُِبُُفُخطُُالُخوَُُ،َنَُتَُوُخمَُُّمُخحَُارُخوَُ

َّلََنُالخَواِثَقَُِبهلِلُ َُموخ َفظخ َزانَُُلخطَانَُالسُُّاللَُّهمَُّاحخ ِمُِاُُ،زَيخَنُالخَعاِبِديخنَُُِمي خ بخَنُالخَمرخُحوخ
َعَليخِهَُوَعَلىَُُُمخُمودُُِلخطَانُِسُُّال َةَُ َُِبهلِلَُشاه،َُوأَنخِزِلُالرَِّحخ َتِفيخ رُُلخطَانَةُِسُُّالالخُمكخ نُ وخ

ُ.ترغضانوُزَاِهَرة،ُُسلخطَانَةُِ

َُوَُ ِلِمْيخ َلهَُُوَرَعاََيهُُِمَنُالخُمسخ َُأوخَّلَدهَُُوَأهخ َفظخ َواآلِخَرِة،َُواحخ َيُا ن خ ِلَماِتُِفُالدُّ الخُمسخ
َِتكَُ .ُِبَرِحخ َ ْيخ ََُُيَُأرخَحَمُالرَّاِِحِ

ِدُ َُوِلَُّالخَعهخ َفظخ دَُُتغكواللَُّهمَُّاحخ َاِعيخلَُُُُمَمَّ َزانَُُلخطَانُِسُُّالُبخَنُالخَواِثِقَُِبهللُِِاُُِإَسخ ُِمي خ
ُ.زَيخَنُالخَعاِبِديخنَُ
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. اوروسن االضس منتدبري مها يضال فهيدو مها غيا اهلل، واهاي توهن ي
 .نغرتولوفمو، كامي مموهون  ةرمح نغد
 

 كامي بياركن كاوغا نلهغجا دان كامي، اوروسن االضس رباءيقيلهف
 نغكهيل دفدر نموغد غبرليندو موهون كامي. مو نءاضجا افتن برسنديرين

 مصيبة دفدر مو نغد غبرليندو ضجو كامي. مو نءامليهارف دان نعمت
  .مو نءاكمورك االضس دان عذاب

 

ساودارا -دان ساودارا كلوارض كامي،كامي ونيلهفواهاي توهن كامي! ام
 دامل جاديكن كاوغا نلهغجا دان ميان،إ دامل كامي يءمندهولو غكامي ي

! كامي توهن واهاي. براميانغ ي غاور فترهاد كيغد راس كامي هاتي
 .اسيهانيغم مها يضال كاسيه بلس مها كاوغا ثوهغضسسو

ُ

َياَُحَسَنًةَُوِفُاآلِخَرِةَُحَسَنًةَُوِقَناَُعَذاَبُالنَّاِر. ن خ  ُرَب ََّناُآتَِناُِفُالدُّ
 ُ.مَُلَّسَُوَُُهُِبُِحُخصَُوَُُهُِِلُآُىلَُعَُوَُُدٍُمَُُّمََُُُنَُدُِيِّسَُُىلَُعَُُهللاُُُىلَّصَُوَُ

َُ ُالخَعاَلِمْيخ ُدُهلِلَُربِّ َمخ ُ.َواْلخ
ُِعَباَدُهللِا!

اُهللَاُ ،اُذخُكُروخ ُهَُعَلىُنَِعِمِهَُيِزدخُكمخ ُكُروخ ،َُواشخ  الخَعِظيخَمَُيذخُكرخُكمخ

َن. نَ ُعوخ َبُ،َُوهللاُُيَ عخَلُمَُماَُتصخ ُرُهللِاَُأكخ  َوَلذِكخ

اُِإَلَُصالِتُكمُخ ُموخ  يَ رخَِحخُكُمُهللا.ُ،قُ وخ


