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ُطخَبةُُ َلُُاْلخ ُاألوخ

َُمُّالَُعَُالُخُب ُُّرَُلِّلَُُدُُمُخلخَُاَُ َُنُّمُّؤُخمُُلُخّلُُةُ حخَُرَُُالَُوَُمُخاألَُُلَُعَُجَُُيُخذَُّلَُاُُ،يخ  ،نَُيخُرُّاكُّالشَُُيخ
ُُبُّمُُالُخُقُ الخَُُكُُلُّمَُالُخُالُللاُُّإُُهَُلَُالُإُُّنُخَأُُدُُهَُشُخأَُ،ُوَُنَُيخُرُّكُّنُخمُُلُخاُلُّاجُ رَُدُختُّاُاسُخهَُلَُعَُجَُوَُ  ،ُيخ
ُُمُّاألخَُُهُُُلُوُخسَُُرُوَُُهُُدُُبُخاُعَُدُ مَُمَُُُنََُأُُدُُهَُشُخأَُوَُ  ،يخ
َُلُّسَُرُخمُُالُخوَُُاءَُّيُّبُنُخاألخَُُفُّرَُشُخَأُُدُ مَُُمَُُالنَُوُخمَُُوَُنَُدُّي ُّىُسَُلَُعَُُمُخل ُّسَُوَُُل ُّصَُُمَُهُُللََُاُُ  ،يخ
 ،ُنُّيُخالد ُُّمُّوُخُي ََُلُّإُُهُّاعُّبَُت ُخأَُوَُُهُّابُّحَُصُخأَُوَُُهُّىُآلُّلَُعَُوَُُ
َُوّإََيَيُبّتَ قخَوىُللّا،ُنَُوُخمُُلُّسُخمُُاُالُخهَُي ُ اُأَُيَُ،ُف َُدُُعُخاُب َُمَُأَُ ُ.نَُوُخقُُت َُمُُالُخُازَُفَُُدُخقَُف َُُُأوخّصيخُكمخ
 

 , إخواينُاملسلميُرحكمُللا

 ساي ديري سرتا توان-توان دفك سانفبر ساي اين مليا غي هاري نغد نافمس
 اهلل دفك نءاكتقوكطاعنت دان  كتكنغمني وسهاابر سام-سام كيت ماريله سنديري،

. ثنغالر االضس لكنغضمني دان ثسوروهن االضس ملقساناكن نغد وتعاىل هسبحان
 ددنيا نءاكجاي تفمندا اكن غي سهاج برتقوى غي غاور-غاور ثها ثوهغضسسو
 :  اياله اين هاري دف خطبة تاجوق. ةخريدا دان

  اهلل  انهما اداله   هرتا                             
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  !لنيسكا اهلل درمحيت غي مجعة غسيد
 غي لندسن يكوتغم يقءبا نغد داوروسكن واجب غي اهلل مانها اكنفهرتا مرو

 اكن غي ركاراف تفام دفدر ساتو ساله كران، اداله اين. سالمإ شريعة اوليه كنفدتت
 اي انم دري: يتءيا ،ثهرتا اياله ننيت قيامة دهاري همبا غاور فستيا دفك ثدتا
 15 :  ن اياتُباغ َّالت  َّ ةاهلل دامل سور فرمان. دبلنجاكن اي مان ك دان راوليهيفد

 ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ

 منجادي لهثانق كامو ايت ها-ا كامو دان انقبند-هرتا ثوهغضسسو:برمقصود غي
  .بسر غي اهالف جواله اهلل دسيسي دان اوجني،

 

 تكنفمندا دان اريخمن وسهاابر اونتوق مأنسي جوابغوغضجوسرتو، منجادي ت
 حاصيل راوليهيفد غي رزقي ماله ،وتعاىل هسبحان اهلل اوليه نتهريفد غي اميانضسبا هرتا

 غاليف غي رزقي اكنفمرو شرع اوليه دهاروسكن غي جالن ماللوءي سنديري اوسها
. ينءال غاور اتيفسيم مينتا-ممينتا اراخ نغد راوليهيفد غي رزقي نغد غبربندي باءيق

 : اهلل رسول بداس
 ،هُّدَُّيُُلُّمَُعَُُنُخمُُّلَُكُُيَُخُنُخَأُُنُخاُمُّيخُ خَُُطُ اُقَُامُ عَُطَُُدُ حََُأُُلَُكَُاُأَُمَُ

 هُّدَُّيُُلُّمَُعَُُنُخمُُّلُُكُُيَُخُانَُكَُُُمُُلَُالسَُُهُّيخُلَُعَُُدَُواوُُدَُُللاُُّّبََُنُُنَُّإُوَُُ

ُ)رواهُالبخاري(ُ                                                                        
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 غي ماكنن اداله غسساور اوليه دماكن اونتوق باءيق لبيه غماكنن ي برمقصود: غي
 السالم عليه داود اهلل نيب ثوهغضسسو دان سنديري ثنغتا اوسها دري حاصيل

         .“سنديري ثنغتا اوسها دري حاصيل غي ماكنن مماكن

 

  !سكالني اهلل دملياكن غي مجعة غسيد
 دان دنيا د فهيدو نءايضكبها تكنفمندا يضالت با اتاو يلةسو اكنفمرو ضهرتا جو

 :46 اياتالكهفَّة سور دامل اهلل فرمان. اخرية د

  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

-عمل دان; دنيا د فهيدو رهياسنف اياله ايت، ينقف انق دان بندا هرتا: برمقصود غي
 اهالف ايضتوهنمو سبا سيسي دف قباءي لبيه ايت ثءيدهفا ككال غي صاحل عمل

  .نفهار ممربي غي اساس ايضسبا باءيق لبيه دان بالسن،
 

 رهياسنف اكنفمرو راماي غي ينقفن دان انق ءاايات اين منجلسكن بهاوا هرتا ككاي
 كنادكرج غي صاحل عمالن يتو،ضب نامون. فهيدو نءايضكبها سومرب دان دنيا

 لبيه غسالم ايت له يإشريعة  اوليه تونتوتد غي جالنك هرتا وناكنغضم ترماسوق
  .دبركيت يضال دان اوتام
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  !سكالني اهلل دبركيت غي مجعة غسيد
 يكوتغم داوروسكن رلوف اهلل اوليه مانهكناد غي هرتا بهاوا دسدري رلوفاوليه ايت 

  :اياله ثانتارا. سالمإ شريعة
 

با، ر عنصور تياد حالل، غي جالن ماللوءي راوليهيفد ايت هرتا ممستيكن :رتامف
 ايات ءاَسالّنة سور دامل اهلل .َّفرمانثايضسبا دان رسواه ،ةخيانن،غليويفث وان،فنيف

29: 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ٹ ڤ ڤ 

  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

 

-هرتا ﴾وناكنض﴿ ماكن كامو نلهغجا براميان، غي غاور-غاور واهاي: برمقصود غي
 واليخك ،﴾ثايضسبا دان جودي و،فتي﴿ الهس غي جالن نغمو دكا سسام كامو هرتا

 نلهغجا دان كامو، دانتارا سوك سام سوك اراخس دالكوكن غي نءاضرنياف جالن نغد
.كامو اسيهانيغم سنتياس اهلل ثوهغضسسو. سنديري سسام بونوهن-بربونوه كامو
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 ركاراف-اراركف دف ثها وناكنضد اتاو دبلنجا ضممستيكن هرتا ترسبوت جو كدوا:
 دانَّبروقف حج، ةعباد منونايكن زكاة، لواركنغم رتيفس اهلل اوليه يءاضدر غي

 دان اين غسكار سيتواسي دامل يضال لبيه-لبيه ثممرلوكن غي نغولوض دفك برصدقه
 :177 ايات البقرة، ةسور دامل اهلل فرمان. ينءال-ينءال

 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

 ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

 غاور يتيم، انق-انق ،ثكرابت دفك ثيءينتاخد غي هرتا مندرماكن دان: برمقصود غي
; عبدي همبا كاكنيممرد غي غاور مينتا،-ممينتا غي غاور ،مسافر غي غاور ميسكني،

 ورناكنفمثم غي غاور ربواتنف دان زكاة، لواركنغم سرتا ،غمسبهي منديريكن غاور
 كساكينت، دان ينت،فكسم ماس دامل صرب غي غاور نجيبرج مريك ابيالفا ثجنجي

; ﴾نقكباجي كنارجغم دان براميان ﴿ بنر غي غاور-غاور ايتله مريك. نغرافف دامل دان
  .برتقوى غي غاور ضوج ايتله مريك دان
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 خبيل، صفةبر حرام، غي جالن دف هرتا ممبلنجاكن دري ديري هيندركنله :ضكتي
 براميان غي همبا صفة. رلوانفك ملبيهي نءاربلنجف دامل لبيهن-برلبيه يتءيا بوروس

 دامل اهلل فرمانَّ.خبيل تيدق دان بوروس تيدق برسدرهان،صفةَّ اياله اهلل يءاضدر دان
 :67ت ايا قانلفراة سور

 ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ

 ممبلنجاكن ابيالفا غي ﴾اياله ايت اهلل يءاضدر غي﴿ مريك ضجو دان:برمقصود غي
 نءاربلنجف ﴾ثسباليق﴿ دان; كدكوت خبيلَّتياد دان باتس اوءيفملم ادلهتي ،ثهرتا

 .ايت ﴾خبيلبوروس دان ﴿ اراخ دوا-كدوا انتارا د سدرهان بتول اداله مريك
 

 منجادي اي ايفسو بتول غي اراخ نغد دميليكي غي هرتا اوروسكنله ،ثولنفكسيم
 اين دنيا نفكهيدو دامل نءايضكبها دان نغكسن كنغمندات اونتوق الت اتاو يلةسو

 نءايضكبها دان نغكسن تكنفمندا يضبا صاحل عمل االضس والف منربيتكن دان
 .ننيت اخرية د فهيدو
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 ڃ ڃ ڃ چ چ

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

 ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب

 اكن داموفك اهلل دكورنياكن تله غي نءاككاي هرتا نغد تونتوتله دان:برمقصود غي
 رلوانفك﴿ مو نيضبها اكنفملو كاوغا نلهغجا دان اخرية هاري نءايضكبها دان اهالف

 اهلل اميانضسبا ﴾اهلل همبا-همبا دفك﴿ باءيقله بربوات دان; دنيا دري ﴾بكلنمو دان
 كاوغا نلهغجا دان; ﴾هفليم-هفمليم غي ثعمتن مربينف نغد﴿ داموفك باءيق بربوات

 غاور-غاور دفك سوك تيدق اهلل ثوهغضسسو; بومي موك د نقكروس مالكوكن
 .نقكروس بربوات غي

 (77َّ-القصصَّ )سورة
 ََبَرَكُللاُُِلَُوَلُكمخُِفُالخُقرخآّنُالخَعّظيخّم.

َّكيخّم. ّرُالخ ُكمخُِبَاُّفيخّهُّمَنُاآلََيّتَُوالذ ّكخ  َونَ َفَعِّنَُوّاَيّ 
َُوّمنخُكمخُّتلَوَتُهُّانَُهُ  ُهَوُالَسّميخُعُالخَعّليخُم.َوتَ َقَبَلُللاُّمِنّ 

ّلَماّتُ ََُوالخُمسخ ّلّميخ َُوّلَساّئّرُالخُمسخ تَ غخّفُرُللَاُالخَعّظيخَمُِلخَُوَلُكمخ ِلَُهذاَُوَأسخ ُلُقَ وخ أقُ وخ
ُرُالَرّحيخُم. ُهُإنَُهُُهَوُالخَغُفوخ تَ غخّفُروخ ّمَناّتَُفاسخ ََُوالخُمؤخ ّمّنيخ َُوالخُمؤخ
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ُطخَبُةُالثَانّيَُاَُ  ةُُْلخ

دُُ َمخ َُُلِّلَُُّالخ ُالخَعاَلّميخ َهدُُ.َُربّ  َدهُُُللاُُُّإالُّإَلهَُُالَُأنَُوَأشخ  ُ،َلهَُُُشرّيخكَُُالَُوحخ

َهدُُ اَُسيّ َدنََُُأنََُُوَأشخ لُهُُُهَُُعبخدُُُُمََمد  َُُوَسلّ مُخَُصلُّ ُالَلُهمَُُ.َوَرُسوخ ُُمََمد ،َُسيّ ّدنََُُعَلىَوََبّركخ
َ.ُاّبهَُّوَأصخحَُُآّلهَُُّوَعَلى َُأْجخَّعيخ

َن.ُالِلََُُاتَ ُقوا!ُللاُّعَبادَُُفَ َياُبَ عخُد،َُأَما ُفَاَزُالخُمتَ ُقوخ ُفَ َقدخ
 

ََُُمَعاّشرَُ ّلّميخ   للا،َُرّحَُكمُُُالخُمسخ

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

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

 ڇ ڇ
صَُمَُكَُ،ُُدمَُُمَُُنَُدُّيُّ سَُُآلُُّلىَُعَُوَُُ،دُ مَُُمَُُنَُدُّيُّ ىُسَُلَُعَُالَلُهَمَُصلّ ُ ُنَُدُّيُّ سَُُلىَُعَُُتَُيخُلَُُا

ُنَُدُّيُّ سَُُآلُُّلىَُعَُوَُُ،دُ مَُُمَُُنَُدُّيُّ سَُُلىَُعَُُكُخرَُّبَُوَُ،ُمَُيُخاهُّرَُب ُخُإُّنَُدُّيُّ سَُُآلُُّلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهُّرَُب ُخإُّ
َُمُّالَُعَُُالُخِفُُمَُيُخاهُّرَُب ُخُإُّنَُدُّيُّ سَُُآلُُّلىَُعَُوَُ،ُمَُيُخاهُّرَُب ُخُإُّنَُدُّيُّ سَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُاَُبَُمَُكَُ،دُ مَُمَُُ  ،يخ

يخد َُمَّيخد .  ُّإَنَكُحَّ
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َُ ّمّنيخ ُّللخُمؤخ ُاغخّفرخ ّمَناّت،ُالَلُهَم ََُُوالخُمؤخ ّلّميخ ّلَماتَُُّواملُسخ ُهمُخُ،َوالخُمسخ ُّمن خ َياّء ُاأَلحخ
َُم ُُّ،أَلمخَواتَُّوا يخع َُقرّيخب  ُ.يخُبُالَدَعَواتُّّإَنَكَُسَّ

 

ُوذُُعُُُن َُنَُّإُُمَُهُُاللَُُ.كَُيخُُغَُُهُُُفُرُّصُخالُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءََُبَُوَُالُخوَُُلءَُبَُاُالُخنَُعَُُعُخفَُادُخُمَُهُُاللَُ
ُوَُُامُّذَُالخُُوَُُونُّنُُالخُُوَُُصُّالبََُُنَُمُُّكَُبُّ ُامُّقَُسُخاألَُُئُّي ُّسَُّمن ُانَُضَُرُخمَُُفُّاشُخُمَُهُُاللَُ.
ُ.اَنُّبُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفَُّنُّبُُفُخطُُالُخوَُُ،نَُتَُوُخمَُُمُخحَُارُخوَُ
ُ

َُموخالَنُالخَواّثَقَُّبهلّلُ َفظخ َزانَُُلخطَانَُالسُ الَلُهَمُاحخ ّمُّاُُ،زَيخَنُالخَعاّبّديخنَُُّمي خ بخَنُالخَمرخُحوخ
َُّبهلّلَُشاه،َُوأََُُمخُمودُُّلخطَانُّسُ ال َتّفيخ نُ وخرُُلخطَانَةُّسُ النخّزّلُالَرحخََةَُعَليخّهَُوَعَلىُالخُمكخ

ُ.ترغضانوُزَاّهَرة،ُُسلخطَانَةُّ
ُ

ن خَياَُواآلّخَرّة،ُ ّلَماّتُِفُالد  َُوالخُمسخ َ ّلّميخ َلُهَُوَرَعاََيُهُّمَنُالخُمسخ َُأوخالَدُهَُوَأهخ َفظخ َواحخ
َّتكَُ َ.ُّبَرحخ ََُُيَُأرخَحَمُالَراّحّيخ

ُ

ّدُالَلُهَمُا َُوِلَُالخَعهخ َفظخ َاّعيخلَُُُمََمدَُُتغكوحخ َزانَُُلخطَانُّسُ الُبخَنُالخَواّثّقَُّبهللُّّاُُّإَسخ ُّمي خ
ُ.زَيخَنُالخَعاّبّديخنَُ
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سالم دمان جوا مريك برادا. ساتوكنله إيا اهلل سالمتكن كامي دان سلوروه امة 
 منتفكنله. وكوهك دان رتاي يغ ايكنت غنسالم دإامة  فرفادوان دان فرساودارأن

 فليهاراكنله واجلماعه، السنه اهل منوروت كامي فضاغن تضوهكنله دان كامي اميان
  .مثلويغ يغ عقيدة فضاغن دان عمالن دري كامي

 

دان  ءباسالم دري كسوسهن، وإكامي دان سلوروه امة  ليهارالهفيا اهلل، بنتو دان 
 ..رحيم يا.. رمحن يا.. اهلل يا اين بوميمو دري 19 ؤيدوك ءباه وثفكنلان. لخبن ءبال

 

 

ن خَياَُحَسَنة َُوِفُاآلّخَرّةَُحَسَنة َُوّقَناَُعَذاَبُالَناّر.  ُرَبَ َناُآتَّناُِفُالد 
 ُ.مَُلَُسَُوَُُهُّبُّحُخصَُوَُُهُّّلُآُىلَُعَُوَُُدُ مَُمَُُُنَُدُّيُّ سَُُىلَُعَُُللاُُُىلَُصَُوَُ

َُ ُالخَعاَلّميخ ُدُهلّلَُربّ  َمخ  .َوالخ
ُ

ُ!ّعَباَدُللاُّ
ُهَُعَلىُنَّعّمّهَُيّزدخُكمخ، ُكُروخ  اُذخُكُروخاُللَاُالخَعّظيخَمَُيذخُكرخُكمخ،َُواشخ

َن. نَ ُعوخ َبُ،َُوللاُُيَ عخَلُمَُماَُتصخ ُرُللّاَُأكخ  َوَلذّكخ

 

اُّإَلَُصلّتُكمُخ ُموخ  يَ رخَحخُكُمُللا.ُ،قُ وخ


