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ُطخَبةُُ َلُُاْلخ ُاألوخ

َُجَعَلُالصهَلُ ُالهَذيخ ُدُّلَِلَه َمخ َهىَُعَنُاْلخ َشاَءَُوالخُمنخَكَر،َةُتَ ن خ  الخَفحخ
ُهللاُُالخَواَحُدُالخَقههاُر،ُ ََُلَُإَلَهَُإَله َهُدَُأنخ  َوَأشخ
َتاُر،ُ لُُهُالخُمخخ َهُدَُأنهُُُمَمهًداَُعبخُدُهَُوَرُسوخ  َوَأشخ
َب خَراَر،ُ  اَللهُهمهَُصلَ َُوَسلَ مخَُعَلىَُسيَ َدََنَُوَحَبيخَبَناُُُمَمهٍدَُسيَ َدُاألخ
ََُوََتَبَعيخَهمخَُوَعلَُُ َطخَهاَر،َُوالتهاَبَعْيخ َحاَبَهُاألخ َساٍنُىُآَلَهَُوَأصخ َمُالخَقَرارَُِبََحخ ُ.َإَلُيَ وخ

َن!ُ َمنُ وخ َيُبَتَ قخَوىُهللَاَُوطَاَعَتهَُُأوُخَأمهاُبَ عخُد،ُفَ َياَُأي َُّهاُالخُمؤخ َُوَإَّيه نََُُصيخُكمخ ُتُ رخََحُوخ ُ.َلَعلهُكمخ

-سام كيت ماريله سنديري، ساي ديري ضجو دان توان-توان دفك سانفساي بر
 نغوتعاىل، د هسبحان اهلل دفك كطاعنت دان نءاكتقو كتكنغمني وسهاابر سام

 فهيدو مودهن-موده ،ثنغالر االضس لكنغضمني دان ثرينتهف االضس ملقساناكن
 ايضسبا رجب بولن نغد نافبرمس. وتعاىل هسبحان اهلل دبركيت دان درمحيت كيت
  :تاجوق غتنت اراكنخممبي اكن اين هاري دف مجعة ميمرب مك صالة، ةعباد حياتنفغ بولن

  فهيدو  نءاكسجهرت  ترس  ة صال نءاورنفكسم                
 
  !اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

  اهلل رسول اوليه دترميا غي سالم،إ دامل غوضا غي ةعباد سواتو اكنفصالة مرو
 ريف كنغممند. وتعاىل هسبحان اهلل دفدر غسوغل اراخس جارعم دان ءاسرا مامل دف
 اراخس ءبردعا مسالالعليه  إبراهيم نيب مك مأنسي نفكهيدو دامل صالة غثنتيف
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 ايات إبراهيم ةسور دامل اهلل فرمان اميانضسبا ،ثْتَير ِّوذ دان ثاونتوق ديريخصوص 
40: 

  ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ

 دان ،غمسبهي منديريكن غي غاور داكو جاديكنله! توهنكو واهاي :برمقصود غي
  .كوء دعا ركننكنلهف. واهاي توهن كامي، كتوروننكو تريوذ

 

 غي تاوالدن ونتوهخ ايضسبا ثمنديريكن واجب ضجو فبا ايبو سام غدامل ماس ي
 بركسن لبيه اداله ربواتنف ماللوءي نديديقنف كران اداله اين. انق-انق دفك باءيق
 ايات طه ةسور دامل اهلل فرمان. مات-مسات سنيل ماللوءي نديديقنف نغد غبربندي
132:ُ

 ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ

 

 دان ،غمسبهي كنارجغم اومتمو سرتا موضا كلوار رينتهكنلهف دان :برمقصود غي
     كاميله دامو،فك رزقي ممينتا تيدق كامي. ثمنونايكن برصرب تكون كاوغا هندقله

 .برتقوى غي غاور يضق اداله باباءي غي كسودهن دان. داموفك رزقي ممربي غي
 

 غي صالة منديريكن بهاوا اتاكنثتوروت م رْي ث  ك  ايات اين، ابن  فسريكنتمندامل 
  .كغس-كغدس تيدق غي رزقي كنغمندات بوليه ورنافمس
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  !اهلل دبركيت غي مجعة غسيد
  :نيضبها دوا دفك يضتربها صالة نءاورنفكسم

 شرط روكون، االضورناكن سفمثم نغد يتءيا ظاهري، نءاورنفكسم:  رتامف غي
 ثنءاخبا يضس دري باءيق شرع، اوليه كنفدتت غي اميانضسبا يكوتغم ثتسن دان
 تثصال ترسبوت، ركاراف االضس ملقساناكن افتن. ثربواتنف يضس دري ونفوهما

 نءاورنفكسم يفااخمن يضبا جوسرتو. صح تيدق كنيغمو ماله ورنافمس تيدق
 غي تاهوانقغ علمو الجريفواجب مم فمكل   غي مسلم يدوؤايندي فستيا ترسبوت،
 اوليه جرأد غي اميانضسبا صالة منديريكن اراخ دان حكام - حكوم نغد بركاءينت

 :ينداضب سبدا ، اهلل رسول

ُكََُصلُّوُخ   لَ يُأصََُُنُخوُخُتمُُي ُخأَُاُرَُمَُا
 (رواه البخاري )                                                                    

  .غمسبهي اكو مليهت كامو اميانضسبا كامو لهغمسبهي: برمقصود غي       
 

 دان عخشو  نوهف نغد صالة منديريكن يتءيا باطني، نءاورنفكسم: كدوا غي
 تيدق صالة ،خالصا افتن دان ورنافمس تيدق صالة ،عخشو  افتن. اهلل كرانخالص ا

 :2 - 1منون ايات املؤة سور دامل اهللفرمان . دترميا اكن

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ

  يتءيا. براميان غي غاور برجايله ثوهغضسسو :برمقصود غي
  .غثمسبهي دامل عخشو  غي مريك
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 : 5 ايات ةنالبيِّة اهلل دامل سور فرماندان 

ۀ ۀ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

 ہ ہ ہ ہ

 

 نغد اهلل مبهثم ايفسو مالءينكن رينتهكنفد تيدق مريك حال دف :برمقصود غي
 مريك ايفسو دان توحيد، اتس د وهضت فتت يضال ،ثدافك عبادت كنصخالاغم

  .بنر غي امضا له ايت دمكني غي دان. زكاة ممربي سرتا غمسبهي منديريكن
 

 

  اهلل يءاضدر غي مجعة غسيد
 دفك كسن ممربي قثبا شرع كهندق يتفمن دان ورنافمس نغد دديريكن غصالة ي

    :ثانتارا ،فهيدو نءاكسجهرت
  .هاتي دامل اميان كنفممنت :رتامف

. ثكاميانن دان عقيدة فمنت لبيه اكن ورنا،فمس نغد صالة منديريكن غي غسساور
 ديري بدينعفغ دانكاخالصن  نوهف نغد صالة منديريكن تله اي كران اداله اين
 :4-3 ايات نفالاألة سور دامل وتعاىل هسبحان اهلل فرمان نغد سالرس اهلل، دفك

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ُڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ
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 نيضسباها مندرماكن غي دان غمسبهي منديريكن غي غاور يتءيا :برمقصود غي
-سبنر نغد براميان غي غاور مريكله. مريك دفك كورنياكن كامي غي فا دري

 .مليا غي رزقي سرتا وننفمأ، كمريك توهن دسيسي كتفغ تفمندا مريك. ثبنر
 

  .جيوا نغممربي كتنكدوا : 
 رسه تيدق ،غتن منجادي اكن ثجيوا ورنا،فمس نغد صالة منديريكن غي غسساور

 دان يقني سنتياس اي كران اداله اين. فهيدو ابرنخ يفهادغم دامل ليسهض دان
وتعاىل دامل  هانسبح اهلل فرمان. دادا فغال نغد ثمنرميا سرتا اهلل كتنتوان نغد ضار

 :23-19رج ايات ااملع ةسور

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

 ڑ ک ک ک ک گ ژ ژ ڑ

 رسه(bertabiat) برطبيعة دجاديكن ايت مأنسي ثوهغضسسو :برمقصود غي
 رسه تغسا دي كسوسهن، افدتيم اي ابيالفا; ﴾كدكوت خبيل يضال﴿ ليسهض

 واليخك; كدكوتخبيل  تغسا اي ن،غكسن بروليه اي ابيالفا دان; ليسهض
  .غثمسبهي كنارجغم فتت غيت مريك يء; ياغمسبهي كنارجغم غي غاور-غاور
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 منديريكن غي غسساور  .كرغمو دان كجي ربواتنف االضس دري ليهارافتر :ضكتي
 ربواتنف االضس دفدر وتعاىل هسبحان اهلل اوليه ليهارافد اكن ورنافمس نغد صالة

 :45 ايات وتُبَكْنَعالة سور دامل اهلل فرمان اميانضسبا ، معصية

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

  ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ

 داموفك كنويحدو غي فا اكن ﴾حممد واهاي﴿ ايكوتله سرتا لهخبا :برمقصود غي
 ايت غمسبهي ثوهغضسسو; ﴾تكون نغد﴿ غمسبهي ديريكنله دان القرءان، دري

 اداله اهلل اتيغيغم ثوهغضسسو دان; كرغمو دان كجي غي ربواتنفه دري خضمن
   .كناكرج كامو غي فا اكن تاهويغم اهلل ﴾تلهغاي﴿ دان; ﴾ثكسن دان ثءيدهفا﴿ بسر لبيه

 

  برسيه، نءاكاد دامل سنتياس: تفمأك

 برسيه، نءاكاد دامل برادا سنتياس اكن ورنا،فمس نغد صالة منديريكن غي غسساور
 دري هاتي برسيه دان ظاهري ككوتورن االضرسيه ديري دري سب: يتءيا

 واجب اداله صالة منديريكن هندق غي غسساور كران باطني، ككوتورن
 اكاينف بادن، توبوه ممربسيه يل،خك ثحد دان بسر ثحد دري ثديري ممربسيهكن

صفة  دري هاتي ممربسيهكن سرتا دمعافكن، تيدق غي جنيس دري صالة تفمت دان
  :اهلل رسول سبدا. ثايضدان سبا ْبُجه، ُعَعْم، ُسءريا
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َبلََُُُلُ  طُُهورٍَُُبَغيخََُُصَلةُ ُتُ قخ
 .يخبرسو افتن صالة دترميا تيدق: برمقصود غي

  ﴾مسلم رواية﴿                                                                   

  :﴾برمقصود غي﴿القدسي  حديثدامل  دان سبدا رسول اهلل 
 

 مالكوكن غي افسسيا رسكوتوكن،فد دفمان: اكو تركاي درفراهلل تعاىل بر
 برسام ثممبياركن اكن اكو ين،ءال غي نغد اكو رسكوتوكنفمم غي عمل سسواتو

  .﴾ثعمالن منرميا اكن تيدق اكو﴿ ثدسكوتوكن غي نغد

  ﴾مسلم وايةر حديث﴿                                                            
 

 تفاهلل اكن مندا ءشا نإ ورنافمس نغد صالة منديريكن غي غسساور :ثولنفكسيم
 دامل فهيدو سنتياس اي كران اداله اين. خريةا دان ددنيا فهيدو نءاكسجهرت

 االضس منرميا دان اهلل، دفك ديري رهكنثم اهلل، منتوحيدكن اهلل، اتيغيغم نءادأك
 .اهلل دري توجنوقف هدايه تفمندا كران ثجيوا غتن سنتياس سرتا اهلل، كتنتوان

ُ
ُ
ُ
ُ
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 َأُعوُذَُِبهلَلَُمَنُالشهيخطَاَنُالرهَجيمَُ

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

 مريك سرتا زكاة، ممربي دان ،غمسبهي منديريكن غي غاور يتءيا :برمقصود غي
 توهن دري توجنوقف تفمندا فتت غي ايتله مريك. قيامة هاري ثادا غتنت يقني

  .برجاي غي غاور مريكله دان مريك،
 ﴾5-4 ايات ةالبقر ةسور﴿                                                        

ُُُُُُُُُُُُُُ
ُ

 َوَلُكمخُِفُالخُقرخآَنُالخَعَظيخَم.َِبَرَكُهللاُُِلُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ََكيخَم. َرُاْلخ ُكمخُِبَاَُفيخَهَُمَنُاآلََّيَتَُوالذ َكخ  َونَ َفَعَِنَُوَاَّيَ 

َُوَمنخُكمخَُتلَوَتُهَُانهُهُُهَوُالسهَميخُعُالخَعَليخُم.  َوتَ َقبهَلُهللاَُمِنَ 

تَ غخَفُرُهللَاُالخَعَظيخَمُِلُخ ِلَُهذاَُوَأسخ ُلُقَ وخ  َوَلُكمخُُأقُ وخ
َمَناتَُ ََُوالخُمؤخ َمَنْيخ َلَماَتَُوالخُمؤخ َُوالخُمسخ َ َلَمْيخ  َوَلَساَئَرُالخُمسخ

ُرُالرهَحيخُم.ُ ُهُإنهُهُُهَوُالخَغُفوخ تَ غخَفُروخ َُفاسخ
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ُطخَبُةُالثهانََيةُُاَُ  ْلخ

دُُ َمخ َُُّلَِلهَُُاْلخ ُالخَعاَلَمْيخ َهدُُ.َُربَ  َدهُُُهللاَُُُإَلَُإَلهََُُلَُأنَُوَأشخ  ُ،َلهَُُُشرَيخكََُُلَُوحخ

َهدُُ لُهُُُهَُُعبخدُُُُُمَمهًداَُسيَ َدَنََُُأنُهَُوَأشخ َُُوَسلَ مُخَُصلَُ ُاللهُهمُه.َُوَرُسوخ ُُُمَمهٍد،َُسيَ َدَنََُُعَلىَوَِبَركخ
َ.َُوَأصخَحاَبهَُُآَلهََُُوَعَلى َُأْجخََعْيخ

ُُاّلِلهَُُات هُقوا!ُهللاَُعَبادَُُفَ َياُبَ عخُد،َُأمها َن.فَ َقدخ َُفاَزُالخُمت هُقوخ
 

ََُُمَعاَشرَُ َلَمْيخ   هللا،َُرََحَُكمُُُالخُمسخ

سباضاميان   رسول هللا كفد سالم دان صلوات اوخافن فرباثقكنماريله كيت مم
 -:56 تسورة األحزاب، ااي اهلل دامل فرمان

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

 ڇ
ُ َُصلَ  ُسَُلَُعَُاللهُهمه ُصَُمَُكَُ،ُُدمُهُُمََُُنَُدَُيَُ سَُُآلَُُلىَُعَُوَُُ،دٍُمُهُُمََُُنَُدَُيَُ ى َُنَُدَُيَُ سَُُلىَُعَُُتَُيخُلُها

ُمَُيُخاهَُرَُب ُخُإََُنَُدَُيَُ سَُُآلَُُلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهَُرَُب ُخإَُ َُنَُدَُيَُ سَُُآلَُُلىَُعَُوَُُ،دٍُمُهُُمََُُنَُدَُيَُ سَُُلىَُعَُُكُخرَُِبَُوَُ،
َُمَُالَُعَُُالُخِفُُمَُيُخاهَُرَُب ُخَإَُُنَُدَُيَُ سَُُآلَُُلىَُعَُوَُ،ُمَُيُخاهَُرَُب ُخُإََُنَُدَُيَُ سَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُاُِبَُمَُكَُ،دٍُمُهُمَُُ َإنهَكُ ،ْيخ

يخد َُمََيخد .  َُحََ
 

َُ َمَنْيخ َُللخُمؤخ ُاغخَفرخ َمَناَت،ُاللهُهمه ََُُوالخُمؤخ َلَمْيخ َلَماتََُُواملُسخ ُهمُخُ،َوالخُمسخ َُمن خ َياَء ُاأَلحخ
َُمَُُُّ،َواأَلمخَواتَُ يخع َُقرَيخب  ُ.يخُبُالدهَعَواتََُإنهَكَُسََ
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ُكََُبُُوذُُعُُُن ََُنُهَإُُمُههُُاللُهُ.كَُيخُُغَُُهُُُفُرَُصُخَلُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءَُِبَُوَُالُخوَُُلءَُبَُاُالُخنُهعَُُعُخفَُادُخُمُههُُاللُه
ُ،َنََُتَُوُخمُهُمُخحَُارُخُوَُاَنَُضَُرُخمَُُفَُاشُخُمُههُُاللُه.ُامَُقَُسُخاألَُُئَُي َُسََُمنُوَُُامَُذَُالخُُوَُُونَُنُُالخُُوَُُصَُالبََُُنَُمَُ
ُ.اَنَُبُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفََُنَُبُُفُخطُُالُخوَُ

ُ

ُ َُِبهلَل ُالخَواَثَق َُموخَلََن َفظخ ُاحخ َزانَُُلخطَانَُالسُُّاللهُهمه ُالخَعاَبَديخنََُُمي خ َمَُاُُ،زَيخَن ُالخَمرخُحوخ بخَن
َُِبهلَلَُشاه،َُوأَنخَزَلُالرهَحخََةَُعَليخَهَُوَعَلىَُُُمخُمودَُُلخطَانَُسُُّال َتَفيخ نُ وخرُزَاَهَرة،ُُلخطَانَةَُسُُّالالخُمكخ

ُ.ترغضانوُُسلخطَانَةَُ

َُواآلَخَرَة،ُ ن خَيا ُالدُّ ُِف َلَماَت َُوالخُمسخ َ َلَمْيخ ُالخُمسخ َُمَن َُوَرَعاََّيُه َلُه َُوَأهخ َُأوخَلَدُه َفظخ َواحخ
ََتكَُ َ.َُبَرَحخ ََُُّيَُأرخَحَمُالرهاََحَْيخ

ُ

َدُ َُوِلهُالخَعهخ َفظخ ُاحخ َاَعيخلَُُُُمَمهدَُُتغكواللهُهمه َزانَُُلخطَانَُسُُّالُبخَنُالخَواَثَقَُِبهللََُاَُُإَسخ زَيخَنَُُمي خ
ُ.الخَعاَبَديخنَُ

 

سالم دمان جوا مريك برادا. ساتوكنله إيا اهلل سالمتكن كامي دان سلوروه امة 
 منتفكنله. كوكوه دان ايرت يغ ايكنت غنسالم دإامة  فرفادوان دان نءافرساودار

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

 كامي وهيلهءجا دبركيت، الضي حالل يغ رزقي كامي فديا اهلل! كورنياكنله ك
خيانت  سواتو فربواتن اداله اين كران كواس ضونا ساله دان رسواه فربواتن درفد
 .ندبريك غمانه يا كفد
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دان  ءباسالم دري كسوسهن، وإكامي دان سلوروه امة  فليهارالهيا اهلل، بنتو دان 
 ..رحيم يا.. رمحن يا.. اهلل يا اين بوميمو دري 19 ؤيدوك ءباه وثفكنلان. لخبن ءبال

 

 

ُ

ن خَياَُحَسَنًةَُوِفُاآلَخَرَةَُحَسَنًةَُوَقَناَُعَذاَبُالنهاَر.  ُرَب هَناُآتََناُِفُالدُّ
 ُ.مَُلُهسَُوَُُهَُبَُحُخصَُوَُُهََُلُآُىلَُعَُوَُُدٍُمُهُمََُُُنَُدَُيَُ سَُُىلَُعَُُهللاُُُىلُهصَُوَُ

َُ ُالخَعاَلَمْيخ ُدُهلَلَُربَ  َمخ ُ.َواْلخ

َُعَباَدُهللَا!

ُهَُعَلىُنََعَمَهَُيَزدخُكمخ، ُكُروخ  اُذخُكُروخاُهللَاُالخَعَظيخَمَُيذخُكرخُكمخ،َُواشخ

نَُ نَ ُعوخ َبُ،َُوهللاُُيَ عخَلُمَُماَُتصخ ُرُهللَاَُأكخ  .َوَلذَكخ

اُ ُموخ  .يَ رخََحخُكُمُهللاُ،َإَلَُصلَتُكمُخقُ وخ

 


