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ُطخَبةُُ َلُُاْلخ ُاألوخ

دُُاَُ َمخ يًعاُمهِّنخهُُُُ:لُهئهُاُخالقَُ للُهُْلخ َُجَه ُاأَلرخضه َُوَماُِفه َماَواته ُالسَّ َرَُلُكمُمَّاُِفه ُ،َوَسخَّ

ُرونَُ ٍمُيَ تَ َفكَّ َُذلهَكُآلََيٍتُلهَِّقوخ ُِفه  .ُإهنَّ

 ُ َهُدَُأنخ َدُهُُلُِّإهَلَهُإُهَُلَُأشخ لُهَُُُلُهللاَُُوحخ ًداَُعبخُدُهَُوَرُسوخ ُُُمَمَّ َهُدَُأنَّ  ،َُشرهيخَكَُلُه.َُوَأشخ

ُُ مه َساٍنُإهَلُيَ وخ ُِبههحخ ُتَبهَعُهمخ َحابهههَُوَمنخ ٍدَُوَعَلىُآلهههَُوَأصخ ََنُُُمَمِّ َُعٰلىَُسيِّهده َُوَسلِّهمخ يخن.ُاَللَُّهمََُّصلِّه  الدِّ

ُوَُ يخُكمخ صه َباَدُهللاه،ُُاوخ نَُإُهَامَّاُبَ عخُدُ،ُفَ َياُعه لهُحوخ ُتُ فخ َوىُهللاهَُوطَاَعتهههَُلَعلَُّكمخ َيُبهتَ قخ  .َيَّ

  سكالني، درمحيت غي مجعة غسيد
-موده. ثدافك طاعة دان وتعاىل هسبحان اهلل دفسام كيت برتقوى ك-ماريله سام

 . نءاكجاي يهءامر كيت مودهن
  دكاسيهي، غي مجعة غسيد

  :برتاجوق خطبة ساتو يكنافمثم نيغاي بيخط اين، ةبرك نوهف هاري دف

  “امياني  ن اليرف  دان  نوراني    ةعباد ساتو   ركَ فَ ت َ        ”                   

 كعجاءينب دان يندهنإك دف اهلل كبسرن تندا-تندا غدان مرنو برفيكريبرمعنى  ركَ فَ ت َ 
 اسهغم غي نديديقنف كهغل منجادي اي. القرءان نغوضأك سرتا ثنءاتفيخ عامل

 اوسها سرتا هاتي، كيقينن دان اميان كنغبمغم غي نءامبارفغي، ردي رديقنخك
  .ديري جاتي نءامبينف دان جيوا مربسيهنف
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 :191-190عمران: ايات  لآ ةوتعاىل دامل سور هاهلل سبحان فرمان

 ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

 ھ ہ      ہڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

 مامل رتوكرنف دف دان بومي، دان يتغال ادينكج دف ثوهغضسسو :برمقصود غي
 يضبا ﴾ن، دان كلواسن رمحة اهللءان، كبيجقسنءاكواسك﴿ تندا-تندا اد ،غسيا دان

 مساس اهلل اتيغيغم دان بوتثم غي غاور-غاور ﴾يتءيا﴿ برعقل غي غاور-غاور
 والف مريك دان ،غرييغم غبرباري مريك مساس دان دودوق دان برديري مريك

! كامي توهن واهاي: "﴾بركات مسبيل﴿ بومي دان يتغال كجادين غتنت ركَ فَ برت َ 
 مك كاو،غا يخسو مها سيا،-سيا نغد اين بندا-بندا منجاديكن كاوغه القتيد

   .نراك عذاب دري كامي ليهارالهف
 

  .درمحيت غي مجعة غسيد
 :ثانتارا زمان، غنجفس اءمحككات -ترسرله دري كات ركَ فَ ت َ  نءوتاماأك

 لهثها ليهت اكو غي االضس مك رومه، كلوار اكو كالي ف: ستيايِناَراَدْلَاكات 
  .ديريكو اونتوق الجرنف اتاو داكو،فك اهلل نعمت

 كمري ستيلهف اهلل، نغوضأك غتنت ركَ فَ ت َ بركات: جك مأنسي مسوا بر ِفَاَحْلا ُرْشِب
  .معصية مالكوكن تيدق

 .اهلل دفك تنكوكتا تافيخمن دان كالالين كنغهيلغم ركَ فَ ت َ بركات: بر نْوَع ُنْبِا
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  .مليا غي ضريينحا غسيد
 فرمان دامل الخد مريك. هاتي مات بوتا ايضسبا غضفدأ ركَ فَ ت َ بر تيدق غمأنسي ي

 :46 ايات جاحلة سور اهلل،

     ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ

 ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ۆئ

 مريك ايفسو بومي دموك بارامغم مريك ثباءيق اد بوكنكه: برمقصود غي
 غي اغتلي اد اتاو ممهمي، تفدا مريك ثنغد غي هاتي اد غي غاور-غاور منجادي

 ﴾وناضبر ضجو تيدق ونف مباراغم مريك كاالوله يفتتا﴿ ر؟غمند تفدا مريك ثنغد
 غي هاتي مات اياله ايت بوتا غي يفتتا بوتا، غي االفكنله مات كبو ثسبنر غي نءاكاد كران

 .دادا املد د اد
 

 كس،غري دان نغري اراخس دموالكن اين ركَ فَ ت َ  عمالن رضا نجوركنغم علماء اارف
  :اراخ نغد يتءيا
 غبينت بولن، بومي، دان يتغال كجادين دف اهلل نءاتفيخ كهيبنت غتنت غمرنو رتام،ف

 دان حيوان(keunikan) ونيكنأك ،غسيا دان مامل نيتضيه برسيل ماتهاري، دان
 :20-17 ايات ةشيلغاا ةسور دامل اهلل مانرف. ثايضسبا
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ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

 ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۇ ۆ

 

 دان تاكن؟فيخد اي امياناضبا اونتا، نءادأك رهاتيكنفمم مريك تيدقكه :برمقصود غي
 ،غانض-غونوض نءادأك دان ؟ثنءابين يكنغضنا اي دتيامياضبا يت،غال نءادأك

  .ركن؟فدهم اي امياناضبا بومي، نءادأك دان قكن؟ضدت اي امياناضبا
 

 يكل،فيز يضس دري سنديري ديري كجادين (keunikan) ونيكنأك غمرنو كدوا،
  :21- ايات الذارياتة سور دامل اهلل مانفر. روحاني كلمبوتن دان عقل

  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

 ماهو تيدق كامو فاغم مك. سنديري كامو ديري دف ضجو دان: برمقصود غي
  يكريكن؟مم سرتا مليهت

 سرتا معنى كهيبنت نغد ربَُّدبرَت دان القرءان ايات-ايات يندهنإك منلييت ،ضكتي
 :82-ايات  اءسّنالا ةمان اهلل دامل سورفرَ.ثنغكندو

 چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

 بوكن ايت القرءان كاالوله القرءان؟ ايسي مميكريكن مريك تيدقكه: برمقصود غي
 .ثدامل د قثبا غي رسليسيهنف يتفدا اكن مريك ايخنس اهلل، سيسي دري
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 منتيجهكن اكن بُّرَتَد نغد ديري مالزميي دان ركَ فَ ت َ  نغد ديري مالتيه ،ثولنفكسيم
 غسساور يهصخش نءابين دان شرعية حياتنفغعقيدة،  نغافض دفك كلبيهن قثبا

  :اياله ثكلبيهن انتارا .مسلم
  .ثنغوضأك نغد توهن ناليغم:  رتامف

  .برتروسن دان ورنافمس لبيه نغد برعمل:  كدوا
  .معصية لكنغضمني دان دوسا كرجا منجاوهي:  ضكتي
  .اميان حقيقة كبنرن نغد كيقينن برمتبه:  تفمأك

  .كراس غ: ملمبوتكن هاتي ي كليم
  .ديري كلمهن دان نغككورا فترهاد (semakan): ممبوات سيمقن منأك

  .نفد ماس توجو هاال سرتا يريد يقنءنمبهباف دان مبتولنف: ممبوات  كتوجوه
يمُه ُالرَّجه يخطَانه َنُالشَّ َّللَّهُمه  َأُعوُذُِبه

 ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

 ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

 غي بومي د دان يتغال د اهلل نءاككواس تندا-تندا قثبا فبرا دان:"ثمقصود غي
 تيدق مريك غسد ،غدات دان يضرف مريك مساس غاول-غولابر ثقسيكنثم مريك

 قنثاكب ،﴾اهلل دفك براميان غي غاور-غاور﴿ دان. ثمميكريكن دان هرياوكنغم ضجو
 غي نغد ضجو ثرسكوتوكنفمم مريك مالءينكن اهلل دفك براميان تيدق مريك

 "..ينءال
 ﴾106-105يوسف: ة ﴿سور                                                     
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ُ

ُالخُقرُخ ُِفه َُوَلُكمخ .َِبَرَكُهللاُُِله يخمه ُالخَعظه  آنه
. َكهيخمه ُاْلخ ره َُوالذِّهكخ َنُاآلََيته َاُفهيخههُمه ُِبه ُكمخ َُواهَيِّه  َونَ َفَعِنه

يخُعُالخَعلهيخُم. مه ُتهالَوَتُهُاهنَُّهُُهَوُالسَّ نخُكمخ َُومه ِنِّه  َوتَ َقبََّلُهللاُمه
َُولهَسائهرُه َُوَلُكمخ خ يخَمُِله ُرُهللَاُالخَعظه تَ غخفه َُهذاَُوَأسخ ِله ُلُقَ وخ ُأقُ وخ لهَماته َُوالخُمسخ َ ْيخ لهمه ُالخُمسخ

يخُم. ُرُالرَّحه ُهُإنَُّهُُهَوُالخَغُفوخ ُروخ تَ غخفه َُفاسخ َناته مه َُوالخُمؤخ َ نهْيخ مه  َوالخُمؤخ
 

 
 
 
 
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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ُطخَبُةُالثَّانهَيةُُاَُ  ْلخ

دُُ َمخ ََُُّللهَُّهُاْلخ ْيخ ُالخَعاَلمه َهدُُ.َُربِّه َدهُُُهللاُُُإهلُإهَلهَُُلَُأنَُوَأشخ  ُ،َلهَُُُشرهيخكَُُلَُوحخ

َهدُُ ًداَُسيهَِّدَنََُُأنََُُّوَأشخ لُهُُُهَُُعبخدُُُُُمَمَّ َُُوَسلهِّمُخَُصلهُُِّاللَُّهمَُّ.َُوَرُسوخ َنََُُعَلىَوَِبرهكخ ٍد،َُسيهِّده ُُُمَمَّ
َحابههُهُآلههُهَُوَعَلى .َُوَأصخ َ َعهْيخ َُأَجخ

َبادَُُفَ َياُبَ عخُد،َُأمَّا نَُُاَّللََُُّات َُّقوا!ُهللاُعه ُقوخ َُفاَزُالخُمت َّ ُ.فَ َقدخ
 

رَُ ََُُمَعاشه ْيخ لهمه َُكمُُُالخُمسخ   هللا،َُرِحه

سباضاميان ََرسولَهللا كفد سالم دان صلوات اوخافن فرباثقكنماريله كيت مم
 -:56 تسورةَاألحزاب،َااي اهلل دامل فرمان

 ڇ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ
ُ َُصلهِّ ُسَُلَُعَُاللَُّهمَّ ُصَُمَُكَُ،ُُدمَُُّمََُُُنَُدُهيهِّسَُُآلُهُلىَُعَُوَُُ،دٍُمَُُُّمََُُنَُدُهيهِّى َُنَُدُهيهِّسَُُلىَُعَُُتَُيخُلَّا

ُمَُيُخاهُهرَُب ُخُإُهَنَُدُهيهِّسَُُآلُهُلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهُهرَُب ُخإُه َُنَُدُهيهِّسَُُآلُهُلىَُعَُوَُُ،دٍُمَُُُّمََُُنَُدُهيهِّسَُُلىَُعَُُكُخرُهِبَُوَُ،
ُُمَُيُخاهُهرَُب ُخُإُهَنَُدُهيهِّسَُُآلُهُلىَُعَُوَُ،ُمَُيُخاهُهرَُب ُخُإُهَنَُدُهيهِّسَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُاُِبَُمَُكَُ،دٍُمَُُّمَُُ َُمُهالَُعَُالُخُِفه إهنََّكُ ،ْيخ

يخٌدَُمَهيخٌد.  ُِحَه
 

َُ نهْيخ مه ُلهلخُمؤخ رخ ،ُاللَُّهمَُّاغخفه َناته مه ََُُوالخُمؤخ ْيخ لهمه لهَماتُهَُواملُسخ ُهمُخُ،َوالخُمسخ ن خ َياءهُمه َواتُهُاأَلحخ ُ،َواأَلمخ
يخٌعَُقرهيخٌبَُمُُه َعَواتُهإهنََّكَُسَه ُ.يخُبُالدَّ
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ُنَُمُهُكَُبهُُوذُُعُُُن ََُنَُّإهُُمَُّهُُاللَُّ.كَُريخُُغَُُهُُُفُرُهصُخلُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءَُِبَُوَُالُخوَُُالءَُبَُاُالُخنَّعَُُعُخفَُادُخُمَُّهُُاللَّ
ُوَُُامُهذَُالخُُوَُُونُهنُُالخُُوَُُصُهالبََُ ن ُامُهقَُسُخاألَُُئُهيُِّهسَُمه ُ،َنَُتَُوُخمَُُّمُخحَُارُخُوَُاَنَُضَُرُخمَُُفُهاشُخُمَُّهُُاللَّ.

ُ.اَنُبهُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفُهَنُبهُُفُخطُُالُخوَُ
ُ

للهُاللَُّهمَُّا لََنُالخَواثهَقُِبه َُموخ َفظخ َزانَُُلخطَانَُالسُُحخ ي خ يخنَُُمه ُاهُُ،زَيخَنُالخَعابهده مه ُلخطَانُهسُُالبخَنُالخَمرخُحوخ
َُُُمخُمودُه َُوَعَلى َُعَليخهه ََة ُالرَِّحخ َُوَأنخزهله َُشاه، لله ُِبه يخ َتفه ُُسلخطَانَةُهُلخطَانَةُهسُُالالخُمكخ َرة، ُزَاهه ر ُنُ وخ

ُ.ترغضانو

ُ َفظخ َتهكََُواحخ بهَرِحخ َرةهُ، َواآلخه َيُا ُالُدن خ ُِفه لهَماته ََُوالخُمسخ ْيخ لهمه َنُالخُمسخ َلهَُُوَرَعاََيهُُمه َُأوخلَدهَُُوَأهخ
. َ ْيخ ََُُيَُأرخَحَمُالرَّاِحهه

ُ

ُ ده َُّالخَعهخ َُوِله َفظخ ُاحخ دَُُتغكواللَُّهمَّ يخلَُُُُمَمَّ َاعه للُهاهُُإهَسخ ُِبه زَُُلخطَانُهسُُالُبخَنُالخَواثهقه ي خ ُانَُمه
يخنَُ ُ.زَيخَنُالخَعابهده

 

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

 فليهاراكنله واجلماعه، السنه اهل منوروت كامي فضاغن تضوهكنله دان كامي اميان
  .مثلويغ يغ عقيدة فضاغن دان عمالن دري كامي
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 درفد كامي وهيلهءجا دبركيت، الضي حالل يغ رزقي كامي فديا اهلل! كورنياكنله ك
 كفدخيانتَ سواتو فربواتن اداله اين كران كواس ضونا ساله دان رسواه فربواتن

 .ندبريك غمانه يا
 

دان  ءباكسوسهن، و سالم دريإكامي دان سلوروه امة  فليهارالهيا اهلل، بنتو دان 
 ..رحيم يا.. رمحن يا.. اهلل يا اين بوميمو دري 19 ؤيدوك ءباه وثفكنلان. لخبن ءبال

 

 

ُ

َرةهَُحَسَنًةَُوقهَناَُعَذاَبُالنَّاره. ُاآلخه َياَُحَسَنًةَُوِفه ُالُدن خ  ُرَب ََّناُآتهَناُِفه
 ُ.مَُلَّسَُوَُُهُهبُهحُخصَُوَُُهُهلهُآُىلَُعَُوَُُدٍُمَُُّمََُُُنَُدُهيهِّسَُُىلَُعَُُهللاُُُىلَّصَُوَُ

َُ ْيخ ُالخَعاَلمه ُدُللهَُربهِّ َمخ ُ.َواْلخ

َباَدُهللاه! ُعه

، ههَُيزهدخُكمخ ُهَُعَلىُنهَعمه ُكُروخ ،َُواشخ يخَمَُيذخُكرخُكمخ اُهللَاُالخَعظه  ُاذخُكُروخ

نَُ ُعوخ ن َ َلُمَُماَُتصخ َبُ،َُوهللاُُيَ عخ ُرُهللاهَُأكخ  .َوَلذهكخ

اُإهَلَُصالتهُكمُخ ُموخ  .هللاُيَ رخَِحخُكمُُُ،قُ وخ

 


