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ُطخَبةُُ َلُُاْلخ ُاألوخ

ّمنخهَُُشَجٌرَُلُكمُمّ نخهَُُشَراٌبُوَُُُهَوُاَلّذيُأَنَزَلُّمَنُالَسَماءَُماءُ :ُلُّّئُاُخقَُالُخُلِّلَُُّدُُمُخلخَُاَُ
َهُدُ.ُوَُّفيّهُُتّسيُمونَُ َشرّيخَكَُلُه،ُنُالَُّإلَُأََُأشخ َدُهُالَُ َُهُّإالَُهللاَُُوحخ

لُهُُ اَُعبخُدُهَُوَرُسوخ َهُدَُأَنُُُمََمد  ُثَُرْحخَة ُل ُُّ،َوَأشخ ُعوخ َ.الخَمب خ ُلخَعاَلّمْيخ
َُعَلىَُهَذاُالَنّب ُّ َُوَسلّ مخ َُسيّ ّدََنُُُمََمدُ ُاَلَلُهَمَُصلّ  ّبهُُّ،الخَكّرْيّخ ُ،َوَعَلىُآّلّهَُوَصحخ

َسانُ  ُتَّبَعُهمخُِبّّحخ يخّن.َُوَمنخ ّمُالدّ    إَلُيَ وخ
اُهللاَُاَُّأَماُبَ عخُد،ُفَ َياُّعَباَدُهللّا،ُ َُوّإََّيَيُبّتَ قخَوىُهللّا،تَ ُقوخ ُ،ُُأوخّصيخُكمخ

َن.ُ ُفَاَزُالخُمتَ ُقوخ  فَ َقدخ
   سكالني، مجعة غساوداراكو سيد-ساودارا

مسوا  كيت ماريله سكالني، مجعة غسيد دفك دان سنديري ديري دفك سنفساي بر
 لكنغضمني دان ثرينتهف االضس ملقساناكن نغد وتعاىل هسبحان اهلل دفبرتقوى ك

 ديري هياسيله سرتا الختر غي صفة-صفة دري ديري يكنلهخسو. ثنغالر االضس
  نءايضكبها تفمندا كيت مودهن-موده. مليا غي اخالق نغد

 :تاجوق غتنت نتوهثم اكن اين هاري دف خطبة. داخرية دان ددنيا

  .“تانه دفبربودي ك                         ”
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 تامن، وقخوخبر نغد تانه دف بربودي كيت كاالو ماليو، تهففا نفكاغاو يتولهضب
  .ثحاصيل ضجو قفمن اكن الون ملبت

  سكالني، اهلل درمحيت عي مجعة غسيد

 تغسا غي (khatulistiwa) االستواء خطاحلمدهلل، بومي مليسيا ترلتق دامل اقليم 
 ضتي دفك يكنضدبها رتاننيف، ثاساس اراخس. رتاننيف ييتؤاكتي اونتوق سسواي
 اين رتاننيف بنتوق ضتي-ضكتي حاصيل. يكننارف دان نفكترن تامنن، ايايت جنيس،

. مأنسي رلوانفك اساس سومرب دان وتعاىل هسبحان اهلل نءكورنيا نعمت اكنفمرو
 :14 ايات ل،حالن ةسور دامل وتعاىل هسبحان اهلل فرمان

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 

 وئ ۇئ

 ماكن تفدا كامو ايفسو وت،ءال ممودهكن غي له دي دان“: برمقصود غي
 ثدفدر لواركنغم والف تفدا دان ،فهيدو-فهيدو ملبوت غي غيضدا ثدفدر

 مليهت كاوغا )ايت سالين( دان ثمماكاي كامو اونتوق رهياسنف بندا-بندا
اري رزقي خمن تفدا كامو ايفسو يضال دان; ثدف بالير لفكا-لفكا والف

  .“برشكور كامو ايفسو دان; ثكورنيا هفدري ليم
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 دري منفعة فبربا نتوهثم وتعاىل هسبحان اهلل وال،ف 66ل ايات حالن ةدامل سور
 ،نرتنقنف حاصيل-حاصيل

 ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

 ڄ ڄ

 بروليه كامو ايت، ترنق غبينات-غبينات دف ثوهغضسسو دان“: برمقصود غي
 غي فا دفدر كامو دفك مينوم بري كامي. رااعتب كنغمندات غي الجرنف

; داره نغد ماكنن اسفهم انتارا دري الهري غي ،ثروتف دامل دري تربيت
-غاور يضبا ثراس فسدا يضال دمينوم، موده غي برسيه، غي سوسو (ايايت)

  “ .ثممينوم غي غاور
 

تندا كبسرن -تومبوه دري تانه دان سومرب اير اداله تندا غي تامنن ضدمكني جو
 هسبحان اهلل فرمان. شكوري كيت واجب غوتعاىل ي هدان كمورهن اهلل سبحان

 :35 غضهي 33 ايات يس، ةسور دامل وتعاىل

 ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ

 گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  

 ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ں ڻ ڻ ڻ 
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 دان ككواسأن ممهمي) مريك اونتوق غتر غدان دليل ي“: برمقصود غي
 كامي سرتا دي كنفهيدو كامي; ماتي غي بومي اياله ،(كامي كمورهن
 ماكن مريك ايت بيجني-بيجي دفدر مك بيجني،-بيجي ثدفدر كلواركن

 كامي دان ور،غضا دان كورما كبون-كبون ايت دبومي جاديكن كامي دان
 دان ثبواهن-بواه دري ماكن مريك ايفسو اير، مات فابرب ثدف ركنخناف

برشكور؟ تيدق مريك اتوتكهف مك; مريك نغتا اوليه دكرجكن غي فا دري
  

 

 تغسا غي غبيد سواتو اداله رتاننيفايات تادي، -جلس برداسركن ايات
 دكريا اداله تامنن حاصيل كران ،ثنجرنض بسر اداله رتاننيف بهكن،. غنتيف

 ستله الهغضسهي ،ثنامنف دفك نغنجافبر غي اهالف نغرية دجا صدقه ايضسبا
         :   لى اهلل عليه وسلمص اهلل رسول سبدا. دنيا لغضمني دي

ّلُمَُغرخس اُفَ َيأخُكَلُّمنخُهُّإنخَساٌنُوَُ يَ غخّرُسُالخُمسخ َدابٌَةُوََُفالَُ َطْيخٌُّإالَُالَُ َكاَنَُلُهُُُالَُ
ّمُالخّقَياَمةُّ  .َصَدَقة ُّإَلُيَ وخ

 اوليه دماكن ايت تامنن اللو تامنن منامن مسلم غسأور كلهفتيد“: ڽمقصود
 ثيضبا صدقه منجادي ايت تامنن مالءينكن غبورو ونفاتاو غبينات مأنسي،

  .“قيامة كهاري غضسهي
   )رواية امام مسلم                                                       (
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  سكالني، اهلل درمحيت غي مجعة غسيد
ي اونتوق سسوا غي خواخ دان قثبا غي اير سومرب سوبور، غي تانه نغد
 لوارفغ اراضن منجادي اونتوق ايفوابر تنتو سوده كيت اراضن رتانني،ف
 اراضن ،ثسباليق اداله نءاكاد يفتتا. ددنيا رتاننيف حاصيل-حاصيل ايضلباف

 ماله سنديري، ضثور يضبا ماكنن رلوانفك ممنوهي وفمم تيدق ماسيه اين
 .ثممبكلكن يضد باتايالن دان يناخ رتيفس لوار اراضن-اراضن دفك غنتوضبر
 

 : ثانتارا ايسو فبربا نغد نفسواسان اين ملتقكن كيت برهاد

 كتيك تراومتا يفوكوخمن غي ماكنن بكلن كسالمنت جامينن ايسو: رتامف
  .مصيبة اتاو انخبن يفهادغم

 نءونافغض دفدر كسن ماكنن، كوالييت دان نءونافغض: ايسو كسالمنت كدوا
 كاول، دانتر تيدق اراخس غترالر باهن-باهن

-سايور رتيفس تامنن دان كنفترن حاصيل-حاصيل ضهر ايسو: ضكتي
  .يغضتي غي بواهن-بواه دان سايورن

 

 نغنتيفك دمي تونتوتن، سواتو منجادي رتاننيف ياتنضاوليه كران ايت، ك
 مشاركت يضبا فوكوخ غي ماكنن بكلن حاصيلكنغم يضبا ايايت عوام،

 افضل لبيه اداله رتاننيف غبيد بهاوا تفدانفبر علماء هغسست بهكن. اراضن دان
 .ملواس لبيه اداله دهيءفا كران الين، غبيد غبربندي داوسهاكن
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 .ماكنن بكلن سومرب اءيثوفمم ماليو ضكلوار فستيا ريفدهولو، هم

 ربن-ربن ادي،ف بكلن نفيمثم غي بالوه-بالوه تفتردا ،غوفكام فدستيا 
 ثبواهن. كيت سواجر-ربا دان بواه، هسايورن نغد دتامن غي هالمن سرتا ايم
 اد غي غروا فستيا ممنفعتكن غي كيت توا غاور-غاور فسيك ونتوهيخمن

. غماسي-غماسي كديامان كسسواين دان وانفكمم يكوتغم برتامن اونتوق
 تانه، دف بربوديله. دمنفعتكن افتن اد غي نءكورنيا سياكن-سيا كيت نلهغجا

 .ثحاصيل ضجو قفمن اكن الون ملبت اهلل، شاء نإ

 

 ڃ ڃ ڃ چ چُ

 ىب يب جت حت خت مئ ىئ يئ جب حب خب مب

ُُمت ىت يت جث مث 
 

ّلُ ُلُقَ وخ تَ غخّفُرُهللَاُالخَعّظيخَمُّلَُُأقُ وخ َُوَلُكمخ،َُهَذا،َوَأسخ
ّلَماّت، ََُوالخُمسخ ّلّمْيخ َُوّلَساّئّرُالخُمسخ

ّمَناّت، ََُوالخُمؤخ ّمّنْيخ َُوالخُمؤخ
ُرُالَرّحيخُم. ُهُّإنَُهُُهَوُالخَغُفوخ تَ غخّفُروخ ُفَاسخ
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ُطخَبُةُالثَانَّيةُُاَُ  ْلخ

دُُ َمخ َاّنَُواإّلسخالمُُّاَلّذيُلِّلَُُّالخ َهدُُ.ُأَن خَعَمَناُبّّنعخَمّةُاإّلْيخ ُهللاُُُّإالُّإَلهَُُالَُأنَُوَأشخ
َدهُُ َهدُُُ،َلهَُُُشرّيخكَُُالَُوحخ اَُسيّ َدَنََُُأنََُُوَأشخ لُهُُُهَُُعبخدُُُُُمََمد  َُصلُّ ُالَلُهمَُ.َُوَرُسوخ

َُُوَسلّ مُخ َباّعهَُُّوَأصخَحاّبهُُّآّلهَُُّوَعَلىُُُمََمد ،َُسيّ ّدَنََُُعَلىَوََبّركخ مُُّّإَلَُُوأَت خ ُيَ وخ
يخنُّ ُ.الدّ 

ُبّتَ قخَوىُهللّاَُوطَاَعّتّهُهللاَُُاتَ ُقوا!ُهللاُّعَبادَُُفَ َياُبَ عخُد،َُأَما َُونَ فخّسيخ ،ُُأوخّصيخُكمخ
َن. ّلُحوخ ُتُ فخ َُلَعَلُكمخ

 

ََُُمَعاّشرَُ ّلّمْيخ   هللا،َُرّْحَُكمُُُالخُمسخ

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

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

 ڇ ڇ ڇ
ُلىَُعَُُتَُيخُلَُاُصَُمَُكَُ،ُُدمَُُُمََُُنَُدُّيُّ سَُُآلُُّلىَُعَُوَُُ،دُ مَُُُمََُُنَُدُّيُّ ىُسَُلَُعَُالَلُهَمَُصلّ ُ

ُلىَُعَُوَُُ،دُ مَُُُمََُُنَُدُّيُّ سَُُلىَُعَُُكُخرَُّبَُوَُ،ُمَُيُخاهُّرَُب ُخُإَُّنَُدُّيُّ سَُُآلُُّلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهُّرَُب ُخُإَُّنَُدُّيُّ سَُ
َُبَُمَُكَُ،دُ مَُُُمََُُنَُدُّيُّ سَُُآلُّ ُمَُيُخاهُّرَُب ُخُإَُّنَُدُّيُّ سَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُا َُنَُدُّيُّ سَُُآلُُّلىَُعَُوَُ،

َُمُّالَُعَُُالُخّفُُمَُيُخاهُّرَُب ُخإُّ يخٌدَُمَّيخٌد. ،ْيخ  ُّإَنَكُْحَّ
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َُالَلُهَمُ ّمّنْيخ ُّللخُمؤخ ّمَناّت،ُاغخّفرخ ََُُوالخُمؤخ ّلّمْيخ ّلَماتَُُّواملُسخ ُهمُخُ،َوالخُمسخ َياّءُّمن خ ُاأَلحخ
يخٌعَُقرّيخٌبَُمُُُّ،َواأَلمخَواتُّ ُ.يخُبُالَدَعَواتُّّإَنَكَُسَّ

 
 

َُنَُّإُُمَُهُُاللَُُ.كَُْيخُُغَُُهُُُفُرُّصُخالُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءََُبَُوَُالُخوَُُالءَُبَُاُالُخنَُعَُُعُخفَُادُخُمَُهُُاللَُ
ُفُّاشُخُمَُهُُاللَُ.ُامُّقَُسُخاألَُُئُّي ُّسَُّمنُوَُُامُّذَُالخُُوَُُونُّنُُالخُُوَُُصُّالبََُُنَُمُُّكَُّبُُوذُُعُُن َُ
ُ.اَنُّبُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفَُّنُّبُُفُخطُُالُخوَُُ،َنَُتَُوُخمَُُمُخحَُارُخُوَُاَنَُضَُرُخمَُ

ُ َُّبهلّل ُالخَواّثَق َُموخالََن َفظخ ُاحخ َزانَُُلخطَانَُالسُُالَلُهَم ُالخَعاّبّديخنَُُّمي خ بخَنُّاُُ،زَيخَن
ّمُ َُّبهلّلَُشاه،َُوأَنخّزّلُالَرْحخََةَُعَليخّهَُوَعَلىَُُُمخُمودُُّلخطَانُّسُُالالخَمرخُحوخ َتّفيخ الخُمكخ

ُ.ترغضانوُنُ وخرُزَاّهَرة،ُُسلخطَانَةُُّلخطَانَةُّسُُال
لُّ ُالخُمسخ ُّمَن َُوَرَعاََّيُه َلُه َُوَأهخ َُأوخالَدُه َفظخ ُالُدن خَياَُواحخ ُّف ّلَماّت َُوالخُمسخ َ ّمْيخ

َّتكَُ َ.َُواآلّخَرّة،ُّبَرْحخ ََُُّيَُأرخَحَمُالَراّْحّْيخ
ّدُ ُالخَعهخ َُوّلَ َفظخ َاّعيخلَُُُُمََمدَُُتغكوالَلُهَمُاحخ ُلخطَانُّسُُالُبخَنُالخَواّثّقَُّبهللُّّاُُّإَسخ

َزانَُ ُ.زَيخَنُالخَعاّبّديخنَُُّمي خ
 

 ُالُدن خَياَُحَسَنة َُوّفُاآلّخَرّةَُحَسَنة َُوّقَناَُعَذاَبُالَناّر.رَبَ َناُآتَّناُّفُ
 ُ.مَُلَُسَُوَُُهُّبُّحُخصَُوَُُهُّّلُآُىلَُعَُوَُُدُ مَُُمََُُُنَُدُّيُّ سَُُىلَُعَُُهللاُُُىلَُصَُوَُ

َُ ُالخَعاَلّمْيخ ُدُهلّلَُربّ  َمخ  .َوالخ
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ُّعَباَدُهللّا!
 اُذخُكُروخاُهللَاُالخَعّظيخَمَُيذخُكرخُكمخ،ُ

ُهَُعَلىُُعُموّمُنَّعّمّهَُيّزدخُكمخ، ُكُروخ  َواشخ

َن. نَ ُعوخ َبُ،َُوهللاُُيَ عخَلُمَُماَُتصخ ُرُهللّاَُأكخ  َوَلذّكخ

ُ

اُّإَلَُصالّتُكمُخ ُموخ  يَ رخَْحخُكُمُهللا.ُ،قُ وخ
 

 


