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ُطخَبةُُ َلُُاْلخ  ُاألوخ

ُدُهلِلُالَِّذيُيُُ َمخ ُِظلُُّه.َاْلخ َمََُلُِظلَُِّإَلَّ      ِظلُُِّعَباَدُهُِفُِظلِ ِهُيَ وخ

لُُه،ُ َهُدَُأنَُُُّمَمًَّداَُعبخُدُهَُوَرُسوخ ُهللاُ،َُوَاشخ ََُلُِإَلَهُِإَلَّ َهُدَُأنخ َُأشخ
ِمُ َساٍنُِإَلُيَ وخ ُتَِبَعُهمخُِبِِحخ َحاِبِهَُوَمنخ ُالد يخن،ُاَللَُّهمََُّصلِ َُوَسلِ مخَُعٰلىَُسيِ ِدََنُُُمَم ٍدَُوَعَلىُآِلِهَُوَأصخ

َن.فَ َياَُأي َُّهاُُ.بَ عخدُُ َأمَّا ِلُموخ َُوَأن خُتمخُُمسخ ُتنَُِّإَلَّ ُهللَاَُحقَُّتُ َقاتِِه،َُوََلََُتُوخ َن،ُُِات َُّقوخ ِلُموخ ُالخُمسخ
ُ

ِلِمنَيَُحِفَظُكُمُهللا،  َمَعاِشَرُالخُمسخ

 طاعة دان وتعاىل هسبحان اهلل دفسام كيت برتقوى ك-ماريله سام
 . نءاكجاي يهءمرا كيت مودهن-موده. ثدفك
خطبة  دفك رهاتنيفوكن فمنوم كيت ماريله اين، ةبرك نوهف هاري دف

 :  برتاجوق
  مسجد نغد وتءافتر غهاتي ي                        

  سكالني، درمحيت غي مجعة غسيد
 غي مريك ايضسبا  نيب دسبوتكن غي نغولوضد انتارا توجوه 

 مأنسي كتيك قيامة هاري دف ْشَرَع تدوهن يغدباي اونتوق رهكنضدأنو
 : اياله ثتدوهن واليخك تدوهن تياد انسان،فك
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  َورَُجٌلُقَ لخُبُهُُمَعلٌَّقُِِبملََساِجدُِ
 مسجد نغد وتءافتر سنتياس ثهاتي غي غسساوربرمقصود:

﴾ دان مسلم البخاريية رواحديث ﴿                                     
   

 دفك سوك غي غاور دفك ياسنق اداله مسجد دفك وتءافبر غهاتي ي
 سنتياس اونتوق كاسيه دان ثدامل د برادا سنتياس اونتوق ينتاخ مسجد،
 مسجد دري لوار د برادا كنيغمو ثجسد ونفواالو ،ثيغوجنوغم كمبالي

ك تيدق، ج. بايكنأد بوليه تيدق غي نفكهيدو سضتو ملقساناكن كران
 اهلل فرمان. مسجد نغد يسهفبر دان لكنغضاي دي تيدق اكن منيخنس
 :10 ايات ةعاجلم ةسور دامل

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

 ڄ ڄ ڃ ڃ

 موك د كامو ربنلهيبرت مك ،غكمودين ستله سلساي مسبهي برمقصود:
 غي فا اريلهخ دان ،﴾غماسي-غماسي اوروسن منجالنكن اونتوق﴿ بومي
 قثبا-قثبا اهلل اكن تلهغاي سرتا اهلل، كورنيا هفليم دري حاجة كامو

  .﴾ةاخري د دان دنيا د﴿ برجاي كامو ايفسو ،﴾نءاكاد االضس دامل﴿
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  :يِواَنمنوروت امُل
 وتاماكنغم لنرتن ثدافك ناءينتخك اياله مسجد نغد وتءافتر غهاتي ي

 ثهاتي. تافيخنف دفك ثكاسيه دان وتعاىل هسبحان اهلل دفك كطاعنت
 دكت ،ثجيوا نتكرحي سيتو د كران مسجد نغد يكتاتر سنتياس

 مميليه دي. ثعبادت دان بقيت خدمت سضرخ دان ثتوهن نغد ثديري
 هكنت مسجد د دنيا اين، مك اهلل سبحانكرب باوه د غوءابرن اونتوق

  .كلق اخرية هاري دف ثتدوهن نغوءان نغد ثوتعاىل ممبالس
. يرءا دامل د سليسا غي ايكن ايكنضبا مسجد د منيءوم غهاتي اور

 دامل د كرمياسن غي غبورو ايكنضبا مسجد د منافق غاور هاتي مانكاال
ي بكس رتفس ثةفيص. ثتخف نغد بروبه موده مأنسي هاتي. كرغسا

 هاتي. كوتور يرءا اتاو برسيه يرءا نغد اد سام دايسي موده ،غكوسو
 غسأور هاتي ،ثسباليق دمكينله. نقيءكبا دفك غندروخ برسيه غي
.ثنغد ينتاخ ترلكت دان وتءافتر مسجد، ينتاكنخ اونتوق غندروخ منيءوم

  
   : بركات والفي ِلَبَحْنابن رجب اْل

. ثدامل د عبادت نغد يكتفتر مراسا لنرتن مسجد يءينتاخمن غي غسأور
 ناكريندو. ثنغد يكتاتر ماسيه ثهاتي مسجد، دري كلوار دي ابيالفا
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 غسأور دفاين برالكو ك .ثدافك كمبالي تفدا دي ابيالفا ثها وبتاتر
 يليهفتر نغولوض. كطاعنت اره ك ثممندو دان ثهاتي واساءيغم تفدا غي

ور، ايات النُّ ةسور دامل توهن نغساجنو دان وجيانف دامل ترماسوق اين
37: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

 ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

 ثاميان واتق غي غاور-غاور ﴾اوليه كنادكرج ايت ةعباد﴿ برمقصود :
 سرتا بوتثم دفدر بلي-برجوال اتاو نءاضرنياف اوليه دالاليكن تيدق غي
 تاكوتكن مريك; زكاة ممربي سرتا غمسبهي منديريكن دان اهلل، اتيغيغم

  .نغنداف دان هاتي باليق-برباليق ثدف غي ﴾قيامة﴿ هاري
 

  .هلل مُُكُُظَُفُِحَُقوم مسلمني 
 رتيفس اداله مسجد نغد وتءافتر ثهاتي غريي مأنسي يخد انتارا 
   : برايكوت

  .سنتياس صالة برمجاعه 1.
 ساكيت ساللو غي غسأور في  ف  خ  ريتاكن: ابن خي منِبَهذَّالاالمام 

             .رقضبر يضال وفمم تيدق دي كساكينت، دي ابيالفا. غبالك
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 ورضدت دي. مسجد ك هفاف، دي اكن داذان غوءدال كالي فستيا نامون
 دي سنديري؟ ديري دفك نهسياك تيدق فكنا:  راماي غاور اوليه

 دامل د كو يءمتو تيدق كامو دان اذان، رغمند كامو جك:  منجواب
  .قبور دامل د اكو اريخ غتولو ،صف

 
  .مسجد ك كاكي كهغراجني مل 2.
  :اياله ثتاراان دوسا-دوسا وركنضوغضم بوليه غي ركاراف بوتثم نيب 

 دُِاجُِسَُاملَُُلَُاُإُِطَُُةُاْلخُُرَُث ُخكَُوَُ

  .مسجد ك كهغل-كهغل قثبرمقصود : با            
  ﴾مسلم رواية﴿                                                     

 : ينءال حديثدامل 

 ةًُجَُرٍَُةُدَُوَُلِ ُُخطُخكُُِبُُمُخكُُإنَُّلَُ
 ايت كهنغل فستيا يضبا كامو اونتوق ثوهغضسسو برمقصود:

  .درجت ساتو
 ﴾مسلم رواية﴿                                                        
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  .صالة د اول وقتو 3.
     :اتتخترحديث دامل 

ُ

ُ،ُقَاَلُ:ُالصَّاَلُةَُعَلىَُوقخِتَها ُِإَلُاَّللَِّ   َأىُُّالخَعَمِلَُأَحبُّ

 سيسي د يءينتاخد غاليف غي عمالن اكهفا” ﴾ نيب ثدتا﴿ :ثمقصود
  “.ثووقت ﴾اول﴿ دف صالة”: منجواب نيب “وتعاىل؟ هسبحان اهلل

  ﴾مسلم دان البخاري رواية﴿                                           
 

  .ثسرتوس صالة اونتوق وغضنو-وغضمنو .4  
   : برمقصود غي سبدا رسول اهلل 

 

 وغضمنو اي مان سالما صالة دامل د دكريا ماسيه ايت غسساور
  .ثبرايكوت صالة كنارجغم اونتوق

  ﴾مسلم دان البخاري رواية﴿                                          
 

 وننفمءكا ءدعا تفمندا اداله تثصال تفمت د برتاهن دودوق نجرنض
   :برمقصود غي سبدا رسول اهلل  .مالئكة دري رمحة دان
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           امو، سالما دي ماسيه ك غسساور دفك ءمالئكة برتروسن بردعا
. ثدحبر بلوم دي يضسال سيتو، د برصالة دي غي ثصالة تفد مت

  .دي رمحتيله!  اهلل يا. دي ونيفام!  اهلل يا ”: بردعا مالئكة
  ﴾البخاري رواية﴿                                                      

 
 

  .مسجد ك اونتوق مامل نفالضك )meredah(مرده.5 
   :برمقصود غي سبدا نيب 

 نفالضرجالن مرده كب ساللو غي مريك بوات مبرياضبريكن بريتا ” 
 “. كلق قيامة هاري دف ورنافمس هايخ تفمندا نغد مسجد ك اونتوق

  ﴾الرتمذي دان داود ابو رواية﴿                                       
 

  .دملياكن غي مجعة غسيد
 كني،غمو غي فسكرا اي له يغكوجنو دان اهلل رومه-رومه نوهيلهف

 اد جك غمال امت ماله،. مات-مسات مجعة صالة اونتوق ثها بوكن
  .اونتوق منونايكن دوا صالة هاري راي سهاجسجد سقدر م ك غبرتاند غي
 سالمإ اومت جيوا دامل بسر كسن ممربي رنهف 19-يدؤوك ءاوب نوالرنف
 اين، هاري نامون. دحدكن قسافتر مسجد مليبتكن ييتؤاكتي ابيالفا

 صالة ريضحا تيدق اونتوق 19-يدؤوك السن منجاديكن كيت نلهغجا
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ي اهلل. ءينتاخاي كيت اكن دخنس مسجد، يلهءاينتخ. مسجد د برمجاعه
 .وتعاىل هسبحان اهلل يغدليندو اكن دي اهلل، يءينتاخد غي غاور

 

 

 َأُعوُذُِِبهلِلُِمَنُالشَّيخطَاِنُالرَِّجيمُُِ
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ۀ ہ ہ ہ ہ  

 مسجد-مسجد ﴾كنفهيدوغم﴿ ممعموركن اليق غي ثساث ها برمقصود :
 سرتا خريةا هاري دان اهلل دفك براميان غي غاور-غاور اياله ايت اهلل
 دفك مالءينكن تاكوت تيدق دان زكاة منونايكن دان غريكن مسبهيمندي

 مريك كنفدهار اداله مك ﴾ترسبوت غي صفة-صفة ثادا نغد﴿ اهلل،
  .توجنوقف تفمندا غي نغوولض دري منجادي

 ﴾18: ةالتوب سوره﴿                                               
  َرَكُهللاُُِلَُوَلُكمخُِفُالخُقرخآِنُالخَعِظيخِم.ِبَُُُُُُُُُُُُُُُُُُ   

ِرُ ُكمخُِبَاُِفيخِهُِمَنُاآلَّيِتَُوالذ ِكخ َِكيخِم.َونَ َفَعِِنَُوِاّيِ   اْلخ
َُوِمنخُكمخُِتالَوَتُهُِانَُّهُُهَوُالسَِّميخُعُالخَعِليخُم.  َوتَ َقبََّلُهللاُِمِنِ 

تَ غخِفُرُهللَاُالخَعِظيخَمُِلخَُوَلُكمخُ ِلَُهذاَُوَأسخ ُلُقَ وخ  أقُ وخ
ِمَناتُِ ََُوالخُمؤخ ِمِننيخ ِلَماِتَُوالخُمؤخ َُوالخُمسخ َ ِلِمنيخ  َوِلَساِئِرُالخُمسخ

ُرُالرَِّحيخُم.ُ ُهُإنَُّهُُهَوُالخَغُفوخ تَ غخِفُروخ َُفاسخ
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ُطخَبُةُالثَّانَِيةُُاَُ  ْلخ

دُُ َمخ ََُُّلِلَُُِّاْلخ ُالخَعاَلِمنيخ َهدُُ.َُربِ  َدهُُُهللاُُُِإَلُِإَلهََُُلَُأنَُوَأشخ  ُ،َلهَُُُشرِيخكََُُلَُوحخ

َهدُُ لُهُُُهَُُعبخدُُُُُمَمًَّداَُسيِ َدَنََُُأنََُُّوَأشخ َُُوَسلِ مُخَُصلُِ ُاللَُّهمَُّ.َُوَرُسوخ َُسيِ ِدَنََُُعَلىَوَِبِركخ
َ.َُوَأصخَحاِبهُُِآِلهَُُِوَعَلىُُُمَمٍَّد، َُأْجخَِعنيخ

َن.ُاَّللََُُّات َُّقوا!ُهللاُِعَبادَُُفَ َياُبَ عخُد،َُأمَّا ُفَاَزُالخُمت َُّقوخ ُفَ َقدخ
 

ََُُمَعاِشرَُ ِلِمنيخ   هللا،َُرِِحَُكمُُُالخُمسخ

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

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

 ڇ ڇ

ُلىَُعَُُتَُيخُلَّاُصَُمَُكَُ،ُُدمَُُُّمََُُنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،دٍُمَُُُّمََُُنَُدُِيُِ ىُسَُلَُعَُاللَُّهمََُّصلِ ُ
ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُ ُ،دٍُمَُُُّمََُُنَُدُِيُِ سَُُلىَُعَُُكُخرُِِبَُوَُ،
ُِبَُمَُكَُ،دٍُمَُُُّمََُُنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُ ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُا ُآلُُِلىَُعَُوَُ،
َُمُِالَُعَُُالُخِفُُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُ يخٌدَُمَِيخٌد. ،نيخ  ُِإنََّكُِحَِ
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ُ ُاغخِفرخ َُاللَُّهمَّ ِمِننيخ ِمَناِت،ُِللخُمؤخ ََُُوالخُمؤخ ِلِمنيخ ِلَماتَُُِواملُسخ َياِءُُ،َوالخُمسخ اأَلحخ
ُهمُخ يخٌعَُقرِيخٌبَُمُُُِّ،َواأَلمخَواتُُِِمن خ ُ.يخُبُالدََّعَواتُِِإنََّكَُسَِ

 

َُنَُِّإُُمَُّهُُاللَُّ.كَُيخُُغَُُهُُُفُرُِصُخَلُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءَُِبَُوَُالُخوَُُالءَُبَُاُالُخنَّعَُُعُخفَُادُخُمَُّهُُاللَّ
ُفُِاشُخُمَُّهُُاللَّ.ُامُِقَُسُخاألَُُئُِي ُِسَُِمنُوَُُامُِذَُالخُُوَُُونُِنُُالخُُوَُُصُِالبََُُنَُمُُِكَُِبُُوذُُعُُن َُ
ُ.اَنُِبُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفَُِنُِبُُفُخطُُالُخوَُُ،َنَُتَُوُخمَُُّمُخحَُارُخُوَُاَنَُضَُرُخمَُ
ُ

ُ ُِِبهلِل ُالخَواِثَق َُموخَلََن َفظخ ُاحخ َزانَُُلخطَانَُالسُُّاللَُّهمَّ ُالخَعاِبِديخنَُُِمي خ بخَنُِاُُ،زَيخَن
ِمُ ُِِبهلِلَُشاه،َُوأَنخِزِلُالرَِّحخََةَُعَليخِهَُوَعَلىَُُُمخُمودُُِلخطَانُِسُُّالالخَمرخُحوخ َتِفيخ الخُمكخ

ُ.ترغضانوُنُ وخرُزَاِهَرة،ُُسلخطَانَةُُِلخطَانَةُِسُُّال

ُ َ ِلِمنيخ ُالخُمسخ ُِمَن َُوَرَعاَّيُه َلُه َُوَأهخ َُأوخَلَدُه َفظخ ن خَياَُواحخ ُالدُّ ُِف ِلَماِت َوالخُمسخ
َ.َُواآلِخَرِة،ُِبَرِحخَِتكَُ َُُّيَُأرخَحَمُالرَّاِِحِنيخ

ُ

ِدُ َُوِلَُّالخَعهخ َفظخ َاِعيخلَُُُُمَمَّدَُُتغكواللَُّهمَُّاحخ ُلخطَانُِسُُّالُبخَنُالخَواِثِقُِِبهللُِِاُُِإَسخ
َزانَُ ُ.زَيخَنُالخَعاِبِديخنَُُِمي خ
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 كامي، سسام هوبوغن فرباءيقيله كامي، هاتي وتكنلهءفرتايا اهلل، 
 درفد كامي سالمتكن ن،ءكسجهرتا جالن-جالن كامي توجنوقكن
 دفدر كامي جاءوهكن كبنرن، كفد منوجو كامي بيمبيغله كسسنت،

  .يثترمسبو ونفماهو ظاهري غي كجاهنت دان نقكبورو االضس
 

 نغد كامي لوقكنايرف تاهوان،فغ علمو نغد كامي كناركايفيا اهلل، 
 نغد كامي هياسيله دان ن،ءاكتقو نغد كامي ملياكن كرتي،ف بودي

  .باءيق غي كصيحنت
 

. كامي كتورونن دان ضكلوار ن،فيا اهلل، بركيت دان رمحتيله كهيدو
 مها يضال توبة نرمياف مها غي كاوغا ثوهغضسسو كامي، توبة ترمياله

 مو، نعمت اكن برشكور غي غاور-غاور كامي جاديكنله. غايفث
 نعمت ورناكنلهفمس دان مو، نعمت نءكورنيا نرمياف مو، نعمت غاجنوفث
 .كامي دفك مو

 
ُ
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ن خَياَُحَسَنًةَُوِفُاآلِخَرِةَُحَسَنًةَُوِقَناَُعَذاَبُالنَّاِر.  ُرَب ََّناُآتَِناُِفُالدُّ
 ُ.مَُلَّسَُوَُُهُِبُِحُخصَُوَُُهُِِلُآُىلَُعَُوَُُدٍُمَُُّمََُُُنَُدُِيُِ سَُُىلَُعَُُهللاُُُىلَّصَُوَُ

َُ ُالخَعاَلِمنيخ ُدُهلِلَُربِ  َمخ ُ.َواْلخ

ُِعَباَدُهللِا!

ُهَُعَلىُنَِعِمِهَُيِزدخُكمخ، ُكُروخ  اُذخُكُروخاُهللَاُالخَعِظيخَمَُيذخُكرخُكمخ،َُواشخ

َن. نَ ُعوخ َبُ،َُوهللاُُيَ عخَلُمَُماَُتصخ ُرُهللِاَُأكخ  َوَلذِكخ

اُِإَلَُصالِتُكمُخ ُموخ  يَ رخَِحخُكُمُهللا.ُ،قُ وخ

 


