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ُطخَبةُُ َلُُاْلخ ُاألوخ

َُونَُمَُ،َُنُخلِِل َُِدُمُخالخَُُِإنُ  تَُُدُه نُُعُِسخ َُون َُغخِفرُُت َُسُخَنُوَُُهُي خ ُبُإُِت ُُُه ُذُبُِيخِه،َُون َُلَُوخ ُُعوخ هلِلُِمنخ
ُأَُشُُ َُسي ُُُِفِسناَُن ُخُروخِر ُنَُالُِعخمََُأُُاتُِئََُوِمنخ دُِي َُُنمَُا، تَُُفَ ُهوَُُالِل ُُُهخ ُدُِالخُمهخ َُوَمن،

 .مُّرخِشًداَُوِليًّاَُلهَُُُتَِدَُُفَ َلنُُيضخِللُخ

َدهُُ ُإالُهللُاَُوحخ ُالُِإَلَه َُأنخ َهُد ُيخَكَُلهُُالُش َرُِ َأشخ َُأنُ ُ، َهُد ُمََُُسيُِ َُوَأشخ م ًداَُدََن
َُوَرُسولُُه.َُعبخُدهُُ

َُعَلىَُسيِ ِدََنُُمَم ٍدَُوعَُ َُصلِ  َُوَصحُخالُِءََُلىُالل ُهم  َُدعاَُُِبهُِِه ُإُِتَُِدعخوَُُبَُِوَمنخ َُلُِه
ِمُالد ُِي َُ  .نُِيُخوخ

َُون َُِصيُخُأوُخُ،هللاَُُواقُُات ُ ُ،هللاُادَُبَُاُعُِيَُف ََُُأم اُبَ عخُد، ُبُُِكمخ ِهُاَعتُِهللِاَُوطَُُقخوىَُت َُفخِسيخ
لُِت َُُُعل ُكمُخلَُ َن.ُفخ  ُحوخ

  اهلل، درمحيت غي مجاعه غسيد
 رينتهكنفد غي االضس ملقساناكن نغد وتعاىل هسبحان اهلل دفله كابرتقو
 وليهيارفمم كامو رضا ،غدالر غي االضس لكنغضمني دان ثاوليه

 .كجايأن

  :برتاجوق اين هاري دفخطبة 

  .“كيت  ضكلوار  ضجا  كيت”                   



3 
 

  اهلل، دملياكن غي غسيد
 اءيثوفمم يفتتا يلخك غي مشاركت اينستيتوسي اكنفمرو ضكلوار

 كيت دفدر غاور فستيا دكاتاكن، بوليه. بسر تغسا غي راننف
 ونفماهو بسر ايت ضكلوار ااد سام كرياله تيدق ،ضكلوار اءيثوفمم
 غي اراضن دان مشاركت مالهريكن وفمم سجهرتا غي ضكلوار. يلخك

 .معمور

 نءاضككلوار جوابغوغضبرتكن ت اسالم امت منيتيقجوسرتو ايت، 
 :6 ايات التحريم ةسور دامل فرمانبر وتعاىل هسبحان اهلل غضسهي

 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  

 ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ

 وئ وئ ۇئ ۇئ 

  

 

  :برمقصود غي
 ضكلوار دان كامو ديري ليهارالهف! براميان غي غاور-غواهاي اور”

; (برهاال) باتو دان مأنسي: ثباكرن باهن-باهن غري نراك يد كامو
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 كاسر كراس غي مالئكة-مالئكة اوليه دكاول دان ضدجا ايت نراك
 ثرينتهكنفد غي االضس دامل اهلل دفك مندرحكا تيدق مريك; ث(الينن)
 “.رينتهكنفد غي االضس مالكوكن فتت والف مريك دان مريك، دفك

 

 اراف مك اهلل، يءاضيدر  دان برتقوى غي ضدامل اوسها مالهريكن كلوار
 مبنتوقنف ورقكنخمن دامل غنتيف تغسا غي راننف مماءينكن فبا ايبو

 ايبو راننف. اسالم لندسن اتس تفت غي توجو هاال مننتوكن دان ضكلوار
 غي اميانضسبا انق-انق فهيدو اراخ ورقكنخمن دان مننتوكن غي الهفبا

 :حديثمل دا  اهلل رسول اوليه دسبوتكن

 

ُلوٍدُيُوَلُدَُعَلىُالِفطخَرِةُ،ُكلُُّ َُموخ

ُيُ َنصِ َرانُِ َدانِِهُ،َُأوخ ُُيَُج ُُِ،ِهُفَأَبَ َواُهُيُ َهوِ   انِهُِسََُأوخ
 :ثمقصود

 غي لهثافبا بواي دوا-كدوا مك ،طرهف كادأن دامل دالهريكن بايي فستيا
 .“ وسيماج اتاو نصراني اتاو يهودي، ثمنجاديكن

 (مسلم دان البخاري رواية حديث)                                       
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 ايبو دفك بربقيت اسرت اءيقب بواتبر دان يتمنطاع وال،ف انق-انق يضبا 
اىل عتو هاهلل سبحان يكن.ادتون مسيت غي نفكواجي سواتو اكنفمرو فبا
 . :23ايات  ءسرااإل ةدامل سور فرمانبر

                                                     ث:مقصود
 مالءينكن مبهثم تيدق كاوغاي افسو رينتهكن،فدان توهنمو تله ”
. فبا ايبو دفك باءيق بربوات كاوغا هندقله دان مات،-مسات ثدفك

 دفك أيفمس سكالي، ثدوا-كدوا اتاو ،ثكدوا دري غسأور ساله جك
 دفك بركات كاوغا نلهغاج مك ليهارأمنو،ف دان نءاضجا دامل توا عمور
 نلهغ!"، دان جاها" ركاتانف ونفسكالي ﴾كاسر ركاتانف غسبار) مريك

 غي ركاتانف مريك دفك كاتاكنله يفتتا مريك، هضرثم غكيغمن كاوغا
  “.(سنتون نفبرسو غي) مليا

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

 ے ۓ ۓ
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 جوابغوغضت منجالنكن ضكلوار دامل غماسي-غماسي ابيالفا ،ثسرتوس
 مك، ،ضثكلوار اهلي حق منونايكن سرتا غماسي-غماسي راننف دان
 . هرتاسج دان ياضبها غي ضكلوار سبواه الهريله اكن

 
  اهلل، درمحيت غي مجاعه غسيد

 دان دنياوي اوروسن وتيفملي ضكلوار دان ديري ممليهارا جوابغوغضت
 رتيفس كروهانيان يكفاس ونكنغممبا جوابغوغضبرت فبا ايبو. اخروي

 غدالر غي ركاراف لكنغضمني دان رينتهف ملقساناكن انق-انق ممستيكن
 رتيفرلوان دنياوي سفك ممستيكن رلوف ضجو فبا ايبو. امضا دامل

 دامل برادا ضثكلوار اهلي لغضتي تفمت دان كصيحنت، مينوم، ماكن،
 غي ضكلوار مالهريكن دامل اوتام يكوخن انتارا. باءيق غي سيتواسي

 ملقساناكن غيفمس د القرءان خممبا صالة، ممليهارا نغد اياله دبركيت
 ه سبحاناهلل نغالر منجاوهي دان رينتهكنفد غي الين عمالن-عمالن

 سام ساتو انتارا منصيحيت غسالي برتيندق رلوف غماسي-غوتعاىل. ماسي
 .الين
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 اونتوق ضجو ضكلوار اهلي فستيا يضبا جوابغوغضمنجادي ت
 ايت، كران. ياضبها ايت ضكلوار سسبواه ممستيكن يضبا وسهاابر

 دان ممبنتو بنتو غسالي اونتوق برتيندق رلوف ضكلوار اهلي فستيا
  .را ساتو سام الينانتا يفكغمل
 ثسبايق نغد منفعتكن كيت ثاتوتفس والف درومه نءكربادا غالوف

 يضبا يغضتي غي غساي كاسيه دان نءاضككلوار نغهوبو وكفممو اونتوق
 .pkp سفسل اتاو pkp مساس سجهرتا ككل تروس ضكلوار ممبنتو

 غي كسدرن ممرلوكن ضجو كيت اين، ابرخمن غي موسيم ينفدامل مند
 ديري كصيحنت ممستيكن اونتوق يدوؤايندي فمل ديري ستيادا يغضتي

 كنفمنت تله كراجأن. اكيتفث وابق كينتغج دري ترجامني ضكلوار دان
 غي ندوانف اريسض دان (pkp) رقنضرف كاولن رينتهف سريي فبربا

  .مسوا كيت اوليه اتوهيفد مسيت
 ماريله ،ضكلوار برسام درومه دودوق كيت نتفكسم دامل ،ثاخي 

 هسبحان اهلل دفسام مندكتكن ديري دان برمناجات ك-يت سامك
 ثوهغضسسو. براللو راضس اكن اين ياللو كيت غي مصيبة رضا وتعاىل

  .نغرتولوف موهون كيت ثساليق غي تفمت جواله اهلل دفك ثها
ُ
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ُ

 أعوذُبهللُمنُالشيطانُالرجيم

 ٻ ٻ ٻ پ پ ٻ ٱ

 پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

 

ُ َُبَرَك ُِفخ َُوَلُكمخ ُِلخ ُهللُا ُبُِخوََُُونَ َفَعِنُخُيخم،الخَعظُِالُقرخَءاِن ُكمخ ِرُِإَّي  َُوالذ ِكخ أَلََّيِت
َِكيخِم،َُوتَ َقب َلُ  لخَعِليخُم،َوُالس ِميخُعُان ُهُهُُإُُِه،َُوتَُِمنِ خَُوِمنخُكمخُِتلَُالخ

ُالُخُ ُهللَا تَ غخِفُر َُوَأسخ َُهَذا ِلخ ُقَ وخ ُل ُوَُيخمََُعظَُِأقُ وخ َُوِلَسائُُِِلخ ََُلُكمخ ِلِمْيخ ُالخُمسخ ِر
ُهُِإن ُهُُهَوُ تَ غخِفُروخ ِلَماِتُفَاسخ ُيخُم.ُرُالر حُُِفوُخلخغَُاَوالخُمسخ

 

ُ
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ُطخَبُةُالث انَِيةُُاَُ  ْلخ

َهُدَُأنُخُ.ُربُالعاملْي لِِل ُُِدُُمُخالخَُ َدهُُوَُُُالُِإَلَهُإالُهللاَُُوَأشخ ُش َرِيخَكُالُحخ
ُ،َُلهُُ َهُدَُأن  َُعَلىالل ُهم ُصَُُ.هَُُرُسولُُُهُوَُبخدَُُسيِ َدََنُُمَم ًداُعََُوَأشخ ُلِ َُوَسلِ مخ

ِبهُِ َتدََُُمنُِوََُُسيِ ِدََنُُمَم ٍدَُوَعَلىَُءاِلِهَُوَصحخ ُُى.اهخ

 .ُقدُفازُاملتقونَقاته،ُفقُت ُُُحَُهللاَُُواقُُات ُ ،ُهللاُادَُبَُاُعُِيَُف ََُُأم اُبَ عخُد،

َُُِإخَواِنَُ ِلِمْيخ   ،هللاُُُُكمَُُحِفظَُُالخُمسخ

   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 

 ڇڇ ڇ 

ُلىَُعَُُتَُيخُلُ صَُاُمَُكَُ،ُُدمُ مََُُُنَُدُِيُِ سَُُلُِآُلىَُعَُوَُُ،دٍُمُ ُمََُُنَُدُِيُِ ىُسَُلَُعَُالل ُهم َُصلِ ُ
ُيماهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،يماهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُ ُ،دٍُمُ ُمََُُنَُدُِيُِ سَُُلىَُعَُُكُخرُِبَُوَُ،
ُبَُمَُكَُُُ،دمُ ُمََُُنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُ ُيماهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُا ُآلُُِىَُلعَُوَُ،
ُُ.دٌٌُدَُمَِييُحَُِِإن كَُُ،ْيَُمُِالَُعَُُالُخِفُُيمَُاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُ
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ُاغخِفرُخ ِمِنْيَُِلُ الل ُهم  ِمنَُُلخُمؤخ ِلمُُِاِت،َوالخُمؤخ ِلمَُوَُُْيََُواملُسخ َياءُُِ،اتُِالخُمسخ ُاأَلحخ

ُهمُخ يُ،َواأَلمخَواتُُِِمن خ ُ.د َعَواتُالبُُيٌعَُقرِيٌبَُمُُِِإن َكَُسَِ

ُ.كَُيخُُغَُُهُُُفُرُِصُخالُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُلخُاوَُُءَُبَُوَُالُخوَُُلءَُبَُاُالُخنُ عَُُعُخفَُادُخُمُ هُُاللُ 

.امُِقَُسُخاألَُُئُِي ُِسََُُوِمنُخُامُِذَُالخُُوَُُنُُِونُُالخُُوَُُصُِالبََُُنَُمُُِكَُِبُُوذُُعُُُن ََُنُ ِإُُمُ هُُاللُ 
ُ.اَنُِبُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفَُِنُِبُُفُخطُُالُخُوََُنَُتَُوُخمُمُ حَُارُخوَُُاَنَُضَُرُخمَُُفُِاشُخُمُ هُُاللُ 

ُ

ُ ُِبهلِل ُالخَواِثَق َُموخالََن َفظخ ُاحخ ُالخعَُُانَُزَُِميُانَُلخطَُلسُُّاالل ُهم  بخَنُِاُُ،نَُاِبِديزَيخَن
َتِفيَُمخُمودُُِلخطَانُِسُُّالِمُالخَمرخُحُو َةَُعَليخِهَُوَعَلىُنِزِلُالر حخَُاِه،َُوأَُشَُُِبهللُُِالخُمكخ

ُُ.ترغضانوُرُزَاِهَرة،ُُسلخطَانَةُِنُُوُلخطَانَةُِسُُّال

َلهُُ َُوَأهخ َُأوخالَدُه َفظخ ُِمنََُُواحخ ُوَُُِلِمْيَُُمسُخُالُخَوَرَعاََّيُه ِلَماِت ن خَياُِفُالخُمسخ ُالدُّ
َِتكَُ  ُ.ْيَََُّيَُأرخَحَمُالر اِحَُُِواآلِخَرِة،ُِبَرحخ

ِدُ ُالخَعهخ َُوِل  َفظخ ُاحخ َاِعيدُإُِمُ مَُُُتغكوالل ُهم  ُلخطَانُِسُُّالِقُِبهلِلُبخَنُالخَواثُِلُاَُِسخ
ُ.نَُزَيخَنُالخَعاِبِديَُزانَُِمي

ن خَياَُحَسَنًةَُوِفُاآل ُلن اِر.ِقَناَُعَذاَبُاَسَنًةُوَُحَُِةُِخرَُرَب  َناُآتَِناُِفُالدُّ
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 .مَُلُ سَُوَُُهُِبُِحُخصَُوَُُهُِِلُآُىلَُعَُوَُُدٍُمُ مََُُُنَُدُِيُِ سَُُىلَُعَُُهللاُُُىلُ صَُوَُ

َُ ُالخَعاَلِمْيخ ُدُهلِلَُربِ  َمخ  .َوالخ

 

ُِعَباَدُهللِا!

كُُاُهللَاُالخعَُاُذخُكُرُو ِمنَُُواسأَُلوهُُُِمِهَُيِزدخُكمخ،َلىُنِعَُُهُعَُُرُوِظيَمَُيذخُكرخُكمخ،َُواشخ

ِلِهُيُ عخِطُكمُخ َبُ،َفضخ ُرُهللِاَُأكخ نَ ُعُوعخَلُمُمَُي َُُهللاُُوَُُ،َُوَلذِكخ َُن.اَُتصخ

ُيَ رخَحخُكُمُهللاُُُقوُمُو  .اُِإَلَُصَلِتُكمخ
 

 


