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ُطخَبةُُ َلُُاْلخ  األوخ

دُُ َمخ َُُلِّلَُُّاْلخ ُالخَعاَلّميخ  .َربّ 

َهدُُ َدهُُُللاُُُّإَّلُُّإَلهََُُّلَُُأنَُوَأشخ َقُُّالخُمّبُي،َُلهَُُُشرّيخكََُُّلَُُوحخ  الخَمّلُكُاْلخ

َهدُُ لُهُُُهَُُعبخدُُُُُمََمًداَُسيّ َدنََُُأنََُُوَأشخ َُُُوَرُسوخ َّميخ ُ.َُصاّدُقُالخَوعخّدُاألخ
َُُوَسلّ مُخَُصلُّ ُالَلُهمَُ َ.َُوَأصخَحاّبهُُّآّلهَُُّوَعَلىُُُمََمٍد،َُسيّ ّدنََُُعَلىَوََبّركخ َُأْجخَّعيخ

ََُوُُالِلََُُاتَ ُقوا!ُللاُّعَبادَُُفَ َياُبَ عخُد،َُأَما اَُمَعُالَصاّدّقيخ نُ وخ  ُكوخ

  سكالني اهلل درمحيت غي مجعة غسيد
 

 نغد وتعاىل هسبحان اهلل دفك نءاكتقو كتكنغسام مني-ماريله كيت سام
 ،ثنغالر االضس لكنغضمني دان ثرينتهف االضس ملقساناكن وهغضسو-وهغضبرسو
 ضكلوار اهلي دان انق-انق امضا علمو كفهمن كتكنغرتيفمم وسهاابر كيت غيفدمس
 كربكنت وليهيارفمم كيت مودهن موده. غماسي-غماسي نفكواجي ورناكنفمثم دامل
 نغد نافبرمس. ةخريدا دان ددنيا وتعاىل هسبحان اهلل نغرليندوف سرتا نءيضاكر دان

-سام ماريله اين، تاهون ميربؤنو 13 دف انوغضتر ريضن كتغريف بليا هاري مسبوتن
  اندا  ديكد  اين (dekad) ديكد: بليا :برتاجوق غي خطبة حياتيغم كيت سام

  .اين تاهون دف بليا هاري مسبوتن تيما اكنفمرو غي
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هاال  دفك اوتام غومبفث سالكو بليا، نغولوض دفك فنيعرتافغ ايضتيما اين اداله سبا
 رلوف بليا دف اد غي كبوليهن االضس دان ايديا كواس. اراضن وننغمبافتوجو 

 ماهلن اين، ريضن وننغمباف اونتوق سهاج بوكن ،(digembelengkan) كنغيمبلضد
  .اراضن دان ساغب ام،ضا ونغبا جاتوه دفك غتوجن منجادي

 
  سكالني اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

 اوتام دان غنتيف تغاين اداله سا هاري دف بليا جوابغوغت دان راننف ،ثوهغضسسو
 اين هاري بليا راننف. امضا يتاخ-يتاخ دان ساغب ارا،ضن وننغمباف منجان اونتوق
 ماس ممنوهي اونتوق ييتؤاكتي-ييتؤاكتي مالكوكن اتاو كرجاي ممبينا سقدر بوكن

 دان ماس ايديا، غومبثم سام توروت ثاتوتفس بليا ضور يفتتا سهاج، هوبي دان غفال
 يضال دحرميت غي ساغب سبواه منجادي دان انسان مودل وننغمبافاره  ك ضتنا
 ثها يضال بوكن ثاتوتفس اين هاري سالمإ مودا غاور. دنيا رسادافد انيضدس

 اونتوق ضسيا فبرسيا هاروسله يفتتا سهاج، ننافسيم ينءماف اتاو نونتونف منجادي
  .دنيا متدون نيفمميم اونتوق اومت وخمما دامل اوتام ينءماف منجادي

 
  :اياله اين هاري مسلم مودا انق اوتام راننفانتارا 

 سواسان دامل د نءمودافك عامل منجالين دان اهلل دفك برتقوى غمنجادي همبا اهلل ي.1
 :اياله قيامة هاري دف تدوهن دبري غي نغولوض توجوه انتارا بوتثم  نيب. ةعباد
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للاُُّّعَباَدةُُّّفَُُنَشأََُُوَشابُ   

   اهلل دفك ةعباد دامل ممبسر غانق مودا ي برمقصود:
 ﴾مسلم دان البخاري رواية﴿                                                        

 

، (intelektual)ينتليكتوالا يضس دري ديري ونغممبا دان ممبينا جوابغوغضبرت2.
  .اميوسي نادروحاني، جسماني 

 برترسكن غي صيحت فهيدو ايض منجاديكن يتءيا نقيءكبا دفك روفثمنجادي .3
  .فهيدو اراخ ساتو ايضسبا سالمإ

 نغبرتنتا غي عمالن دان ريالكوف ثبرللواسا دفدر كرنغكمو غهالغم دان هخضمن4.
 .سالمإ شريعة نغد

 دان دحرميت ول،غضاو غسالم يإ ونمتدممبينا  دان رقفغض توس،خنفمنجادي 5.
  .دنيا مشاركت انيضدس

 اونتوق وفمم دان (berkaliber)بركاليرب غي بليا ينراسيض مالهريكن يضجوسرتو، با
 دان بكرجاسام باهو، غنديضبر سام-سام كيت ماريله هيبت، غي ساغب متدون ممبينا
 غصيحت ي فهيدو اراخ دان وانخا نغد كيت ساغب انق ممبينا جوابغوغضبرت

  . يخسو غي سالمإ اجرن برترسكن
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 :6يم ايات حِرالتَّ ةوتعاىل دامل سور هاهلل سبحان فرمان

 ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې

 ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ
 

 دري مو ضكلوار دان ديرميو ليهارالهف براميان، غي غاور-غاور هايو :ثمقصود
ر، كاس غي مالئكة-مالئكة ضثنجاف ،باتو دان مأنسي اداله ثبكر باهن غي نراك يفا

 دان مريك دفك ثرينتهكنفد غي فا فاهلل ترهاد يءكراس، دان تيدق مندرحكا
  .رينتهكنفد غي فا كنارجغم ساللو

 
 

 ،ثنءايافوأك منفعتكند هاروسله مك راماي، يتوضب غي مودا انق جومله بهاوا دريثم
 كيت سام-سام بليا واهاي ماريله. امة ونغممبا اونتوق ثاكرنفك دان ثكماهرين

 كيتغب غي نيفميمف دان رقفغض ايضسبا مشاركت دامل راننفبقيت دان  غومبثم
 دان ابرنخ قثبا غتربنت نفدهاد بهاوا كيت سدرله. غنجف غي لينا دان نغمباريف دري

 سنضتو دان جوابغوغضت بهاوا تلهغاي. دسلسايكن اونتوق وغضمنو سديا غي سنضتو
                  : اهلل رسول سبدا ،اد غي ماس دري قثبا لبيه

 َهَرّمكََُُقبلََُُشَباَبكَُ:ََُخسٍَُُقبلَََُُخًساُاغَتّنمُخ                 

 :ركاراف ليما تيبا سبلوم ركاراف ليما غلواف  للهامبي برمقصود:
 ... مو توا ماس تيبا سبلوم مو مودا ماس 

 )احلاكم رواية)                                                                                      
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  :44-43وم اايت ر  ال ةفرمان هللا سبحان وتعاىل دمل سور 
 

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ٺ

 ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ

 ﴾سالمإ﴿ لوروس غي امضا دفك وجهمو كنلهفهاد ايت، ناكر اوليه :ثمقصود
 هاري دف: ﴾ثنغكداتا﴿ دتولق تفدا تيدق غي هاري سواتو اهلل دري غدات سبلوم
 غوغضمن غي سنديريله دي مك فريكا غي افسياغ بار. يسهف-يسهفتر مريك ايت

 مريك ديري اونتوق مك صاحل لبرعم غي افسيا غبار دان; ايت ثنفريككا ﴾قبةاع﴿
  .﴾كنغنثم غي تفمت﴿ كنفياثم مريك سنديريله

 
 

  وتعاىل هسبحان اهلل درمحيت غي مجعة غسيد
 

 :بهاوا رهاتنيف دان اجرنفغ امبيل كيت سام-سام ماريله اين، هاري خطبة يخرياغم
 اكنفمرو ثايا كران مليا ريباديف دان قخالا اميان، كتكنغمنيسالم هندقله إبليا  1.

  .اراضن سسبواه دفك المتفث دان غنتيف(aset)  سيتا
 ريبادينفك دان امييج كتكنغيمن وسهاابر هندقله مشاركت نيفميمف دان فايبوبا 2.
 دكهندقي غي رتيمانفس ورنافمس غي نغبيمبي دان نديديقنف دياكنثم نغد بليا اراف

  .وتعاىل هسبحان اهلل اوليه
 صيحت غكور غي ييتؤاكتي - ييتؤاكتي دفوهكن ديري درءسالم هندقله منجاإبليا  .3
 رقنض دان سست اجرن بيبس، اولنضرف ،فواي-برفواي برهيبور، ياابود رتيفس

  .نفد ماس بليا(aset) اسيت وركنخهنغم بوليه غي(ekstrim)  ايكسرتيم
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 سالمإ اينستيتوسي– اينستيتوسي نغبليا هاري اين هندقله مندكتكن ديري د4. 
  .ثمارهكنعغم دامل ديري مليبتكن وسهاابر سرتا سوراو دان مسجد رتيفس
 اونتوق بليا دفك نءاايخرفك همنارو دان غممبيمبي نغد بليا مندكيت رلوفمشاركت  .5

 .مشاركت دان امضا ونكنغممبا اونتوق سيتيفوف غي ييتؤاكتي-ييتؤكتيا ملقساناكن
 

 ڃ ڃ ڃ چ چ

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۓ

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ 

 ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ
 

 مريك ثوهغضسسو ،بنر نغد مريك حال مو دفك ريتاكنخ كامي :ثمقصود
 هدايه نغد مريك يمتبه كامي دان مريك، توهن دفك براميان غي موداف ايت

: بركات اللو ونغبا مريك مساس مريك، هاتي كواتكن كامي دان. توجنوقف
مي; كامي بو دان يتغال منتدبريكن دان تاكنفيخمن غي توهن اياله كامي توهن

 ركاتاكنفمم كامي ابرمعن ،تيدق جك ،ثينءسال ينءال غي توهن مبهثتيدق اكن م
 .كبنرن دري وهءجا غي سسواتو
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ُ
 ََبَرَكُللاُُِلَُوَلُكمخُّفُالخُقرخآّنُالخَعّظيخّم.

ُكمخُِبَاُ َّكيخّم.َونَ َفَعِّنَُوّاّيّ  ّرُاْلخ  ّفيخّهُّمَنُاآلَّيّتَُوالذ ّكخ
َُوّمنخُكمخُّتالَوَتُهُّانَُهُُهَوُالَسّميخُعُالخَعّليخُم.  َوتَ َقَبَلُللاُّمِنّ 

ّلَماّتُ ََُوالخُمسخ ّلّميخ َُوّلَساّئّرُالخُمسخ تَ غخّفُرُللَاُالخَعّظيخَمُِلخَُوَلُكمخ ِلَُهذاَُوَأسخ ُلُقَ وخ أقُ وخ
ّمنُّ ُرُالَرّحيخُم.َوالخُمؤخ ُهُإنَُهُُهَوُالخَغُفوخ تَ غخّفُروخ ّمَناّتَُفاسخ ََُوالخُمؤخ  يخ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُطخَبُةُالثَانَّيةُُاَُ  ْلخ

دُُ َمخ َُُلِّلَُُّاْلخ ُالخَعاَلّميخ َهدُُ.َُربّ  َدهُُُللاُُُّإّلُّإَلهَُُّلَُأنَُوَأشخ  ُ،َلهَُُُشرّيخكَُُّلَُوحخ

َهدُُ لُهُُُهَُُعبخدُُُُُمََمًداَُسيّ َدنََُُأنََُُوَأشخ َُُوَسلّ مُخَُصلُّ ُالَلُهمَُُ.َوَرُسوخ ُُُمََمٍد،َُسيّ ّدنََُُعَلىَوََبّركخ
َحاّبهُُّآّلهَُُّوَعَلى َ.َُوَأصخ َُأْجخَّعيخ

َن.ُالِلََُُاتَ ُقوا!ُللاُّعَبادَُُفَ َياُبَ عخُد،َُأَما ُفَاَزُالخُمتَ ُقوخ ُفَ َقدخ
 

ََُُمَعاّشرَُ ّلّميخ   للا،َُرِّحَُكمُُُالخُمسخ

  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
صَُمَُكَُ،ُُدمَُُُمَُُنَُدُّيُّ سَُُآلُُّلىَُعَُوَُُ،دٍُمَُُُمَُُنَُدُّيُّ ىُسَُلَُعَُالَلُهَمَُصلّ ُ ُنَُدُّيُّ سَُُلىَُعَُُتَُيخُلَُُا

ُنَُدُّيُّ سَُُآلُُّلىَُعَُوَُُ،دٍُمَُُُمَُُنَُدُّيُّ سَُُلىَُعَُُكُخرَُّبَُوَُ،ُمَُيُخاهُّرَُب ُخُإُّنَُدُّيُّ سَُُآلُُّلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهُّرَُب ُخإُّ
َُمُّالَُعَُُالُخّفُُمَُيُخاهُّرَُب ُخُإُّنَُدُّيُّ سَُُآلُُّلىَُعَُوَُ،ُمَُيُخاهُّرَُب ُخُإُّنَُدُّيُّ سَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُاَُبَُمَُكَُ،دٍُمَُُمَُُ  ،يخ

يخٌدَُمَّيخٌد.  ُّإَنَكُِحَّ
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َُ ّمّنيخ ُّللخُمؤخ ُاغخّفرخ ّمَناّت،ُالَلُهَم ََُُوالخُمؤخ ّلّميخ ّلَماتَُُّواملُسخ ُهمُخُ،َوالخُمسخ ُّمن خ َياّء ُاأَلحخ
يخٌعَُقرّيخٌبَُمُُُّّ،َواأَلمخَواتُّ ُ.يخُبُالَدَعَواتُّّإَنَكَُسَّ

 

ُوذُُعُُُن َُنَُّإُُمَُهُُاللَُُ.كَُيخُُغَُُهُُُفُرُّصُخّلُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءََُبَُوَُالُخوَُُالءَُبَُاُالُخنَُعَُُعُخفَُادُخُمَُهُُاللَُ
ُوَُُامُّذَُالخُُوَُُونُّنُُالخُُوَُُصُّالبََُُنَُمُُّكَُبُّ ُامُّقَُسُخاألَُُئُّي ُّسَُّمن ُانَُضَُرُخمَُُفُّاشُخُمَُهُُاللَُ.
ُ.اَنُّبُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفَُّنُّبُُفُخطُُالُخوَُُ،نَُتَُوُخمَُُمُخحَُارُخوَُ
ُ

َُموخّلَنُالخَواّثَقَُّبهلّلُ َفظخ َزانَُُلخطَانَُالسُُّالَلُهَمُاحخ ّمُّاُُ،زَيخَنُالخَعاّبّديخنَُُّمي خ بخَنُالخَمرخُحوخ
َُّبهلّلَُشاه،َُوأَنخّزّلُالَرِحخََةَُعَليخّهَُوَعَلىَُُُمخُمودُُّلخطَانُّسُُّال َتّفيخ نُ وخرُُلخطَانَةُّسُُّالالخُمكخ

ُ.ترغضانوُزَاّهَرة،ُُسلخطَانَةُّ
ُ

َلُهَُوَرَعاَّيُهُّمَنُ َُأوخّلَدُهَُوَأهخ َفظخ ن خَياَُواآلّخَرّة،َُواحخ ّلَماّتُّفُالدُّ َُوالخُمسخ َ ّلّميخ الخُمسخ
َّتكَُ َ.ُّبَرِحخ َُُّيَُأرخَحَمُالَراِّحّيخ

ُ

ّدُ َُوِلَُالخَعهخ َفظخ َاّعيخلَُُُُمََمدَُُتغكوالَلُهَمُاحخ َزانَُُلخطَانُّسُُّالُبخَنُالخَواّثّقَُّبهللُّّاُُّإَسخ ُّمي خ
ُ.زَيخَنُالخَعاّبّديخنَُ
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سالم دمان جوا مريك برادا. ساتوكنله إيا اهلل سالمتكن كامي دان سلوروه امة 
 منتفكنله. كوكوه دان رتاي يغ ايكنت غنسالم دإامة  فرفادوان دان فرساودارأن

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

 

دان  ءباسالم دري كسوسهن، وإكامي دان سلوروه امة  ليهارالهفيا اهلل، بنتو دان 
 ..رحيم يا.. رمحن يا.. اهلل يا اين بوميمو دري 19 ؤيدوك ءباه وثفكنلان. لخبن ءبال

 

 

ن خَياَُحَسَنًةَُوّفُاآلّخَرّةَُحَسَنًةَُوّقَناَُعَذاَبُالَناّر.  ُرَبَ َناُآتَّناُّفُالدُّ
 ُ.مَُلَُسَُوَُُهُّبُّحُخصَُوَُُهُّّلُآُىلَُعَُوَُُدٍُمَُُمَُُُنَُدُّيُّ سَُُىلَُعَُُللاُُُىلَُصَُوَُ

َُ ُالخَعاَلّميخ ُدُهلّلَُربّ  َمخ  .َواْلخ
ُ

ُّعَباَدُللّا!
 اُذخُكُروخاُللَاُالخَعّظيخَمَُيذخُكرخُكمخ،ُ

ُهَُعَلىُنَّعّمّهَُيّزدخُكمخ، ُكُروخ  َواشخ

َبُ،َُوللاُُ ُرُللّاَُأكخ َن.َُوَلذّكخ نَ ُعوخ  يَ عخَلُمَُماَُتصخ

اُّإَلَُصالّتُكمُخ ُموخ  يَ رخَِحخُكُمُللا.ُ،قُ وخ


