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ُطخَبةُُ َلُُاْلخ ُاألوخ

َُُلِّلَُُّدُُمُخالخَُ ُالخَعاَلّميخ َهدُُ َربّ  شَُُوهَُُوحدََُُُأنُآلُّإَلَهُّإالَُللاُُ،َُوَأشخ رّيَكَُلُه،ُالَُ
َهُدَُأَنُُُمََمًداَُعبخُدهُُ َلىَُسيّ ّدََنُُُمََمٍدُلّ َُوَسلّ مخُعَُُهَمُصَُللَُ،ُاََُوَرُسولُهُُُوَوَأشخ

َُوَعَلىُآّلّهَُوَأصخَحاّبّهَُأْجخَّعَي.

 ،َوىُللاُّّإََّيَيُبّتَ قُخوَُُُأوخّصيُكمُخُ،َأَماُبَ عخُد،ُفَ َياُّعَباَدُللّا،ُّإتَ ُقواُللاَُ

ُفَاَزُالخُمتَ ُقوَن.ُ  فَ َقدخ

  اهلل، درمحيت غي مجاعه غسيد
 دان ثنتهريف االضس ناكنلقسام نغد وتعاىل هسبحان اهلل دفله كابرتقو

 اكن رتقوىب غي ريكم ثوهغضسسو. ثنغالر االضس لكنغضمني
  .نءاكجاي وليهيارفمم

 اتاو كات-ركاتب نلهغجا. نيكافدمس غي خطبة تلييت نغد رغسيال د
 دفدر ديثح املد. ثرغمند يدر كيت كاكنيمل غي سسواتو مالكوكن

 ،اهلل عنه ضير هريره ابو

ُُغّفرَُُتَُصَُنخُأَُوَُُعَُمَُتَُاسُخفَُُةَُعَُمُُالخُُُىَتَُأُُثَُُُءَُوُخضُُوُُالُخُنَُسَُحُخأَُفََُُضأَُتَ وَُُنُخمَُ 
ََُبُُامََُُلهُُ  ََّيمٍَُأُُةُّثَُلََُثُُةَُدََُّيَُّزُوَُُةُّعَُمُُالخَُُُلُّإُُةُّعَُمُُالخُُُيخ

 اغََُلُُدُخقَُف َُُىصَُالخَُُسَُمَُُنُخمَُوَُُ
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 الةص يضرف دي كمودين يقءبا نغد بروضوء غي افسسيا ”: ثمقصود
 يدر ثاسود ونكنفدام مك ديام، ندا تلييت نغد رغمند دي اللو مجعة،
 غي افسسيا .يضال اريه ضتي هدمتب سرتا ،ثسرتوس كجمعة ايت مجعة

 بربوات دي مك ،(ةبطخ كتيك) كريكيل باتو (ينءما-ينءبرما) وفاثم
   “سيا-سيا ركاراف

  )داوود ابو رواية (                                                     

 ركاراف-اركارف نغد ناي لريكيك وبات برماءين قياسكنغنووي ملامام ا
 طبةخ كتيك مبيتبي نليفوتي الينم كيين، زمان دف. كاكنيمل غي الين
  .ترسبوت اراركف وق داملترماس اداله ثامافسأوم دان

  اهلل، درمحيت يغ مجاعه غسيد

 “حرميتغم  غاليس  فهيدو” :برتاجوق اين هاري دف خطبة

 دان رلوكنمم غن ساليءا كاداملدي وتعاىل منجاديكن مأنس ههلل سبحانا
 حرميتغم غاليس توقونا وركنداجن كيت ايت، اونتوق. يفكغمل غسالي

 اتهفا بوروق، غي نام نلرض نغد واالو هيناغم غسسام كيت. كيت دالر
 :11 ايات تاجرحلا ةورس ددامل اهلل فرمان. الين غاور اكييتثم يضال
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 دري) واقف سسواتو نلهغجا! براميان غي غاور-غاور واهاي: ثمقصود 
 (كران) الين، غي لالكي واقفرندهكن -مرنده دان موهخمن (لالكي قوم

 والف نلهغجا دان; مريك دفدر يقءبا لبيه ايت وهكنمخد غي واقف هاروس
 واقف رندهكن-مرنده دان موهخمن وانفرمف قوم دري واقف سسواتو

 دفدر يقءبا لبيه ايت وهكنمخد غي واقف هاروس (كران) الين، غي وانفرمف
 دان; الين غي ثهغينب ستءن كعااتاكثم كامو هغست نلهغجا دان; مريك

 غي لرنض نغد الين غي نغد ساتو انتارا يلغضمم-يلفغض كامو والف نلهغجا
 منجادي ثمالكوكن غي غاور ببكنثم ترسبوت غي نغالر-نغالر). بوروق
 اي سسوده (غسساور دفك) فاسق نام سبوتن ثبوروق امتله (مك ،فاسق
 مك (ثسقفا ربواتنف دفدر)برتوبة  تيدق غي افسسيا ،(تلهغاي) دان. براميان
  .ظاليم غي غاور-غاور مريكله

 

  
ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب 

 حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث
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  اهلل، درمحيت غي مجاعه غسيد

 غي ركاراف اداله مسلم غسأور مرواه دان هرتا اوا،ثسدركه كيت بهاوا، 
 امفسأوم ثروبوهخمن دحرامكن كيت كناغضهي سالم،إ ضدجا امت
تانه حرام مكه. د ذواحلجه بولن دف ن،اربق راي هاري دف غرافبر ثحرام

 :برسبدا اهلل رسول ،ثار حلا بن ةبكر ابي دفدر

 راٌم،مُحَُيخكُُفإَنُّدماءَُكمخُوَأمخواَلُكمخُوَأعخراَضُكمخُعلَُ

ّرَُكُحرخَمّةَُيوّمُكمخُهذاُيفُبَ َلدُّكمخُهذا،ُيفُشَُ  ُهذاُكمُخهخ

 حرام اداله كامو مرواه دان هرتا اوا،ث ثوهغضسسو”: ثمقصود
 اين ريضدن ،(ناربق راي هاري) اين هاري ثحرام رتيفس (روبوهيخد)
  “(حلجهذوا بولن) اين بولن دف ،(مكه حرام تانه)

 (البخاري رواية)                                                          
 ،انهمع  اهلل راضي عباسال بن عبداهلل دفدر دروايتكن غالين ي حديثدامل 

  :برسبدا  اهلل رسول
َُكّبريَنَُُُُُُُُُُُُُُُُُ يَ رخَحمخَُصّغريَََنَُويُ َوقّ رخ َُلَُخ  لَيخَسُّمَناَُمنخ

ُِّبلخَمعخُروّفَُويَ نخَهَُعّنُالخُمنُخُ َُكرَُّوَيَخُمرخ
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 تيدق غي غاور كامي، الكو( كهغ)تي دفدر بوكنله”: ثمقصود
 معروف وروهثم تيدق توا، غاور ممولياكن تيدق كانق،-كانق يهاسيغم

  .“ منكر هخضمن تيدق دان
  (الرتمذي رواية)                                                                        

 ثصخا الين، غاور حرميتغبهاوا م فهمياين، د حديثبرداسركن 
 منافيكن  اهلل رسول كنغضهي سالم،إ اخالق اكنفمرو توا ضور

 .سالمإ غاور ايغراف دفدر دمكني فبرسيك تيدق غي مريك

 
  اهلل، درمحيت غي مجاعه غسيد

 هفماكي دان سوم -يخاخاري اوليه بوديا مخديواس اين، مشاركت د
 حرمت نءراساف. )media sosial( دميديا سوسيال ثصخصو سرانه،
 غسساور يبكنءاغم غي ركاراف. غهيل سوده ثتو سام الين سأكنسا انتارا

 نفكهيدو يضس دري. بردوسا راس افتن سيغدكو دان رابيدس توروت
 هرياوغم افتن هاتي سسوك بربوات غي مشاركت نغكال اد وال،ف

توسكن خمن اي ور،ضدت ابيالفا. مشاركت دان غضتت ناجري نءكسنتوسا
 .رباهلنف
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 بوكن سالمإ. تيندقن فستيا دامل ادنفتس مسبا مميليقي سالمإ ،دحالف
 توروت اي بهكن وتعاىل، هسبحان اهلل نغد اقرب نغهوبو اتورغم سقدر

  .مأنسي سسام باءيق نغهوبو وسونثم

 
 سبدا. كلق داخرية ليسفم غي مريك نغكال منجادي كيت نلهغاواس، جا

 (:برمقصود غي)  اهلل رسول

 غي غاور اياله اومتكو نغدكال مفليس بنر-بنر غي غاورث وهغضسسو ” 
 دي كنغسدا زكاة، دان اساوف صالة، (اهالف) ممباوا قيامة هاري دف غدات
 اين، غي دفكه فتن ودوهنت اتممبو ين،ا غي مماكي تله دي كادأن دامل غدات

 وكولمم دان اين غره يدا هكنفمنوم ،(ساله اراخس) اين غي هرتا مماكن
 دفك ندا. ثنقيءاكب الاهف نيضباهاس اين، غي دفك دبريكن لنتس. اين غي
 ابيسه تله ثرياسك. ينال غي ثنقيءكبا اهالف نيضسباها وال،ف اين غي
 ثكندالكو غي كساهلن االضس (erlunast(ترلونس سبلوم ،ثنقيءكبا اهالف
 (ايت ثتيكيدسا غي) يكمر اهلنكس دوسا دأمبيل مك ،(الين غاور دفك)

 .“نراك كدامل قفماخد يد كمودين. ثديري تسأك دهومبنكن اللو
 (مسلم رواية)                                                         
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 نراكله ،خريةدا ليسفم. والمس كيتغب غلوافددنيا، ماسيه بر سيمفل
 جك. يتك سامس حرميتغم غسالي كيت ماريله جوسرتو،. ثدهاف

 كيت رميتحغم ناك الين غاور اهلل، شاء ان الين، غاور حرمت كيت
 .ن سجهرتادا يرمونه هلبي اكن نفمودهن كهيدو-. مودهوالف

 ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب 

 خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت

 
 

اُّفيخّهُّمَنُاألََّيّتُّإََّيُكمخُبَُّوََُفَعِّنَُون َُُيخمُّلخُقرخآّنُالخَعظَُِّبَرَكُللاُُِلخَُوَلُكمخُِبُّ

َُوّمنُخ َّكيخّمَُوتَ َقَبَلُّمِنّ  ّرُالخ ُلُ ّميُعُالخَعّليخُم.السَُنَُهُُهَوُإُّلَوَتُهُُتُُّكمُخَوالذ ّكخ َأقُ وخ
تَ غخّفُرُللَاُالخَعّظيخَمُ ِلخَُهَذاَُوَأسخ لُّمخَُوّلسََُلكُُوَُُِلُخقَ وخ ّلَماّتُاّئّرُالخُمسخ ََُوالخُمسخ ّميخ

َياّءُمُّ ّمَناّتُاأَلحخ ََُوالخُمؤخ ّمّنيخ هَُُوالخُمؤخ تَ غخفُّاأَلمخوَُوَُمخُن خ ُه،ُّإنَُهُُهَوُاّت،ُفَاسخ ُروخ
ُرُا  لَرّحيخمُُالخَغُفوخ

ُ
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ُطخَبُةُالثَانَّيةُُاَُ  ْلخ

ُ لِّلَُُّدُُمُخالخَُ َهدُُُ.َُرّبُالخَعاملَيخ ُالُّإَلهََُوَأشخ ُالُش َرّيخكََُُدهَُُوحُخُللاُُإالَُُُأنخ
َهُدَُأَنَُسيّ َدََنُُُمََمًداُعَُ،َُلهُُ َُعَلىالَلُهَمُصَُُ.هَُُرُسولُُوَُُهُبخدَُُوَأشخ ُلّ َُوَسلّ مخ

ّبهُّ َُوَصحخ َُءاّلّه َُوَعَلى ُُُمََمٍد َسانٍُتَّبَعهَُُُمنُخوََُُسيّ ّدََن ُِبّّحخ ّمُّإُُمخ ُيَ وخ َل
يخن. ُُالدّ 

ُفَازََُُقاتّه،ت َُُقُُحَُللاَُُواقُُات َُ،ُللاُادَُبَُاُعُّيَُف ََُُأَماُبَ عخُد،  .ُُمتَ ُقونُالُخفَ َقدخ

َُُّإخَواّنَُ ّلّميخ   ،للاُُُُكمَُُحّفظَُُالخُمسخ

   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،دٍُمَُُُمََُُنَُدُّيُّ ىُسَُلَُعَُالَلُهَمَُصلّ ُ
ُيماهُّرَُب ُخُإَُّنَُدُّيُّ سَُُآلُُّلىَُعَُوَُُ،يماهُّرَُب ُخُإَُّنَُدُّيُّ سَُ ُ،دٍُمَُُُمََُُنَُدُّيُّ سَُُلىَُعَُُكُخرُِّبَُوَُ،
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ُِبَُمَُكَُُُ،دمَُُُمََُُنَُدُّيُّ سَُُآلُُّلىَُعَُوَُ ُيماهُّرَُب ُخُإَُّنَُدُّيُّ سَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُا ُآلُُّلىَُعَُوَُ،
يٌدَُمَّيُ،يَُمُّالَُعَُُالُخيفُُيمَُاهُّرَُب ُخُإَُّنَُدُّيُّ سَُ ٌُُد.ّإَنَكَُحَّ

ُاغخّفرُخ ّمّنيَُّلُ الَلُهَم ّمنَُُلخُمؤخ ّلمُُّاّت،َوالخُمؤخ ّلمَُوَُُيََُواملُسخ َياءُُّ،اتُّالخُمسخ ُاأَلحخ

ُهمُخ يُ،َواأَلمخَواتُُّّمن خ ُ.َدَعَواتالُبُُيٌعَُقرّيٌبَُمُُّّإَنَكَُسَّ

ُ.كَُريخُُغَُُهُُُفُرُّصُخالُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُلخُاوَُُءَُِبَُوَُالُخوَُُلءَُبَُاُالُخنَُعَُُعُخفَُادُخُمَُهُُاللَُ

.امُّقَُسُخاألَُُئُّي ُّسََُُوّمنُخُامُّذَُالخُُوَُُنُُّونُُالخُُوَُُصُّالبََُُنَُمُُّكَُّبُُوذُُعُُُن ََُنَُّإُُمَُهُُاللَُ
ُ.اَنُّبُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفَُّنُّبُُفُخطُُالُخُوََُنَُتَُوُخمُمَُحَُارُخوَُُاَنَُضَُرُخمَُُفُّاشُخُمَُهُُاللَُ

ُ

ُ ُِّبهلّل ُالخَواّثَق َُموخالََن َفظخ ُاحخ ُالخعَُُانَُزَُّميُانَُلخطَُلسُ االَلُهَم بخَنُّاُُ،نَُاّبّديزَيخَن
َتّفيَُُمخُمودُُّلخطَانُّسُ الّمُالخَمرخُحُو َةَُعَليخّهَُوَعَلىُنّزّلُالَرَحخَُاّه،َُوأَُشَُُِّبهللُُّالخُمكخ

ُُ.ترغضانوُرُزَاّهَرة،ُُسلخطَانَةُّنُُوُلخطَانَةُّسُ ال

َلهُُ َُوَأهخ َُأوخالَدُه َفظخ ُّمنََُُواحخ ُوَُُّلّميَُُمسُخُالُخَوَرَعاََّيُه ّلَماّت ن خَياُيفُالخُمسخ ُالد 
َّتكَُ  ُ.يَََُّيَُأرخَحَمُالَراَّحَُُّواآلّخَرّة،ُّبَرَحخ

ّدُ ُالخَعهخ َُوِلَ َفظخ َاّعيُتغكوالَلُهَمُاحخ ُلخطَانُّسُ البخَنُالخَواّثّقُِّبهلّلُلُاُُُّمََمدُّإَسخ
ُ.نَُزَيخَنُالخَعاّبّديَُزانَُّمي
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ن خَياَُحَسَنًةَُويفُاآل ُلَناّر.ّقَناَُعَذاَبُاَسَنًةُوَُحَُّةُّخرَُرَبَ َناُآتَّناُيفُالد 

 .مَُلَُسَُوَُُهُّبُّحُخصَُوَُُهُّّلُآُىلَُعَُوَُُدٍُمَُُمََُُُنَُدُّيُّ سَُُىلَُعَُُللاُُُىلَُصَُوَُ

ُدُهلّلُ َمخ ََُوالخ ُالخَعاَلّميخ  .َربّ 

 

ُّعَباَدُللّا!

كُُاُللَاُالخعَُاُذخُكُرُو ّمنَُُواسأَُلوهُُُّمّهَُيّزدخُكمخ،َلىُنّعَُُهُعَُُرُوّظيَمَُيذخُكرخُكمخ،َُواشخ

ّلّهُيُ عخّطُكمُخ َبُ،َفضخ ُرُللّاَُأكخ نَ ُعُوعخَلُمُمَُي َُُللاُُوَُُ،َُوَلذّكخ َُن.اَُتصخ

ُيَ رخََحخُكمُُُقوُمُو  .للاُُُاُّإَلَُصَلّتُكمخ
 

 


