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ُطخَبةُُ َلُُاْلخ ُاألوخ

َدهُُُدُاحلَمُخ ُُجنخَدهُُُ،َوَنَصَرَُعبخَدهُُُ،َصَدَقَُوعخَدهُُُ،هلِلَُوحخ َدُه.ُ،َوَأَعزَّ َزاَبَُوحخ  َوَهَزَمُاألحخ

َُلُُ َهُدَُأنخ َدُهَُلَُهُِإلُهللُاُِإلََُُأشخ لُهَُُوحخ َُسيِ َدََنُُُمَمًَّداَُعبخُدُهَُوَرُسوخ َهُدَُأنَّ ،َُُشرِيخَكَُلُه،َُوَأشخ
َ،ُىالل ُهمََُّصلِ َُعلَُ ِبِهَُأْجخَِعْيخ َسانٍَُُسيِ ِدََنُُُمَمٍَّدَُوَعَلىُآِلِهَُوَصحخ ُِبِِحخ ُتَِبَعُهمخ ِإَلَُُوَمنخ

يُخ ِمُالدِ  ُِن.يَ وخ

َُونَ فخِسيُبِتَ قخَوىُهللاُُِ،َأمَّاُبَ عخدُُ  ُُ،فَ َياُِعَباَدُهللِا،ُُأوِصيُكمخ

ِلُمونَُاَََُيَُأي َُّهاُالَِّذيَنُ   َمُنواُات َُّقواُاَّللَََُّحقَُّتُ َقاتِِهَُولََُتُوُتنَُِّإلَُوَأن خُتمخُُمسخ

 ديري ضجو دان توان-توان دفك سانفهمبا اهلل ! ساي بر-واهاي همبا
 :برمقصود غي اهلل رينتهف رلهغد. اهلل دفك برتقوى ايفسو سنديري

 بنر-سبنر نغد اهلل دفك كامو لهابرتقو! براميان غي غاور -غواهاي اور ”
  .“سالمإ نءاكاد دامل ينكنءمال ماتي كامو كالي-سكالي نغجا دان تقوى،

 . اهلل دكاسيهي غمجعة ي غسيد
 ساتو نغكندو هضمكن كيت سام-سام ماريله اين، مليا غدري ميمرب مجعة ي

 : برتاجوق خطبة

 “ .اهالف   بربواه  تاكف  ماال     ”
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  .اهلل درمحيت غي مجعة غقوم مسلمني، سيد
 سام سهاج افاسسي افمنيم بوليه اي. نسيءام نلغم تيدق تاكفاوجني دان ماال 

 داتس اهلل اوجني ايضسبا برالكو بوليه مصيبة. تيدق ونفماهو باءيق ادا
 2 ايات وتعاىل هسبحان اهلل فرمان اميانضسبا همبا غورأسس اميان نءادعو

 : نكبوتعال ةسور

 ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ

 نغد دبياركن اكن مريك بهاوا كغثمنسي ءام اتوتكهف ”برمقصود: 
 نغد( داوجي تيدق مريك غسد ،“براميان كامي”: بركات ثها

  “؟)نءاوبخ سسواتو
 

 غي ثديديقن اياله هلي،إ رهضانو منجادي غسالم دان اميان يإ ةنعمدانتارا 
 دامل سيتيفوف فبرسيك دان ياضبها سنتياس مسلم ريباديف منجاديكن

 ترديديق مسلم ريبادينفك. يءداللو غي نفهيدوك سيتواسي سهاج فا
 نداتف بوقيت دان وننفكام يهءمرا جالن ايضسبا مصيبة منرميا اونتوق

 دي غضسهي داوجي تروس غورأسس. همبا دفك توهن كاسيه بلس
 . ضبرتنا رضس كمبالي دان برسيه يخسو منجادي
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  :سبدا نيب 
ِلٍمُُيِصيُبُهُأَُ               ُُمسخ ُاُه،َمَرٌضَُفماُِسوَُُ؛ًذىَماُِمنخ

ُُلَُلَُِّإُُُُُُُُُُُُ َُكَماََُتُطُُّالشََّجَرُةُوَرقَ َها.ُهَُُُحطَُّاَّللَّ  َسيِ ئاتِِه،
 ) رواه البخاري ومسلم(                                                      

 

 اتاو كساكينت; تاكف ماال افدتيم ايت مسلم غورأتيادله س”:برمقصود
 اميانضسبا ،ثدري كساهلن-كساهلن وركنضوض اهلل ينكنءمال ،ثينءال
 . “)dedaun(ثونءددا وركنضوغضم وهونف

  )مسلم دان البخاري رواية حديث(                                              

 

 ثبسر يكوتغم اهالف بالسن ثبسر تاهويغم ايت همبا غجك سأور
 توهن ثكاسيه تندا اداله مصيبة بهاوا يفاينصغم ضجو اوجني، باال
 برصرب، قثبا دي سيتف ي،خسو برسيه سنتياس دي ايفسو ثدافك

  .كالي-دق ممربونتق سكاليتي دان رضا برصفة
 رنهف سالم،إ سجاره دامل بيجقسان غي حاكيم غ، سأورحِيَرُش ي  اض  الق  

 اكو مصيبة، نغد افدتيم ونفسكالي اكو ثوهغضسسو ”:  بركات
  :ركاراف تفام كران احلمدهلل بوتثم نغد اهلل مموجي ماسيه



 

5 

 

 .يضال تروق لبيه غي مصيبة تركنا تيدق ايت مصيبة كران اهلل وجيفاكو  .1
  .صرب دكورنياكن اكو كران اهلل وجيفاكو 2.  

 تبوثم اونتوق غلواف دبري اكو كران اهلل وجيفاكو   .3

ُإَليخِهُراِجُعونََُّلِل ُُِإَنُ  ُوإَن   

  .كو امضا افمنيم بوكنله ايت مصيبة كران اهلل وجيفاكو   .4
 

  .اهلل دبركيت غي مسلمني مجعة، غسيد
 . اهال؟ف كنغمنداتادكه مسوا مصيبة 

 كاريا دامل. ثنفجوا اد ،العلماء سلطان لرضبر غي المالسَّ ُدْبَعبن  ْزِعْلَا
  :بركات دي ىَرْبُكال دِعاَوالَق،غثوضا

. ثسنديري نغد اهالف تفمندا مصيبة افدتيم غي بهاوا كغثم جاهيل غاور ”
 ،غسوغل اراخس ثعمل اوسها دري بوكنله مصيبة كران اتث غي نفكسيال اين

 . “كجادين اصل اوخنفدي بوكنله سبب دان  مسنتارا
 كساكينت اتاو انخبن باال افدتيم ،ثهرتا قفدروم ،ثانق تربونوه غي غسأور

 تركنا مسات اهالف دبري تروس تيدق ونتوه،خ ايضسبا ثبادن توبوه دف
 ثدافك دبري مك برصرب، دي جك غدات ثاهالف ثسباليق. اين مصيبة-مصيبة

 . ضار غاور نجرنءئض ثدافمك دبري ك ضار دي جك. صرب غاور نجرنض
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 :روالطُّة سور 16وتعاىل دامل ايات  هاهلل سبحان فرمان 

 ..…  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

  “ .عملكن كامو غي فا اتس بالسن دبري كامو ثسبنر ” برمقصود:

 

حكومن داتس دوسا دان معصية.  اداله ثاصل دف اين دنيا تاكف ماال يضال اتهفا
 دامل وتعاىل هسبحان اهلل فرمان. وماخرف اهالف ثمات بوكن-حكومن مسات

 :ىالشورة سور 30 ايات

  ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب

 اتاو) كسوسهن سسواتو دري كامو افمنيم غي جوا فدان ا ” برمقصود:
-ربواتنف دري) الكوكن كامو غي فا دسببكن اداله اي مك ،(انخبن ءبال

 بسر نيضباهاس فكنممعا اهلل (ايت دف دامل) دان; (بردوسا دان ساله غي ربواتنف
  “.كامو دوسا-دوسا دري

 

  .دملياكن غي مجعة غمسلمني سيد
 صرب، دان ضار نوهف نغد اين فهيدو اوجني االضس وهيفماريله كيت مت

 دان كساهلن قثبا داتس ثوننفكام دان وتعاىل هسبحان اهلل نجرنض كنفهارغم
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 يخسو نءاكاد دامل ثدسيسي دترميا مسوا كيت ضمسو. سنديري كيت نءفالأك
 غي ماس دامل. ثاهالف رهضانو نغد يغضتي غي ةدرجن قبرسيه دان دكدودو

. دكت لبيه نغد وتعاىل هسبحان اهلل يغيفمندم اونتوق وسهالهابر سام،
 رضا ثنفهار. معصية دان دوسا وهيءمنجا سرتا بقيت دان عمل نقكثربافمم

 دهيندري دان مصيبة دري دجاوهي سرتا ةبرك دان ةنعم دبري لبيه كيت
 .انخبن دان تاكف ماال االضس دري

 

 ڃ ڃ چ چڃ 

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

 ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ
 

 مريك كسوسهن، سسواتو اوليه افدتيم مريك ابيالفا غي غاور ود:برمقص غي
. كمبالي كامي هل ثدفك دان اهلل نءاثوفك كامي ثوهغضسسو: بركات

 تثرمح سرتا مريك توهن دري نقيءكبا نغد اهيفدليم غي غاور ايتله مريك
 .ثهدايه توجنوقف تفدا غي غاور ايتله مريك دان
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 ََبَرَكُهللاُُِلَُوَلُكمخُِفُالخُقرخآِنُالخَعِظيخِم.

ُكمخُِبَاُِفيخِهُِمنَُ َِكيخِم.َُونَ َفَعِِنَُوِاَيِ  ِرُاحلخ  اآلََيِتَُوالذ ِكخ
َُوِمنخُكمخُِتالَوَتُهُِانَُّهُُهَوُالسَِّميخُعُالخَعِليخُم.  َوتَ َقبََّلُهللاُِمِنِ 

ِلَماِتُ ََُوالخُمسخ ِلِمْيخ َُوِلَساِئِرُالخُمسخ تَ غخِفُرُهللَاُالخَعِظيخَمُِلخَُوَلُكمخ ِلَُهذاَُوَأسخ ُلُقَ وخ أقُ وخ
ََُوالخمُُ ِمِنْيخ ُرُالرَِّحيخُم.َوالخُمؤخ ُهُإنَُّهُُهَوُالخَغُفوخ تَ غخِفُروخ ِمَناِتَُفاسخ ُؤخ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُطخَبُةُالثَّانَِيةُُاَُ  ْلخ

دُُ َمخ ََُُّلِلَُُِّاحلخ ُالخَعاَلِمْيخ َُربِ  َهدُُ. َدهُُُهللاُُُِإلُِإَلهَُُلَُأنَُوَأشخ ُ،َلهَُُُشرِيخكَُُلَُوحخ
َهدُُ لُهُُُهَُُعبخدُُُُُمَمًَّداَُسيِ َدَنََُُأنََُُّوَأشخ َُوَرُسوخ َُُوَسلِ مُخَُصلُِ ُاللَُّهمَُّ. َُعَلىَوََبِركخ
َحاِبهُُِآِلهَُُِوَعَلىُُُمَمٍَّد،َُسيِ ِدَنَُ َ.َُوَأصخ َُأْجخَِعْيخ

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

ََُُمَعاِشرَُ ِلِمْيخ   هللا،َُرِِحَُكمُُُالخُمسخ

  رسول هللا كفد سالم دان صلوات اوخافن فرباثقكنكيت ممماريله 
 -: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 سَُُلىَُعَُُكُخرَُِبَُوَُ،
َُبَُمَُكَُ،دٍُمَُُُّمََُُنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُ ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُا ُآلُُِلىَُعَُوَُ،
َُمُِالَُعَُُالُخِفُُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُ يخٌدَُمَِيخٌد. ،ْيخ  ُِإنََّكُِحَِ
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َُُاللَُّهمَُّ ِمِنْيخ ُِللخُمؤخ ِمَناِت،ُاغخِفرخ ََُُوالخُمؤخ ِلِمْيخ ِلَماتَُُِواملُسخ َياِءُُ،َوالخُمسخ اأَلحخ
ُهمُخ يخٌعَُقرِيخٌبَُمُُُِّ،َواأَلمخَواتُُِِمن خ َعَواتُِِإنََّكَُسَِ ُ.يخُبُالدَّ

 

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

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

ُ.ترغضانوُنُ وخرُزَاِهَرة،ُُسلخطَانَةُُِلخطَانَةُِسُُّال
ُ

ُ ُِمَن َُوَرَعاََيُه َلُه َُوَأهخ َُأوخلَدُه َفظخ ن خَياَُواحخ ُالدُّ ُِف ِلَماِت َُوالخُمسخ َ ِلِمْيخ الخُمسخ
َِتكَُ َ.َُواآلِخَرِة،ُِبَرِحخ ََُُيَُأرخَحَمُالرَّاِِحِْيخ

ُ

ِدُ ُالخَعهخ َُوِلَّ َفظخ ُاحخ َاِعيخلَُُُُمَمَّدَُُتغكواللَُّهمَّ ُلخطَانُِسُُّالُبخَنُالخَواِثِقَُِبهللُِِاُُِإَسخ
َزانَُ  .زَيخَنُالخَعاِبِديخنَُُِمي خ

ُ

ُ

ُ
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سالم دمان جوا مريك برادا. إيا اهلل سالمتكن كامي دان سلوروه امة 
 دان رتاي يغ ايكنت غنسالم دإامة  فرفادوان دان فرساودارأنساتوكنله 

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

  
 

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

 ..رحيم يا
 

 

ن خَياَُحَسَنًةَُوِفُاآلِخَرِةَُحَسَنًةَُوِقَناَُعَذاَبُالنَّاِر.  ُرَب ََّناُآتَِناُِفُالدُّ
 ُ.مَُلَّسَُوَُُهُِبُِحُخصَُوَُُهُِِلُآُىلَُعَُوَُُدٍُمَُُّمََُُُنَُدُِيُِ سَُُىلَُعَُُهللاُُُىلَّصَُوَُ

َُ ُالخَعاَلِمْيخ ُدُهلِلَُربِ  َمخ  .َواحلخ
ُِعَباَدُهللِا!

 اُذخُكُروخاُهللَاُالخَعِظيخَمَُيذخُكرخُكمخ،ُ

ُهَُعَلىُنَِعِمِهَُيِزدخُكمخ، ُكُروخ  َواشخ

َبُ،َُوهللاُُ ُرُهللِاَُأكخ َن.َوَلذِكخ نَ ُعوخ  يَ عخَلُمَُماَُتصخ

اُِإَلَُصالِتُكمُخ ُموخ  يَ رخَِحخُكُمُهللا.ُ،قُ وخ


