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ُطخَبةُُ َلُُاْلخ ُاألوخ
َُكرَُ ُُكلَ َهَُوَلوخ يخَن ُلَُيظخَهَرُهَُعَلىُالدَ  َقَ  َُدىَُوَديخَنُاْلخ َلُهَُِبْلخ َُأرخَسَلَُرُسوخ ُالهَذيخ ُدُّلَِلَه َمخ َهُالخَكاَفُروخَنَُاْلخ  

لُهُُ َهُدَُأنهُُُمَمهًداَُعبخُدُهَُوَرُسوخ َدُهُالَُشرَيخَكَُلُه.َُوَأشخ هللاَُُوحخ ُالَُإَلَهَُإالُ  َهُدَُأنخ اَللهُهمهَُُُأشخ
َمُالد يخنُ َساٍنَُإَلُيَ وخ ُتََبَعُهمخُِبََحخ  َصلَ َُوَسلَ مخَُعٰلىَُسيَ َدََنُُُمَم ٍدَُوَعَلىُآَلَهَُوَأصخَحابََهَُوَمنخ

َُواَُ نَامهاُبَ عخُدُ،ُفَ َياَُعَباَدُهللَا،ُُاوخَصيخُكمخ َلُحوخ ُتُ فخ َيُبَتَ قخَوىُهللَاَُوطَاَعَتَهَُلَعلهُكمخ َّيه  

  سكالني، درمحيت غي مجعة غسيد
 ديري عبديكنغم نغد وتعاىل هسبحان اهلل دفسام كيت برتقوى ك-ماريله سام

 مودهن-موده. ثنغالر االضس لكنغضمني دان ثرينتهف االضس ملقساناكن ،ثدافك
  .اخرية دان ددنيا نءايضكبها يهءمرا كيت

  :برتاجوق خطبة ساتو اسفوغم نيغاي اين هاري دفميمرب مجعة 

  .“ليهارافتر  غي  مات                                ”
  دكاسيهي، غقوم مسلمني ي

 منجامني غي ترباءيق فهيدو اراخ دفك رهنخنف ممباوا سنتياس  نيب دومنف
         .اخرية دان دنيا نءكبهاضيا غونداغم سرتا نغونتوأك يهءمرا دان كسالمنت

 نبوي ندوانف دري نغرنو مبيلغسام كيت م-سام ماريله اين، مليا غي هاري دف
 :دروايتكن غي
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الَُُثالثَةُ ُ:ُةَُرَضيُهللاَُعنُهُقَاَلُقَاَلَُرُسولُهللاُصلىُهللاَُعَليخَهَُوسلمدَُيُخَعنُُمَعاَويَةُبنُحَُ
ُ عَُُُ،النهارَُُمُُهُُن ُُي ُُىَُأعُخرَُت َُ ُُ،هللاَُُلََُسَبيُخَُفُخُتُخسَُرَُحَُُيخ

ُ َوعَُُ ُ َوعَُُُ،هللاََُُيةَُشُخخَُُنُخمَُُتُخَبكَُُيخ  هللاَُُمَُارَُُمَََُُعنُخُتُخفُهكَُُُيخ
:  بركات، سبدا رسول اهلل  َعنُه اهلل ِضيَر ةَدْيَح بن ُمَعاِوَية:دري مقصود

 اهلل، دجالن مامل ضبرجا غي مات: نراك مليهت اكن تيدق غي مات جنيس ضتي”
 غي ركاراف دري مناهن غي مات دان اهلل تاكوتكن كران يسغامن غي مات

  .“اهلل دحرامكن
  ﴾علىي ابو دان ربانيطال رواية حديث﴿                                             

 

 مسلم غسأور ديري دامل هدهاجم صفة دفك نغساجنو يغاندوغاين م حديث
 سرتا ايهنفك غوغضمن دان كطاعنت (komitmen)كوميتمن ملقساناكن اونتوق

 ماللوءي بسر ةليضفبر عمالن ضتي نغد وتعاىل هسبحان اهلل دجالن ناتنفك
  .ليهنتفغمات  دراينءاخنف

 

 ضمنجا برتوجوان ،اهلل سبيل يف جهاد سنضتو مغاوسي اونتوق مامل ضبرجا :رتامف
 ورمنتحك دان هرتا اوا،ث ممليهارا سرتا دنيا دان امضا سنضتو يساوغم كالن،فغ

  .اراضن دان اومت
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 سرتا تافيخنف توهن نغوضكا دان اهنضكم يءمراسا كران يسغامن: كدوا
  .وتعاىل ههلل سبحانا نءاككواس دفك روننضك

 .حرام ركاراف -ركاراف دري ليهنتفغ مناهن نغنداف منوندوقكن: ضكتي

-جنيس ثليهارافتر اياله اين سنضتو مسوا ملقساناكن كسوكرن دفك نجرنض
 نغد بكنعذاد اونتوق يضال اتهفا نراك، مليهت دري تسأد دسبوتكن غي مات جنيس
 .ترسالمت ثمسستي ضجو ثمقصود توانبر اي ترسالمت، مات وتاغضا ابيالفا. ثنءاسيقس

 

  هلل حفظكم مجعة غسيد
. نراك دسنتوه تيدق غي مات جنيس ضتي نءايستيميوأك غتنت بوتثاين م حديث

 امضا سنضتو ملقساناكن اونتوق ثتوان اوليه ليهارافد اين مات جنيس ضتي-ضكتي
 ،تيمبل بالس ياسباك اهلل بالسن مك. كسوكرن دان ناتنفك يفهادغم قسافتر ونفواالو
  .ثنءاسيقس اوليه دسنتوه دان نراك مليهت دري اين مات جنيس-جنيس ممليهارا دي

  .اهلل دجالن مامل ضبرجا غي مات :رتامف
 مسلمني قوم كسالمنت ضمنجا دان ممليهارا اياله اين سنضتو نغد دمقصودكن غي
 روبوهنخنفدري  سالمإ اومت نءاواسفغ يرهءدا ضجو ركوبوان،ف دان كالنفغد

 كاليغ سري اين سنضتو. ونفسكالي اراخ فا نغد لوار يهقف بولنخنف موسوه،
 (komitmen)كوميتمن.مات غكغبرس دان مامل ضبرجا اونتوق ثلقسانف يهقف ممقسا

  :بنتوق ايضلباف دامل غدات اين
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 اد سام ،منفعةبر غي علمو االضس دان امضا اوروسن فهم ممربي دان اجرغم1-
  .ةياكف فرضاتاو  عني فرض بربنتوق

 سالمإ غاور فستيا دفك دأمانهكن غي نتنجاوف دان سنضملقساناكن تو 2-
 قوم برسام لالكي ،تجال رعيت برسام مرينتهف رتيفس غماسي-غماسي نفغدال

 ينءال-ينءال دان ثقوفكلوم برسام رساهابنتف ،ثرسكيرتنف دامل كجريانن ،ضكلوار
 جوابغوغضبرت مسلم فوكن ستياممرل غي ركنتشاكم دان نءانسيءاكم ايكنت

  .ثنءاضجا أمانه نغد
 يرهءدا ادنفمس-ادنفمس دان كوبو-دكوبو سضبرتو دان غرافبرجهاد دميدن - 3

 روبوهخد دري هرتا دان اواث مرواه، رمنتحك ،ولنتاكد ضمنجا دمي سالم،إ اراضن
 وانضغض دان مناخن كنغمندات غي يهقف اوليه تضوض-وضغضد دان موسوه

 .كسالمنت

 ايضلبافسالم دامل إن ءاعموم قوم مسلمني دان كراج ةاونتوق مصلح داجهبر -4
 ايكونومي، نديديقن،ف كصيحنت، سيكتور رتيفس يهاكف فرض بربنتوق غي نفغال

 دان نفكهيدو اوروسن دامل رلوانفك منجادي غي ينءال-ينءال دان سوسيال
  .مسلمني قوم نتدبرينف
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 ضيلةف ايضدسبوت كلبيهن ملقساناكن كوميتمن اين سبا حديث-حديثدامل 
 :  نيب سبدا رتيفس (murabatah)  هطبارم اتاو(ribat)  باطر

 غي﴿ طوالي اهلي رباخك ثعمالن فدتوتو اكن ماتي سي ف: ستيابرمقصوديغ 
 دان قيامة هاري غضسهي ثعمل كنغدكمب مك. اهلل دجالن ﴾سضبرتو ديري مناهن
  .قبور فتنه دري ثدافك ماننأك دبري

  ﴾يذالرتم دان داود ابو رواية حديث﴿                                         

  دبركيت، غقوم مسلمني ي
  .اهلل تاكوتكن لنرتن يسغامن غكدوا: مات ي

 ضجو ،ثاهنضكم دان نءاورنفكسم نغهلل دا ناليغم دري الهري غاين ي وتناككت
 شكور صفة نغككورا نغد سدر غيفدمس ،ثديري تسأك توهن نعمت هنفليم

 هاتي ددامل روننضك دان وتناككت دفك ممباوا مسوا اين. سنديري ديري ددامل
 مات اير الريلهغم اللو تا،فيخنف غس كبسرن دفك تغاي سنتياس اونتوق صنوباري

ة سور دامل اين، رتيفس نغولوض صفةريتاكن خاهلل من فرمان. رهمبأنف يسنغات
  :61-57 ايات املؤمنون

 دفك تاكوت دسببكن غبيمب سنتياس غي غاور-غاور ثوهغضمقصود: سسويغ بر
 توهن ايات-ايات دفك براميان غي غاور-غاور دان; مريك توهن ﴾نءاكمورك﴿

 توهن نغد ينءال غي سسواتو رسكوتوكنفمم تيدق غي غاور-غان اورد; مريك
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 منرتض مريك هاتي غسد بريكن مريك غي فا ممربي غي غاور-غاور دان; مريك
 غي غاور-غاور ايتله مريك; مريك توهن دفك كمبالي اكن يقني مريك كران

 .ثيفااخمن دف يءمندهولو غي غاور-غاور مريكله دان ن،قيءكبا كنارجغم راضس
 

 اهلل ،“اهلل رسول واهاي”  نيب ثبرتا اكو رنهفبركات :  اعنهاهلل  رضيشه ئعا
 غسدا بريكن مريك غي فا ممربي غي غاور-غاور دان”:  ﴾برمقصود﴿ مانفربر

  “;مريك توهن دفك كمبالي اكن يقني مريك كران منرتض مريك هاتي

 ِتْنتيدق واهاي ِب” : وري ؟ سبدا نيب خادكه مريك برزنا، مينوم ارق دان من
 دان وتنككتا نامون برصدقه، ،غبرمسبهي واسا،فبر مريك ثق. سباليقْيدِِّصْلَا

  .تادي ثعمالن نغد ﴾دمقبولكن﴿ دترميا تيدق دي جك نغكبيمب

  ﴾الرتمذي رواية حديث﴿                                                           
 

 

 كطاعنت نغد برعمل مريك“: بركات نغايات اين د كنمنفسرياحلسن البصري 
 منمؤ غسساور. دتولق ثعمالن تاكوت نامون ،ثددامل وهغضبرسو دان

 ونكنفهيمغم والف منافق مسنتارا. وتنككتا دان ترباءيق عمل انتارا ونكنفهيمغم
  .﴾دعذاب اكن تيدق﴿ امان راس دان بوروق عمالن
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  درمحيت، غي مجعة غسيدحاضريينُ
  .حرام ركاراف غممند دري مناهن غي مات: ضكتي
  :سيتواسي فبربا دامل برالكو بوليه ثايا
 السن نغد واليخك دحاللكن تيدق غي ركاراف مليهت دري نغنداف مناهن :رتامف

  .ةورضر
 .ينءال غاور دفك دكورنياكن غي نعمت نغد كيغد برحسد نغندافمناهن  :كدوا

 ثايا غضسهي دنيا نقنتيخك دان رهياسنف مليهت دري مات ضمنجا :ضكتي
 131ه، ايات ط ةدامل سور اهلل مانفر. صنوباري هاتي يءواساغم اتاو كناياردفمم
 : مانفربر وتعاىل هسبحان اهلل وال،ف

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

 ھ ے ے

 دفك يننغيأك نغد مامتو كدوا نغنداف منوجوكن كاوغا نلهغدان جا” برمقصود:
 ،ثمنعمتي ايت فريكا غي مريك دري نغولوض فبربا دفك بريكن كامي تله غي فا

; ثدف مريك وجيغم كامي اونتوق اين، دنيا نفكهيدو يندهنأك اكنفمرو غي
  “.ككال لبيه دان يقءبا لبيه داخرية توهنمو كورنيا هفليم غسد
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 دان سدرهان تغسا غي  نيب بيليق غروا مليهت رنهف  َرِضي هللا َعنه  عمر سيدنا 
 غي اكهفا” ثبرتا  نيب .يسغامن دي غضسهي زهد تغسا غي ماكنن بكلن

 برادا (Qaisar) رَصْيَق دان ((Kisraاَرْسِك” منجواب عمر “ يس؟غامن كاوغبكن ابثم
  نيب. “يينضب نءاكاد دامل اهلل يليهنف ايضسبا والف كاوغا غسدا كنيقمنت دامل

 قوم اداله ايت مريك ؟اخلطاب ابن واهاي كغواس شك دامل كاوغا ادكه“ برسبدا
             “.دنيا نفكهيدو دامل مريك اونتوق نعمت تكنخفرفد غي

  (دان مسلم البخاري يةروا حديث)                                                 

  .دملياكن غقوم مسلمني ي
 مناتيجهكن  نيب هسّن دومنف دان سالمإ شريعة منوروت مات نغنداف ضمنجا
 . نءايستيميوأك فبربا

 سنتياس اونتوق سنضرخك مناتيجهكن غي اميان كمانيسن دان كقواتن :رتامف
  .نقكباجي دان كطاعنت مالكوكن

 غدان كلمهن جيوا سرتا كراس هاتي ي فيكرين الروانخك دري ليهارافتر كدوا:
  .كالنغكد سرتا (kelembapan)نفكلمبا دان كلسوان دفك ممباوا
 مالكوكن دامل غتول نغري اونتوق توهن كموداهن بنتوان دان توفيق برمتبه :ضكتي

 . نقيءكبا دان كطاعنت
 نغد نجرنض دبري ثسباليق. يلوانفك دان كسديهن دري ترسالمت :تفمأك
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  .ةاخرين د دنيا دان ءايضكبها دان نءمبرياضك
 كتكنغمني غي حرام دان حالل باتسن ضثترجا نغد دوسا دري ليهارافتر كليم:

 .امضا رينتهف يكنغضمني دان شريعة غمنجول سنتياس نغد ديري يهصسخ

 
ُ

َُمَنُالشهيخطَاَنُالرهَجيمَُ  َأُعوُذَُِبّلِلَه

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

 ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ
 

 حممد،﴿ اهلل رسول دفك دتورونكن غي القرءان رغمند مريك ابيالف: دان ابرمقصود 
 دسببكن اتم يرءا وركنخوخمن مريك مات مليهت كاوغا ،﴾وسلم عليه اهلل صلى

 مسبيل ،﴾القرءان﴿ كبنرن دري ﴾مريك كتاب ماللوءي﴿ كتاهوي مريك غي فا
 كتاب دان حممد نيب دفك﴿ان برامي كامي كامي، توهن واهاي”: بركات مريك

 منجادي غي غاور-غاور سام-برسام كامي كنلهفتت ايت اوليه ،﴾القرءان يخسو
 تيدق كامي يضبا سبب اد تيدق دان.﴾ حممد نيب كبنرن اكويغم غي﴿ سقسي
 كامي دحالف كامي، دفك يفامس غي ﴾القرءان﴿ كبنرن دفك دان اهلل دفك براميان
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 دامل ك﴿ كامي مماسوقكن كامي توهن ايفسو ،﴾نفهار نوهف-نوهفس نغد﴿ نيغاي
 “.صاحل غي غاور-غاور سام-برسام ﴾ضشر
 ﴾84-83 ايات ةدئاملا ةسور﴿                                                                        

ُُ
 َِبَرَكُهللاُُِلَُوَلُكمخَُفُالخُقرخآَنُالخَعَظيخَم.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ََكيخَم. َرُاْلخ ُكمخُِبَاَُفيخَهَُمَنُاآلََّيَتَُوالذ َكخ  َونَ َفَعَِنَُوَاَّيَ 
ُ  َوَمنخُكمخَُتالَوَتُهَُانهُهُُهَوُالسهَميخُعُالخَعَليخُم.َوتَ َقبهَلُهللاَُمِنَ 

َلَماَتُ ََُوالخُمسخ َلَميخ َُوَلَساَئَرُالخُمسخ تَ غخَفُرُهللَاُالخَعَظيخَمُِلخَُوَلُكمخ ِلَُهذاَُوَأسخ ُلُقَ وخ أقُ وخ
ُرُ ُهُإنهُهُُهَوُالخَغُفوخ تَ غخَفُروخ َمَناَتَُفاسخ ََُوالخُمؤخ َمَنيخ ُالرهَحيخُم.َوالخُمؤخ

 

ُ

ُ
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ُطخَبُةُالثهانََيةُُاَُ  ْلخ

دُُ َمخ َُُّلَِلهَُُاْلخ ُالخَعاَلَميخ َهدُُ.َُربَ  َدهُُُهللاَُُُإالَُإَلهَُُالَُأنَُوَأشخ  ُ،َلهَُُُشرَيخكَُُالَُوحخ

َهدُُ لُهُُُهَُُعبخدُُُُُمَمهًداَُسيَ َدَنََُُأنُهَُوَأشخ َُوَرُسوخ َُُوَسلَ مُخَُصلَُ ُاللهُهمُه. َُسيَ َدَنََُُعَلىَوَِبَركخ
َحاَبهَُُآَلهََُُوَعَلىُُُمَمهٍد، َ.َُوَأصخ َُأْجخََعيخ

َن.ُاّلِلهَُُات هُقوا!ُهللاَُعَبادَُُفَ َياُبَ عخُد،َُأمها ُفَاَزُالخُمت هُقوخ ُفَ َقدخ
 

ََُُمَعاَشرَُ َلَميخ   هللا،َُرَِحَُكمُُُالخُمسخ

  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
ُ َُصلَ  ُسَُلَُعَُاللهُهمه ُصَُمَُكَُ،ُُدمُهُُمََُُنَُدَُيَُ سَُُآلَُُلىَُعَُوَُُ،دٍُمُهُُمََُُنَُدَُيَُ ى ُلىَُعَُُتَُيخُلُها

ُلىَُعَُوَُُ،دٍُمُهُُمََُُنَُدَُيَُ سَُُلىَُعَُُكُخرَُِبَُوَُ،ُمَُيُخاهَُرَُب ُخُإََُنَُدَُيَُ سَُُآلَُُلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهَُرَُب ُخُإََُنَُدَُيَُ سَُ
ُمَُيُخاهَُرَُب ُخُإََُنَُدَُيَُ سَُُآلَُُلىَُعَُوَُ،ُمَُيُخاهَُرَُب ُخُإََُنَُدَُيَُ سَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُاُِبَُمَُكَُ،دٍُمُهُُمََُُنَُدَُيَُ سَُُآلَُ
َُمَُالَُعَُُالُخَفُ يخد َُمََيخد . ،يخ  َُإنهَكُِحََ
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َُ َمَنيخ َُللخُمؤخ ُاغخَفرخ َمَناَت،ُاللهُهمه ََُُوالخُمؤخ َلَميخ َلَماتََُُواملُسخ ُهمُخُ،َوالخُمسخ َُمن خ َياَء ُاأَلحخ
َُمَُُُ،َواأَلمخَواتَُ يخع َُقرَيخب  َعَواتََُإنهَكَُسََ ُ.يخُبُالده

 

ُوذُُعُُُن ََُنُهَإُُمُههُُاللُهُ.كَُريخُُغَُُهُُُفُرَُصُخالُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءَُِبَُوَُالُخوَُُالءَُبَُاُالُخنُهعَُُعُخفَُادُخُمُههُُاللُه
ُوَُُامَُذَُالخُُوَُُونَُنُُالخُُوَُُصَُالبََُُنَُمَُُكَُبَُ ُامَُقَُسُخاألَُُئَُي َُسََُمن ُاَنَُضَُرُخمَُُفَُاشُخُمُههُُاللُه.
ُ.اَنَُبُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفََُنَُبُُفُخطُُالُخوَُُ،َنَُتَُوُخمُهُمُخحَُارُخوَُ
ُ

َُموخالََنُالخَواَثَقَُِبهلَلُ َفظخ ُاحخ َزانَُُلخطَانَُالسُُاللهُهمه َمَُاُُ،زَيخَنُالخَعاَبَديخنََُُمي خ بخَنُالخَمرخُحوخ
َُِبهلَلَُشاه،َُوأَنخَزَلُالرهِحخََةَُعَليخَهَُوَعَلىَُُُمخُمودَُُلخطَانَُسُُال َتَفيخ نُ وخرُُلخطَانَةَُسُُالالخُمكخ

ُ.ترغضانوُزَاَهَرة،ُُسلخطَانَةَُ
ُ

َلَماَتَُفُ َُوالخُمسخ َ َلَميخ َلُهَُوَرَعاََّيُهَُمَنُالخُمسخ َُأوخالَدُهَُوَأهخ َفظخ الُدن خَياَُواآلَخَرَة،َُواحخ
ََتكَُ َ.َُبَرِحخ ََُُّيَُأرخَحَمُالرهاَِحَيخ

ُ

َدُ َُوِلهُالخَعهخ َفظخ َاَعيخلَُُُُمَمهدَُُتغكواللهُهمهُاحخ َزانَُُلخطَانَُسُُالُبخَنُالخَواَثَقَُِبهللََُاَُُإَسخ َُمي خ
ُ.زَيخَنُالخَعاَبَديخنَُ
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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

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

 

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

 ..رحيم
 

 

 ُرَب هَناُآتََناَُفُالُدن خَياَُحَسَنًةَُوَفُاآلَخَرَةَُحَسَنًةَُوَقَناَُعَذاَبُالنهاَر.
 ُ.مَُلُهسَُوَُُهَُبَُحُخصَُوَُُهََُلُآُىلَُعَُوَُُدٍُمُهُمََُُُنَُدَُيَُ سَُُىلَُعَُُهللاُُُىلُهصَُوَُ

َُ ُالخَعاَلَميخ ُدُهلَلَُربَ  َمخ  .َواْلخ
َُعَباَدُهللَا!

 اُذخُكُروخاُهللَاُالخَعَظيخَمَُيذخُكرخُكمخ،ُ

ُهَُعَلىُنََعَمَهَُيَزدخُكمخ، ُكُروخ  َواشخ

َن. نَ ُعوخ َبُ،َُوهللاُُيَ عخَلُمَُماَُتصخ ُرُهللَاَُأكخ  َوَلذَكخ

اُ ُموخ  يَ رخَِحخُكُمُهللا.ُ،َإَلَُصالَتُكمُخقُ وخ


