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ُطخَبةُُ َلُُاْلخ ُاألوخ

ُدُهلِلُالخَقاِئِل: َمخ  .ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ اْلخ
َُلُ َهُدَُأنخ َُصلِ ُُُِإَلَهُِإلَأشخ لُُه.ُاَللَُّهمَّ ُُُمَمًَّداَُعبخُدُهَُوَرُسوخ َهُدَُأنَّ َدُهُلَُشرِيخَكَُلُه.َُوَأشخ هللُاَُوحخ

ِمُالد يخن.ُ َساٍنُِإَلُيَ وخ ُتَِبَعُهمخُِبِِحخ َحاِبِهَُوَمنخ َُعٰلىَُسيِ ِدََنُُُمَم ٍدَُوَعَلىُآِلِهَُوَأصخ َُوَسلِ مخ

َُواَُِأمَّاُبَ عخُدُ،ُفَ َياُِعَباَدُهللِا،ُ َن.ُاوخِصيخُكمخ ِلُحوخ ُتُ فخ َيُبِتَ قخَوىُهللِاَُوطَاَعِتِهَُلَعلَُّكمخ  َّيَّ

 

  اهلل، درمحيت غي مجاعه غسيد
 منجاوهي دان ثرينتهف االضس ملقساناكن نغد اهلل دفماريله كيت برتقوى ك

  :اراكنخممبي اكن اين مليا غي ميمرب الرسول مولد بولن نافمس.ثنغالر االضس
  تضه اونتوق اومت سجارساله ربانيَّ                   

 

  اهلل، درمحيت غي مجعة غسيد
 نغ. دمأنسي سلوروه دفك وتوسأد تراخري اوتوسن رسول ايضسبا نيب حممد 

 اونتوق برسسواين دباوا غي رساله ،تراخري اوتوسن ايضسبا ينداضب نقكدودو
 .جمموع مشاركت دان ساغب ايضبربا غي مأنسي نفكهيدو

   ينداضب اوليه دباوا غه يريي رساله ربانيَّخ-رييخماريله كيت مليهت انتارا 
  .مأنسي دفك
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  نءراتاا كسام رساله ممباوا  حممد نيب: رتامف
 اداله كامو توهن ثوهغضسسو! مأنسي واهاي”: برمقصود غي  ينداضسبدا ب
 تسأك عرب غاور كلبيهن تياد! كتاهويله. ﴾آدم﴿ ساتو اداله كامو فبا ساتو،

 غي اتاو عرب، تسأك عرب بوكن غي غاور اتاو ،﴾عجم﴿ عرب بوكن غي غاور
 غتس يأك هيتم بركوليت غي اتاو هيتم، بركوليت غي تسأك مريه بركوليت
  .“كتقوأن مالءينكن مريه بركوليت

  ﴾امحد روايةحديث ﴿                                                               
 مالءينكن مأنسي نءراتاا كسام نيالي نقكدودو غتنت سكنضاين منحديث 

 ةسور دامل تعاىل اهلل فرمان نغد سالرس اداله اي. اهلل دسيسي تقوى نقوكدود
 :13 ايات تاجراحل

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

 ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

 لالكي دري كامو تاكنفيخمن تله كامي ثوهغضسسو! مأنسي واهاي :ثمقصود
 واق،ف برسوكو دان ساغب ايضبربا كامو منجاديكن تله كامي دان وان،فرمف دان
 اياله اهلل دسيسي كامو مليا-مسوليا ثوهغضسسو. كنلن-بركنل كامو ايفسو
 مها يضال تاهوي،غم مها اهلل ثوهغضسسو. كامو انتارا د برتقوى غاليف غي غاور

  .ثتاهوانفغ مندامل
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  نءاممباوا رساله كمأنسي : نيب حممد كدوا
 

 .نقكباجي دان نءاكمأنسي نيالي يغضتي تغسا سروان دان اجرن نيب 
 اهلل رسول دفك ثبرتا تله لالكي غسأور ثبهاواس ،اهلل عنه ضير  مروع بن عبداهلل دفدر

 دفك﴿ ماكن ممربي”برسبدا، ينداضب “سالم؟إ دامل ترباءيق غي عمالن اكهفا” ، 
  .“كنل تيدق كاوغا غي غاور دان كنل كاوغا غاور دفك سالم ممربي دان ﴾ممرلوكن غي

                                                

  ﴾مسلم دان البخاري رواية حديث﴿                                                
 

 بوكن دفك ضجو بهكن سالم،إ غاور دفن ترسبوت تيدق ترباتس كقكباجي
 :8 ايات ةَنَحَتْمامُل ةسور دامل برفرمان اهلل. سالمإ

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

 ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک

 دفك عاديل برالكو دان باءيق بربوات دفدر كامو غمالر تيدق اهلل: ثمقصود
 كامو لواركنغم تيدق دان ،﴾كامو﴿ امضأ كران كامو يغممر تيدق غي غاور-غاور

 برالكو غي غاور-غاور يهاسيغم اهلل ثوهغضسسو; كامو هالمن غوفكام دري
 .عاديل
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  اهلل، درمحيت غي مجاعه غسيد
  تضممباوا رساله سجا  حممد نيب: ضكتي

 

  حممد نيب ثوهغضسسو دسدركن، رلوف دنيا مشاركت ،ثسريوس فبتا
 ايات ْأَبَس ةسور دامل اهلل فرمان اميانضسبا مأنسي سلوروه اونتوق نيفميمف ايضسبا
28: 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

 ۓ ۓ

 مأنسي اومت اونتوق مالءينكن مو وتوسغم كامي تيادله دان:ثمقصود
 يفتتا اكن; امران مربيف دان مبريا،ض بريتا مباواف رسول ايضسبا ،ثسلوروه

  .يءتاهوغم تيدق مأنسي قنثاكب
 

 سالمإ يكنافمثم تله ينداضب مليهت كيت ت،ضسجا نغهوبو اجرن ممباوا نغد
 ساغبرب  نيب ونفواالو. ساغب اتاو قوم رياغم افكت تنمشار نغولوض مسوا دفك

 سلمان حبشة، ساغبرب غي احرب بن بالل رتيفس نيب صحابة نغدكال نامون عرب،
   .روم ساغبرب يِمْورُّلاَ بْيَهُص دان رسيف ساغبرب الفارسي
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  اهلل، درمحيت غي مجاعه غسيد
  .نءاقسف افتن هدعو رساله ممباوا  حممد نيب: تفمأك

 حكمه نغد نوهف ملبوت، مله اراخ نغد مأنسي دفسالم كإممباوا  رسول اهلل 
 :256 البقرة ةسور دامل تعاىل اهلل فرمان. نءاقسف افتن

ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت 

حخىت يت جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ   

 كبنرن اتث تله ثوهغضسسو كران ،﴾اسالم﴿ امضا دامل نءاقسف اد تيدق :ثمقصود
 ،وتغاط اياكنخرف تيدق غي افسسيا ايت، اوليه. ﴾رفوكو﴿ كسسنت دري ﴾اسالم﴿

 ولنفسيم دفك فضغبر تله اي ثوهغضسسو مك اهلل، دفك براميان والف اي دان
 يضال ر،غمند مها اهلل ،﴾تلهغاي﴿ دان. وتوسف اكن تيدق غي وهضت غي ﴾امضا تالي﴿

 .يءتاهوغم مها
 

  اهلل، درمحيت غي مجاعه غسيد
  نيب ينداضب دباوا غي رساله ركنلكنفمم اياله كيت سوسولن سضجوسرتو تو

 مريك ممبنتو اكن اين مورني اوسها. اين ينتاختر دمليسيا جمموع مشاركت دفك
 ناليغم مريك ممباوا ضجو اين.  نيب ريباديف دان رساله كهيبنت ناليغم

 دان ممهمي غسالي هرموني، غي مشاركت ممبنتوق ثيسيا سرتوسمل سالمإ مشاركت
 .انسور برتولق
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 ڃ ڃ ڃ چ چ

 ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڤ ڤ  

 غسأور ،(ummiyyin)ينيِماُ غي غاور نغدكال وتوسكنغم تله غي دياله :ثمقصود
 دان اهلل، ايات-ايات مريك دفك اكنخممبا غي سنديري، مريك ساغب دري رسول

 دان. حكمه دان ﴾القرءان﴿ اهلل كتاب مريك اجركنغيك، سرتا ممر ممربسيهكن
. اتث غي كسسنت دامل اداله ايت ﴾حممد نيب نغكداتا﴿ سبلوم مريك ثوهغضسسو
 دان; مريك يغهوبوغم بلوم ماسيه غي مريك، دري ينءال غي غاور ضجو دان

  .بيجقسان مها يضال كواس، مها غي جواله اهلل ،﴾تلهغاي﴿
 ﴾3-2 ايات عةماجل سوره﴿                                                        

ُ
 ََبَرَكُهللاُُِلَُوَلُكمخُِفُالخُقرخآِنُالخَعِظيخِم.

َِكيخِم. ِرُاْلخ ُكمخُِبَاُِفيخِهُِمَنُاآلََّيِتَُوالذ ِكخ  َونَ َفَعِِنَُوِاَّيِ 
ُ  َوِمنخُكمخُِتالَوَتُهُِانَُّهُُهَوُالسَِّميخُعُالخَعِليخُم.َوتَ َقبََّلُهللاُِمِنِ 

ِلَماِتُ ََُوالخُمسخ ِلِمْيخ َُوِلَساِئِرُالخُمسخ تَ غخِفُرُهللَاُالخَعِظيخَمُِلخَُوَلُكمخ ِلَُهذاَُوَأسخ ُلُقَ وخ أقُ وخ
ُرُالرَّحُِ ُهُإنَُّهُُهَوُالخَغُفوخ تَ غخِفُروخ ِمَناِتَُفاسخ ََُوالخُمؤخ ِمِنْيخ ُيخُم.َوالخُمؤخ
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ُطخَبُةُالثَّانَِيةُُاَُ  ْلخ

دُُ َمخ َُُلِِلَُُِّاْلخ ُالخَعاَلِمْيخ َهدُُ.َُربِ  َدهُُُهللاُُُِإلُِإَلهَُُلَُأنَُوَأشخ  ُ،َلهَُُُشرِيخكَُُلَُوحخ

َهدُُ لُهُُُهَُُعبخدُُُُُمَمًَّداَُسيِ َدَنََُُأنََُُّوَأشخ َُوَرُسوخ َُُوَسلِ مُخَُصلُِ ُاللَُّهمَُّ. َُسيِ ِدَنََُُعَلىَوََبِركخ
َحاِبهُُِآِلهَُُِوَعَلىُُُمَمٍَّد، َ.َُوَأصخ َُأْجخَِعْيخ

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

ََُُمَعاِشرَُ ِلِمْيخ   هللا،َُرِِحَُكمُُُالخُمسخ

  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
ُ َُصلِ  ُسَُلَُعَُاللَُّهمَّ ُصَُمَُكَُ،ُُدمَُُُّمََُُنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،دٍُمَُُُّمََُُنَُدُِيُِ ى ُلىَُعَُُتَُيخُلَّا

ُلىَُعَُوَُُ،دٍُمَُُّمََُُُنَُدُِيُِ سَُُلىَُعَُُكُخرَُِبَُوَُ،ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُ
ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُ،ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُاَُبَُمَُكَُ،دٍُمَُُُّمََُُنَُدُِيُِ سَُُآلُِ
َُمُِالَُعَُُالُخِفُ يخٌدَُمَِيخٌد. ،ْيخ  ُِإنََّكُِحَِ
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َُ ِمِنْيخ ُِللخُمؤخ ُاغخِفرخ ِمَناِت،ُاللَُّهمَّ ََُُوالخُمؤخ ِلِمْيخ ِلَماتَُُِواملُسخ ُهمُخُ،َوالخُمسخ ُِمن خ َياِء ُاأَلحخ
يخٌعَُقرِيخٌبَُمُُُِ،َواأَلمخَواتُِ َعَواتُِِإنََّكَُسَِ ُ.يخُبُالدَّ

 

ُوذُُعُُُن ََُنَُِّإُُمَُّهُُاللَُّ.كَُيخُُغَُُهُُُفُرُِصُخلُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءََُبَُوَُالُخوَُُالءَُبَُاُالُخنَّعَُُعُخفَُادُخُمَُّهُُاللَّ
ُوَُُامُِذَُالخُُوَُُونُِنُُالخُُوَُُصُِالبََُُنَُمُُِكَُبُِ ُامُِقَُسُخاألَُُئُِي ُِسَُِمن ُاَنَُضَُرُخمَُُفُِاشُخُمَُّهُُاللَّ.
ُ.اَنُِبُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفَُِنُِبُُفُخطُُالُخوَُُ،َنَُتَُوُخمَُُّمُخحَُارُخوَُ
ُ

َُموخلََنُالخَواِثَقَُِبهلِلُ َفظخ ُاحخ َزانَُُلخطَانَُالسُُاللَُّهمَّ ِمُِاُُ،زَيخَنُالخَعاِبِديخنَُُِمي خ بخَنُالخَمرخُحوخ
َُِبهلِلَُشاه،َُوأَنخِزِلُالرَِّحخََةَُعَليخِهَُوَعَلىَُُُمخُمودُُِلخطَانُِسُُال َتِفيخ نُ وخرُُلخطَانَةُِسُُالالخُمكخ

ُ.ترغضانوُزَاِهَرة،ُُسلخطَانَةُِ
ُ

ِلَماِتُِفُالُدن خَياَُواآلِخَرِة،ُ َُوالخُمسخ َ ِلِمْيخ َلُهَُوَرَعاََّيُهُِمَنُالخُمسخ َُأوخلَدُهَُوَأهخ َفظخ َواحخ
َِتكَُ َ.ُِبَرِحخ ََُُّيَُأرخَحَمُالرَّاِِحِْيخ

ُ

ِدُ َُوِلَُّالخَعهخ َفظخ َاِعيخلَُُُُمَمَّدَُُتغكواللَُّهمَُّاحخ َزانَُُلخطَانُِسُُالُبخَنُالخَواِثِقَُِبهللُِِاُُِإَسخ ُِمي خ
ُ.زَيخَنُالخَعاِبِديخنَُ
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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 ََّناُآتَِناُِفُالُدن خَياَُحَسَنًةَُوِفُاآلِخَرِةَُحَسَنًةَُوِقَناَُعَذاَبُالنَّاِر.
 ُ.مَُلَّسَُوَُُهُِبُِحُخصَُوَُُهُِِلُآُىلَُعَُوَُُدٍُمَُُّمََُُُنَُدُِيُِ سَُُىلَُعَُُهللاُُُىلَّصَُوَُ

َُ ُالخَعاَلِمْيخ ُدُهلِلَُربِ  َمخ  .َواْلخ
ُ

ُِعَباَدُهللِا!
 اُذخُكُروخاُهللَاُالخَعِظيخَمَُيذخُكرخُكمخ،ُ

ُهَُعَلىُنَِعِمِهَُيِزدخُكمخ، ُكُروخ  َواشخ

َن. نَ ُعوخ َبُ،َُوهللاُُيَ عخَلُمَُماَُتصخ ُرُهللِاَُأكخ  َوَلذِكخ

اُِإَلَُصالِتُكمُخ ُموخ  يَ رخَِحخُكُمُهللا.ُ،قُ وخ


