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ُطخَبةُ  َل  اْلخ ُوخ  اْلخ
 

يمه ال ،الَكرهميه املَنَّانه  لله  مدُ الَ   هُ حدَ وَ   للاُ ّلَّ إه  هَ لَ  إه ن ّلَّ أَ  دُ شهَ أَ وَ  .رَّمحَـنه الرَّحه
 ،هُ ولُ سُ رَ وَ  للاه  بدُ ا عَ د  مَّ مَُ  انَ يـَّ به نَ  نَّ أَ  دُ شهَ أَ وَ  .نُ ّيَّ الدَّ  كُ له املَ  ،هُ لَ  يكَ ره  شَ َّل 
ى لَ م عَ ل ه سَ وَ  ل ه صَ  مَّ هُ اللَّ  .انه نَ له ا له و خُ دُ وَ  ةه ادَ عَ السَّ  يقه ره  طَ َل إه  ةَ مَّ اْلُ  دَ رشَ أَ 

 .نُ ازمَ اْلَ وَ  ورُ هُ الد   ته بَ اقَـ عَ تَـ  امَ  هه حبه صَ وَ  هه ى آله لَ عَ وَ  ،د  مَّ  مَُ نَ ده ي ه سَ 
َيا أَ ، عدُ ا بَ مَّ أَ   الَِّته تـُثـَق هُل َْلعَماله ُدوا به ، َواجَتهه وا للاَ اتَـّقُ  ،ونَ مُ سله ا املُ هَ يـ  فـَ

 .املهيَزانَ 
  ،َمَعاَشَر املُسلهمهنَي َحفهَظُكُم للاُ 

-وهغضبرسو نغد ،تعاىلو هحانسب اهلل دفسامله كيت برتقوى ك-سام
. ثنغالر االضس وهيءجامن اند ثرينتهف االضس ملقساناكن وهغضسو

 اهلل نغليندورف تاسر ةرمح دامل برادا سنتياس كيت مودهن،-موده
 :لهايا اين هاريرهطبخ تاجوق. ةيرخدا ونفدنيا ماهو د وتعاىله سبحان

   “بنخان وسفادا عامل فليهارا                  ” 

 

  اهلل، درمحيت غساودارا مسلمني ي

 دفك برنيالي امت غي وتعاىل هسبحان اهلل رهضعامل سكيرت اداله انو
 تفمت دجاديكن لواس غي بومي. نفكهيدو كمعمورن دان نءاكسجهرت

 تومبوهن-تومبوه بومي، اسقف ايضباس غانض-غونوض نسي،ءام لغضتي
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 ايضسبا هوجن سرتا نفكهيدو دفك اوبنت دان ماكنن سومرب ايضسبا
 ددارتن اد سام حيوان جنيس ايضلباف نغد ضجو دمكني. رزقي سومرب

 اين مسوا. نسيءام فهيدو كموداهن اونتوق دجاديكن غي وتنءدال اتاو
 جوابغوغضرتب نسيءام ايفسو وتعاىل هسبحان اهلل اوليه دجاديكن

 دامل وتعاىل هسبحان اهلل فرمان منروسي دجلسكن اين ركاراف. ثتسأك
 :13 ايات ،اجلاثية ةسور

 

يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث   

 ىث يث حج

  
 

  

 كامو، (نءاونضك دان دهيءاف) دان دي ممودهكن اونتوق“برمقصود: 
 (مربينف محةر ايضسبا) مي،دبو اد غي دان يتغدال اد غي االضس
 كنممبوقتي غي) ندات-داتن يغاندوغم ايت ثمسوا ثوهغضسسو ث،دفدر

 .“تلييت نغد ثكنمميكري غي قوم يضبا (ثنءاككواس دان كمورهن
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 سكالني، دكاسيهي يغ مجعة غسيد
 عامل فينومينا ،قلين ليلد دان ليعق مرهاتنيفبرداسركن  بنر، غميم
 دان يتسونام ،فنورط ري،تف ريبوت كماراو، لبت، هوجن رتيفس

 نامون. عامل كيرتن روسيسف اند هللا ُةسن  َََّ دفدر نيضهاسب اداله ثايضسبا
 رتيفس غدودبن تيدق غي كيت بوروق طبيعة سدر، كيت تيدقكه

 يمياك باهن اسوقترم نغاا بوسيس غممبوا رات،-مرات هفمس غممبوا
 يسن،فتا افتن غلكي فاس كنسفمل وت،ءال دان ايغكسو تروس اراخس
 اراخس نونغمباف يتيؤكتيا نجالنكمن برللواسا، اراخس هوتن روبوهخمن

 ييتؤاكتي ايضلباف اند بوكتر رااخس مباكرنف مالكوكن تركاول، تيدق
  .غيليسكل املع فرهادت بسر كسن ممربي توروت ،ثامافسأوم
  
 ارا،اود دان يرا رانماخنف مي،بو سوهو كنتغنيف برالكوله ،ثعقيبت

 غي خواخ روبهنف سرتا ،واناف دانرالوررف وسنفوفك رونتوه، تانه بنجري،
 ايضلباف ،ثقتحقي. نسيءام نفوكهيد منججسكن ثستيف غي مننتو تيدق

 اداله نياد وهسلورد رالكوب غي سكيرت عامل نقكروس دان انخبن
  .نسيءام نفسو-نفسودسببكن اوليه كراكوسن 
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 :41ات م، ايرولا ةوتعاىل دامل سور هاهلل سبحان فرمان
ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب   

 مب ىب يب جت حت خت

 
 

  

 دان ددارت انخبن ءالب دان نقكروس ايضتله تيمبول بربا”برمقصود: 
 ،نسيءام نغتا-نغتا وليها دالكوكن تله غي فا سبب نغد وتءدال
 دري نيضبهاس ريكم كنمراسا هندق اهلل كران (دمكني غي ثتيمبول)

 ريكم ايفن، سوكوكله الت ريكم غي بوروق ربواتنف-ربواتنف بالسن
 . “)برتوبة دان فانصا( كمبالي

 ىلوتعا هبحانس هللا دفدر نياوج دان نءابخو سديكيت نغجوسرتو، د
 فسيك وبهغم قتيد تكي قاونتو يضال السن تياد كيت، افمنيم تله غي

 .كيرتس املع ينلستارك ضمنجا دامل جوابغوغضبرت لبيه دفك

 

  سكالني، اهلل دبركيت غمسلمني ي
 دف برالكو غي بنجري انخبن سيتواسي يفهادغري كيت سينونيم دامل مضن

 غتنت كسدرن مك اين، نءادأك دريثم. كوجوهغت موسيم كالي فستيا
 انخبن كنغورغم دان وروسغم دامل يهقف مسوا جوابغوغضت دان راننف

 نءاكراج بوكن بادن سواستا، اد سام كتكن،غرتيفد مسيت اين تاهونن



6 
 

 جمليس يءماللو انوغضتر ريضن نءاكراج اوسها. مشاركت دان
 تامن هاركنييشتغم كهغل مبيلغم تله انوغضتر ريضن تامن وروسنفغ
 تامن دان )Taman Negeri Lawit Cenana( ريثدك ناناخ الويت ريضن
 كاوسن ايضسبا )Taman Negeri Setiu Wetland( ويتلند ستيو ريضن

 بنجري كسن ريسيكو نغورفغ دفك غومبثم يضبا غنتف اي. اير تادهن
 ايضلباف نءامليهارفي ضبا اوتام كاوسن اكنفمرو سالين انو،غضدتر
  .متراخن يسيسفس-يسيسفس ترماسوقله فاوان دان افلورر

 
  سكالني، مجعة غسيد

 مصيبة نغد نفبرهاد اكن غي رتامف ولنفكوم اكنفمشاركت مرو
 نغدكال انخبن كسدرن فترهاد نفنراف جوسرتو،. عامل انخبن

 دف. انخبن سسواتو فكامي كنغورغم يضبا غنتيف امت اداله مشاركت
 اراخس ديري مليبتكن رلوف مشاركت وتاغضا فستيا سام، غس يما

 اي سفسل دان مساس سبلوم، اد سام اين انخبن وروسنفغ دامل اكتيف
 كهغل-كهغل مك ترجامني كيت كسالمنت ممستيكن يضبا .برالكو

  :دأمبيل رلوف برايكوت
        دلوكاسي وجود غي انخبن ريسيكو-ريسيكو سيتف نلغم :رتامف
 .نتفنمف
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 اونتوق ميندهنف وستف اتاو سالمت تفمت سيتف نلغم كدوا:
  .انخبن برالكو ثسكريا غبرليندو

 دان برسيه سنتياس كديامان تفمت رسكيرتنف نءكأدا ممستيكن :ضكتي
 منجادي بوليه اطرييخود غي رنده كاوسن-كاوسن دف تراومتا ليهارافتر
  .بنجري اوخنف

 يندهفسوكرن برك يفهادغم اكن غي غضتت جرين سيتف نلغم :فتكام
 ضور، )OKU( ايفاو كألينن غاور ثتراومتا عامل انخبن برالكو جك
  .كانق-كانق دان ميلحا وانيتا توا،

 ينتءبركا يهقف-يهقف ايفسو مسنخك تالني نومبور نفيمثم كليم:
 .انخبن ساغم-ساغم دفك راضس بنتوان ممربيكن اونتوق يغدهوبو تفدا

 

  ،النيسك اهلل دكاسيهي يغ حاضريين غسيد
 كيت غنتيف امت، اتاكنثد غي رتيفس اوسها-اوسها دان تيندقن غيفدمس
 غي ءدعا اميانضسبا انخبن ءبال دفرد اهلل نعرليندوف مموهون ءدعا عفمرا

 : موسل عليه اهلل صلى اهلل رسول دأجر

، وَ  َد هي،اَك مهَن به وُذ َأعُ اللَُّهمَّ إهّن ه َأُعوُذ بهَك مهَن اهلََدمه  لَّتَّ

.َوَأُعوُذ بهَك مهَن الَغَرقه َوالََرقه َواهلَرَ    )َرَواُه أَبُو َداُوَد(   ..مه
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 ورن،خهنك دفرد مودفك غليندوبر اكو ثوهغضيا اهلل، سسو”: برمقصود
 دموفك غيندوبرل ضوج اكو. نءاساكبين دفدر دموفك غبرليندو اكو دان
 “  (وات كران) وقثاث منجادي دان تربكر ملس، لمغضت دفدر
 

 دفك نءاجهرتكس دان منتكسال نياكنورغوتعاىل م همودهن اهلل سبحان-موده
 .سكيرت ملعا راليهامم نغد ثنعمت منشكوري كيت كران كيت نفكهيدو

لله  يم مهنَ  َأُعوُذ به  الشَّيخطَانه الرَّجه

مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت   

جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس 

 حس خس

  
 

  

ُل  تَـغخفهُر للاَ  َقوِله َهَذا،َأقـُوخ خ َوَلُكمخ  الَعظهيَم َوَأسخ َ لهَسائهره اوَ  ،ِله لهمهنيخ  لخُمسخ
، نُهم َواَْلمَواته هُ  َواملُسلهَماته اَْلحَياءه مه تَـغخفهُروخ إهنَُّه ُهَو  َوُتوبُوا إهَليهه، فَاسخ

ُر ال  .تـَّوَّابُ الخَغُفوخ
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ُطخَبُة الثَّانهَيةُ اَ   ْلخ
ُد اَ  َمخ َهاعَد إهصَل ضه بَ اَْلر  الَّذهي ََنَى َعنه الَفَساده فه  لله لخ  َأن َوَأشَهدُ  .حه

ا َعبدُ  نَبهيـََّنا مَُ َهُد َأنَّ َأش، وَ ّلَّ إهَلَه إهّلَّ للُا َوحَدُه َّل َشرهيَك َلهُ   .َوَرُسولُهُ  هُ مَّد 
َعا دَ  ومنهه َوَصحبههه َعَلى آله وَ  ،د  اللَُّهمَّ َصل ه َوَسل هم َعَلى َسي هدهَن ُمَمَّ 

 .بهَدعَوتههه إهَل َيومه الد هينه 
َيا بـَعخُد، َأمَّا يخ بهتَـقخَوى للاه مخ َونـَفخ يخكُ ، ُأوخصه للاَ  تَـُّقوااه ! للا عهَبادَ  فـَ  ے َوطَاَعتههه سه

َن. لهُحوخ  َلَعلَُّكمخ تـُفخ
 

 َ َ  إهخَواّنه لهمهنيخ  ،للا ُكمُ َعا رَ  الخُمسخ

 لبيه-لبيه اهلل، دفك كطاعنت دان نءاكتقو كتكنغسامله كيت تي-سام
 بوليه غدوسا معصية ي وهيلهءجا. اين ابرخمن غي وهفتيم دامل يضال
 .وننفمكأ بروليه كيت مودهن-موده اهلل، نءكموركا غونداغم

 

  سكالني، حرميت ساي غساودارا ي-ساودارا
 اين، 19-يدؤوق ندميقف وابق يغممر نغرجوافماريله كيت منروسكن 

 دسارنكن تله غي اميانضسبا بهارو، نورما ملكنغم استقامه ككال نغد
 قسيكنثم سوده كيت. (KKM)حنت مليسيا كصي كمنرتين يهقف اوليه

 تله ي،ضال اول دفدر سجق نفهاد باريسن سضتوف اراف فبتا
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. منورون 19-يدؤوق كينتغج كيس ممستيكن لوموس كوسغبرتو
 نغد اين اوسها مسوا سياكن-منسيا كيت والف نلهغجا جوسرتو،

 .ليوا مسبيل فسيك
 

 ،اهلل درمحيت يغ مجعة غسيد
ررررسولرهللا كفد سالم دان صلوات اوخافن فرباثقكنماريله كيت مم

 -:56 :تسورةراألحزاب،رااي دامل اهلل فرمانان سباضامي
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

 ڇڇ ڇ 

 لىَ عَ  تَ يخ لَّ صَ ا مَ كَ ،  دمَّ مَُ  نَ ده يه  سَ  له آ لىَ عَ وَ  ،د  مَّ  مَُ نَ ده يه  ى سَ لَ عَ اللَُّهمَّ َصله  
 ،د  مَّ  مَُ نَ ده يه  سَ  لىَ عَ  كخ ره بَ وَ ، ميخ اهه رَ بـخ  إه نَ ده يه  سَ  آله  لىَ عَ وَ  ،ميخ اهه رَ بـخ  إه نَ ده يه  سَ 
 آله  لىَ عَ وَ ، ميخ اهه رَ بـخ إه  نَ ده يه  سَ  لىَ عَ  تَ كخ َر ا بَ مَ كَ ،دمَّ  مَُ نَ ده يه  سَ  آله  لىَ عَ وَ 
َ مه الَ عَ  الخ فه  مَ يخ اهه رَ بـخ  إه نَ ده يه  سَ    يخٌد.يخٌد مَه محَه  كَ ، إهنَّ نيخ

 
َ له  اللَُّهمَّ اغخفهرخ  مهنهنيخ نَ  لخُمؤخ مه ،َوالخُمؤخ لهمه  اته َ َواملُسخ له وَ  نيخ َياالخُمسخ ُهمخ َماته اَْلحخ نـخ  ءه مه
يخٌع َقرهيخٌب مُهيخبُ  َواَْلمخَوات،  ات.َعوَ الدَّ  إهنََّك َسَه
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 نَّ إه  مَّ هُ اللَّ  .كَ ريخُ غَ  هُ فُ ره صخ  يَ َّل  امَ  اءَ شَ حخ فَ الخ وَ  ءَ بَ وَ الخ وَ  ءَ َل بَ ا الخ نَّ عَ  عخ فَ ادخ  مَّ هُ اللَّ 
 مَّ هُ اللَّ  .امه قَ سخ اْلَ  ئه ي ه سَ  مهنخ وَ  امه ذَ الخُ وَ  ونه نُ الخُ وَ  صه البََ  نَ مه  كَ به  وذُ عُ نَـ 

  .انَ به  لَ زَ ا نَـ يمَ ا فه نَ به  فخ طُ الخ  وَ نَ تَ وخ مَ  مخ حَ ارخ وَ  انَ ضَ رخ مَ  فه اشخ 
َفظخ َموخَّل  لله اللَُّهمَّ احخ يـخ  انَ لخطَ الس   َن الخَواثهَق به بخَن اه  ،ابهدهيخنَ زَيخَن الخعَ  َزانَ مه

مه  َتفه  َمخُموده  لخطَانه س  الالخَمرخُحوخ َة َعَليخهه َوَعَلى أَنخزهله الرَّمحخَ وَ  َشاهه، لله يخ به الخُمكخ
َفظخ أَ  .ترغضانو نـُوخر زَاههَرة، ُسلخطَانَةه  لخطَانَةه س  ال َلُه َوَرَعاَّيُه َدُه َوأَ َّل وخ َواحخ هخ

نـخ  لهَماته فه الد  َ َوالخُمسخ لهمهنيخ َرةه،َوا َيامهَن الخُمسخ َتهكَ  آلخه َم َأرخحَ  ّيَ  بهَرمحخ
.َ   الرَّامحههنيخ

ده  َّ الخَعهخ َفظخ َوِله  لخطَانه س  اللله به بخَن الخَواثهقه اعهيخل اه َسخَ د إه ُمَمَّ  تغكواللَُّهمَّ احخ
َزانَ  يـخ   .زَيخَن الخَعابهدهيخنَ  مه

َيا َحَسَنة  َوفه اآل نـخ رَ رَبَـَّنا آتهَنا فه الد    لنَّاره.قهَنا َعَذاَب اَسَنة  وَ حَ ةه خه
ُد  .مَ لَّ سَ وَ  هه به حخ صَ وَ  هه له آ ىلَ عَ وَ  د  مَّ مَُ  نَ ده يه  سَ  ىلَ عَ  للاُ  ىلَّ صَ وَ  َمخ  َربه  لله َوالخ

 َ  .الخَعاَلمهنيخ
 عهَباَد للاه!

هُ ُكرُ اُذخُكُروخا للَا الخَعظهيخَم َيذخُكرخُكمخ، َواشخ  ُه مهنخ  مخ،َعمههه َيزهدخكُ  َعَلى نه وخ َواسأَُلوخ
َبُ، ، َفضخلههه يـُعخطهُكمخ  ُر للاه َأكخ َن.عخَلُم مَ  يَـ للاُ وَ َوَلذهكخ نَـُعوخ  ا َتصخ

ا إهَل َصَلتهُكمخ يـَرخمَحخُكُم للاُ  ُموخ  .قـُوخ

 


