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ُطخَبةُ  َل  اْلخ ُوخ  اْلخ

َطفَ  ى  ، َوَساَلٌم َعلَ وََكفى   لله  مدُ الَ  َبادههه الَّذهيخَن اصخ َهُد َأنخ ّلَّ . ى  عه  ِهَل ََ َوَأشخ
َدُه َّل َشرهيخَك َل َُ  ُل َُ. ،ِهّلَّ هللاُ َوحخ َهُد َأنَّ ُُمَمَّدًا َعبخُدُه َوَرُسوخ  َوَأشخ

َحابه َه َوَمنخ  َوَعَلى آله َه  ،الّلُهمَّ َصلّه َوَسلّهمخ َوََبرهكخ َعلَى َسيّهدهََن ُُمَمَّد   َوَأصخ
يخنه  تَبهَعُهم مه الدّه َسان  ِهَل يَ وخ  .ِبههحخ
: ََي أَي َُّها الَّذهيَن آَمُنواخ ات َُّقواخ  يه ره الكَ  رآنه  القُ  ِه اَل عَ فَ َقاَل هللُا ت َ ، عخدُ َأمَّا ب َ 

لهُموَن.  اّلّلَ َحقَّ تُ َقاته َه َوَّل ََتُوُتنَّ ِهّلَّ َوأَنُتم مُّسخ
  سكالني، اهلل درمحيت يغ مجعة غسيد

 مجاعه اراف روثم دان ساي ديري تكنغيغم ساي اين مليا غي هاري دف
 بنر-سبنر نغد وتعاىل هسبحان اهلل دفك برتقوى كيت ماريله سكالني،

 االضس لكنغضمني دان ثرينتهف االضس ملقساناكن نغد يتءيا تقوى،
 بروليه غي مريك نغدكال غولوضتر كيت مودهن-موده. ثنغالر
 دف ميمرب. خريةدا يحقيق غي نءاكسجهرت دان ددنيا فربكنت هيدوك

 :برتاجوق غي هخطب اراكنخممبي اكن اين هاري

 “هيدوف كربكنت مغيسي”
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  اهلل، دملياكن غساودارا مسلمني ي
 نغد كران ،براميان غي انسان فستيا ايدامن اداله فكربكنت دامل هيدو

 دكورنياكن تيدق ونفوواال ياضبها سوتر اكن فثهيدو كربكنت،
 ،غورأسس دفك قثبا غي نقيءاكب ممباوا كربكنت. بندا هرتا كميواهن

 كيت ايت، اوليه. غبركمب دان برمتبه ارتي ممربي ايت بركت كران
 االضس رضا ،وتعاىل هسبحان اهلل دفدر كربكنت مموهون دتونتوت سنتياس
  .نقيءكبا نغد يءدسرتا سنتياس كيت دفك ثنءكورنيا دان نعمت

 

 هسبحان اهلل اوليه دكورنياكن غي كربكنت دان نقيءكبا سسواتو فستيا
 :اياله ترسبوت كربكنت تندا-تندا انتارا. ثتندا-تندا اد اكن سيتف وتعاىل

 رعمو فد كربكنت:  فرتام

 :برسبدا ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 ، َُ لُ مَ عَ  نَ سُ حَ وَ  هُ مرُ عُ  الَ ن طَ مَ  اسه النَّ  يُ خَ                  

  َُ لُ مَ عَ  اءَ سَ وَ  هُ مرُ عُ  الَ ن طَ مَ  اسه النَّ  رُّ شَ وَ                   
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 :برمقصود غي

 والف يقءبا دان ثعمور غنجف غي غاور اياله نسيءام يقءبا-يقءسبا”
 غنجف غي غاور اياله والف نسيءام بوروق-سبوروك مانكاال ،ثربواتنف

 “ثربواتنف بوروق يفتتا ثعمور

 محد دان الاكمأحديث رواية 

 

  ضكلواربر فكدوا : كربكنت دامل هيدو

 سنتياس .كهرمونني دان نغكتن مميليقي غي ضكلوار اداله ياضبها ضكلوار
-انق دان اسرتي سوامي دانتارا غساي كاسيه الهري دان داماي روكون

 دان حرميتغم-حرمت انسور، برتولق مناصيحيت،-نصيحت غسالي. انق
  .الين سام ساتو دانتارا يءاايخرفمم-ايخرف

 

 غبالك غتول اكنفمرو انق-انق دان نغاسف دفك غساي بركاسيه فسيك
 اكن وتعاىله سبحان اهلل دبركيت غي ضكلوار. ضكلوار كهرمونيان
 تيدق غي ضكلوار ثسباليق دان يا،ضبها ايضمهلي سبواه مالهريكن
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 دان كرنغرتف رباهلن،ف مالهريكن غسري والف كربكنت تفمندا
 ،ايت اوليه. ثانق-انق اتاو اسرتي سوامي دانتارا اد سام رسليسيهنف

 كيت باروله ،ضبركلوار فهيدو دامل ندوانف ايضسبا سالمإ جاديكنله
 .وتعاىل هسبحان اهلل دفدر كربكنت دان نغكتن ن،ءايضكبها رمحة تفمندا

 

  رزقي فد كربكنت:  ضكتي
 وتعاىل هسبحان اهلل بومي موك داتس رزقي اريخمن غي نمؤم غورأسس
اري رزقي بوكن خيت منءيا هاتي، ددامل ماالتز ملتقكن رلوف ،اين

 ملتقكن مسيت يفتتا مات،-مسات فهيدو نغكسن تفاونتوق مندا
  .بركت غي رزقي تكنفمندا اونتوق نءاوتامكأ

 غي سومرب-سومرب دفدر راوليهيفد غي رزقي اداله بركت غرزقي ي
 اهلل جالن دف دان نقيءكبا توجوان اونتوق والف وناكنضد سرتا ،حالل
 اداله ترميا كيت غي رزقي بهاوا ،تغله ايمستي كيت. وتعاىل هسبحان
 هندقله ،ثكربكتن منمبه اونتوق. وتعاىل هسبحان اهلل كتنتوان دان ميليق

 دفك برصدقه اونتوق خبيل تيدق دان مورهف صفة نغد ديري ممبياساكن
 .الين غاور
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  علمو فد كربكنت:  فتمأك
ن ءاكسجهرت منجامني يضبا غنتيف تغسا اداله امضا تاهوانفغعلمو 
 اهلل اوليه دتورونكن غي رتامف ايات. خريةدا دان ددنيا نسيءام فهيدو

 علمو اريخمن ايفسو رينتهف اياله ملسو هيلع هللا ىلص حممد نيب دفك وتعاىل هسبحان
 : 5 - 1، ايات علقال ةوتعاىل دامل سور هاهلل سبحان فرمان .تاهوانفغ

نخ َعَلق  ۞ نخَساَن مه مه رَبّهَك الَّذهي َخَلَق ۞ َخَلَق اْلخه سخ َرأخ َبه  اق خ

نخَساَن َما َلَخ يَ عخَلمخ ۞  لخَقَلمه ۞ َعلََّم اْلخه َرُم ۞ الَّذهي َعلََّم َبه َكخ َرأخ َورَبَُّك اْلخ  اق خ

 تاكنفيخمن غي توهنمو نام نغد حممد واهاي لهخبا” :برمقصود يغ
له خو داره بكو. باسبوك دري نسيءام تاكنفيخ. دي منخملوق سكالني

 دان يناف ماللوءي نسيءام اجرغم غي موره،ف مها غي توهنمو نام نغد
  “.ثدكتاهوي تيدق غي فا نسيءام اجركنغم دي. توليسن

 

جمليس علمو سام اد دمسجد، سوراو دان -جمليس لهري حاضجوسرتو، 
 غنجفس دتونتوت غي ركاراف اكنفمرو علمو الجريفمم كران ،ثايضسبا
. بادن غندوكاد تحيا يضسال ترملبت، حيستيلا اد تيدق ،تحيا
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 اراخس اد سام علمو، الجريفمم وسهاابر واجب سالمإ غاور فستيا
 ايات-ايات خممبا تفدا غثكور-غسكور رامسي، تيدق اتاو رامسي

 تاهو دان هعقيد نغافض كنغصحم تفدا بتول، غي سبوتن نغد انءالقر
 غي دان حالل مان غي تاهويغ، معاملة سرتا مةني دامل عبادع فرض علمو
 يتفمن ،فهيدو اوروسن رجالننف ممستيكن يضبا مسوا اين. حرام مان

 .وتعاىل هسبحان اهلل يءضادر سرتا كربكنت تفمندا دان شرع حكوم

 

يمه  َن الشَّيطَانه الرَّجه لله مه  َأُعوُذ َبه

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ   

 ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

  
 

  

ُل  تَ غخفهُر هللاَ  َقوِله َهَذا،َأقُ وخ خ َوَلُكمخ  الَعيهيَم َوَأسخ َ لهَسائهره اوَ  ،ِله يخ لهمه  لخُمسخ
، نُهم َواَْلمَواته ، اَْلحَياءه مه ِهنَّ َُ ُهَو  ُتوبُوا ِهلَي َه َواسَتغفهُروُه،ف َ  َواملُسلهَماته

رُ  ت َّوَّابُ ال  .الخَغُفوخ
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ُطخَبُة الثَّانهَيةُ اَ   ْلخ

ُد لله اَ  َمخ َوَأشَهُد َأن ّلَّ ِهَل ََ ِهّلَّ هللاُ  .ابه وَّ الت َّ  وره فُ الغَ  ،ابه هَّ الوَ  يه ره لكَ ا لخ
 .َوَرُسوُل َُ  هُ َوحَدُه َّل َشرهيَك َل َُ، َوَأشَهُد َأنَّ ُُمَمًَّدا َعبدُ 

وَمنه تَبهَعُهم  ،َوَعَلى آله َه َوَصحبه َه  ،ُُمَمَّد   نَبهيّهَنااللَُّهمَّ َصلّه َوَسلّهم َعَلى 
 .ِبههحَسان  ِهَل َيومه املََئابه 

اهت َُّقوا هللَا رَبَُّكم، َوَسُلوا هللَا قَ ُبوَل َأعَمالهُكم ! هللا عهَبادَ  فَ َيا بَ عخُد، َأمَّا
ملُتَّقهيَ   .َوطَاَعاتهُكم؛ َفإهنَّ هللَا َعلهيٌم َبه

 

 ،اهلل درمحيت يغ اعهمج غسيد

   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 

 ڇڇ ڇ 
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 لىَ عَ  تَ يخ لَّ ا صَ مَ كَ ،  دمَّ  ُمَُ َنَ ده يهّ سَ  آله  لىَ عَ وَ  ،د  مَّ  ُمَُ َنَ ده يهّ ى سَ لَ عَ اللَُّهمَّ َصلّه 
 ،د  مَّ  ُمَُ َنَ ده يهّ سَ  لىَ عَ  كخ ره َبَ وَ ، يماهه رَ ب خ  ِه َنَ ده يهّ سَ  آله  لىَ عَ وَ  ،يماهه رَ ب خ  ِه َنَ ده يهّ سَ 
 آله  لىَ عَ وَ ، يماهه رَ ب خ  ِه َنَ ده يهّ سَ  لىَ عَ  تَ كخ َر ا َبَ مَ كَ  ،دمَّ  ُمَُ َنَ ده يهّ سَ  آله  لىَ عَ وَ 

يٌد  يَ مه الَ عَ  الخ ِه  ،يمَ اهه رَ ب خ  ِه َنَ ده يهّ سَ    ٌد.َمَهيِهنََّك محَه

 

نهيَ له  اللَُّهمَّ اغخفهرخ  مه ، لخُمؤخ مهَناته يَ  َوالخُمؤخ لهمه لهَماته  َواملُسخ َياءه  ،َوالخُمسخ اَْلحخ
ُهمخ  ن خ ي ،َواَْلمخَواته  مه َعَوات.ٌع َقرهيٌب َمُهيِهنََّك َسَه  ُب الدَّ

 

 كواجيفن ملقساناكن طاعة غهمبامو ي–يا اهلل، جاديكنله كامي همبا”
 ماليو عادة دان اضام إسالم جمليس ماللوءي زكاة منونايكن دان صالة

. زكاة فمباير-فمباير كفد رمحة كورنياكنله سرتا (MAIDAM) ترغضانو
 ترغضانو دنضري زكاة مغاضيهكن دامل MAIDAM اوسها جاديكنله
 بلغضو درياصناف  ملفسكن ضيبركسن با يغ لغكه ساتو سباضاي

 .“كميسكينن
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 كسالمنت كأمانن، ن،ءكسجهرتا كامي كفد ضكورنياكنله جويا اهلل، ”
 بربهاي فثاكيت وابق دان بنخان بالء معصية، درفد فرليندوغن سرتا

 .“19- قوؤيد صثخصو

 

 َنَّ ِه  مَّ هُ اللَّ  .كَ رُ ي خ غَ   َُ فُ ره صخ  يَ َّل  امَ  اءَ شَ حخ فَ الخ وَ  ءَ َبَ وَ الخ وَ  ءَ اَل بَ ا الخ نَّ عَ  عخ فَ ادخ  مَّ هُ اللَّ 
نخ  امه ذَ الخُ وَ  ونه نُ الخُ وَ  صه رَ الب َ  نَ مه  كَ به  وذُ عُ ن َ   مَّ هُ اللَّ  .امه قَ سخ اْلَ  ئه يّه سَ  َومه

 .انَ به  لَ زَ ا ن َ يمَ ا فه نَ به  فخ طُ الخ  وَ َنَ تَ وخ م مَّ حَ ارخ وَ  اَنَ ضَ رخ مَ  فه اشخ 

َفظخ َموخَّل  لله اللَُّهمَّ احخ ي لخطَانَ السُّ ََن الخَواِهَق َبه بخَن اه  ،نَ زَيخَن الخَعابهدهي َزانَ مه
َتفهي َُمخُموده  لخطَانه سُّ المه الخَمرخُحو  لله َشاهه، َوأَنزهله الرَّمحخََة َعَليخ َه َوَعَلى  الخُمكخ َبه

َرة، ُسلخطَانَةه نُو  لخطَانَةه سُّ ال َفظخ َأوخَّل  .ترغضانو ر زَاهه َل َُ َواحخ َوَرَعاََيُه  َدُه َوَأهخ
يَ  لهمه َن الخُمسخ ن خَيا مه لهَماته ِه الدُّ َتهكَ  َوالخُمسخ َرةه، بهَرمحخ ََي َأرخَحَم  َواآلخه

يَ    .الرَّامحهه

ده  َّ الخَعهخ َفظخ َوِله َاعهي تغكواللَُّهمَّ احخ لله ل اه ُُمَمَّد ِهَسخ  لخطَانه سُّ البخَن الخَواِهقه َبه
ي  .نَ زَيخَن الخَعابهدهي َزانَ مه
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َرةه َحَسَنًة  ن خَيا َحَسَنًة َوِه اآلخه  َوقهَنا َعَذاَب النَّاره.رَب ََّنا آتهَنا ِه الدُّ

 .مَ لَّ سَ وَ   َه به حخ صَ وَ   َه له آ ىلَ عَ وَ  د  مَّ ُمَُ  َنَ ده يهّ سَ  ىلَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ وَ 

 َ يخ ُد لله َربّه الخَعاَلمه َمخ  .َوالخ

 

َباَد هللاه!  عه

ُكُرو ا هللَا الخعَ ُاذخُكُرو  ، َواشخ ،يهيَم َيذخُكرخُكمخ ن  ُه َعَلى نهَعمه َه َيزهدخُكمخ َواسأَُلوُه مه
له َه يُ عخطهُكمخ  بَ ُر،َفضخ ُر هللاه َأكخ نَ ُعو  ، َوَلذهكخ  َن.َوهللاُ يَ عخَلُم َما َتصخ

 

 .ا ِهَل َصاَلتهُكمخ يَ رخمَحخُكُم هللاُ ُقوُمو 
 


