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ُطخَبةُ  َل  اْلخ  األوخ

ُنُه َونَ  َتِعي خ ، ََنخَمُدُه َوَنسخ َد ّلِِلَّ َمخ ت َ ِإنَّ اْلخ  ُره،غخفِ سخ
ِر َأن خُفِسَنا،  ُذ ِِبهلِل ِمنخ ُشُروخ  اِلَنا،عخمَ ِت أَ َوَسيِ َئاَونَ ُعوخ

ِللخ فَ  ِدِه هللاُ َفال ُمِضلَّ َله، َوَمنخ ُيضخ   . َلهاِديَ هَ ال َمنخ يَ هخ
َهُد َأنخ ال ِإَلَه ِإال هللاُ  َدُه ال َشرِيخ  َوَأشخ َهُد ه، وَ َك لَ َوحخ ُلهُ نَّ ُُمَمًَّدا َعبخ أَ َأشخ  .ُدُه َوَرُسوخ

ِم  ِه َوَمنخ تَِبَعُهمخ َأصخَحابِ وَ ِلِه ى آمٍَّد، َوَعلَ مخ َعَلى َسيِ ِدََن ُمَُ اللهم َصلِ  َوَسل ِ  َساٍن ِإَل يَ وخ ِبِِحخ
يخن  .الدِ 

ن، فَ َقدخ َفاَز الخ قخَوى اّلِلَِّ بِت َ  فخِسيخ ُأوخِصيخُكمخ َون َ  فَ َيا ِعَباَد اّلِل هِ،، َأمَّا بَ عخدُ   ُمت َُّقوخ
ُ تَ َعاَله ِف ِكَتاِبِه الخَكِرمِي: ََي أَ   َوُقوُلوا قَ وخال َسِديًدا، َمُنوا ات َُّقوا اّلِلََّ لَِّذيَن آَها اي   َقاَل اّلِل ه
ِلحخ َلُكمخ َأعخَماَلُكمخ َويَ غخِفرخ َلُكمخ ُذنُوبَ  زًا َعِظيًماّلِلََّ َوَرُسوَلُه ف َ انخ ُيِطِع َومَ  ُكمخ ُيصخ  َقدخ َفاَز فَ وخ

.     

 همبا اهلل! -واهاي همبا

 دفك رتقوىب ايفوس يريسند ريدي ضجو دان توان-توان دفك سنفساي بر
 تقوأنك نغد. ثنغرال االضس نلكغضنيم ،ثرينتهف مسوا ملقساناكن نغد اهلل

 .ةخيرا ندا ددنيا سبنر نءاكجاي يهءدرا سهاجله
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 .اهلل  دكاسيهي  غي  مجعة  غسيد

 دري نغرنو مبيلغم كيت سام-سام ماريله اين، مليا غدري ميمرب مجعة ي
 : برتاجوق خطبة

  “.الالي نغولوض صفة منجاوهي                  ”

  

 :7ايات  س،نيو ةوتعاىل دامل سور هاهلل سبحان فرمان
 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

 ڀ ٺ ٺ ٺ
 

 منموءي اكن نتغاي هتيدق منارو غي غاور-غاور ثهغضوسسو“:  برمقصود
 (تيهاس وافبر) ضار غي دان ،(بالسن منرميا اونتوق اخية هاري دف) كامي

 غاور-غاور دان ،ثنغد تنرتام غتن مراسا سرتا مات-مسات دنيا نفكهيدو نغد
 “.كامي )نءككواسا تندا-تندا دان نغكرتا( ايات-ايات يندهكنغم تيدق غي

 غضسهي دنيا اهنضكم دان نقكسرونو نغالي دال غي نغولوض صفةدمكينله 
 اونتوق مريك نءاقنخك دامل تياد. اخية نفكهيدو دفك نغندروخك غهيل
  .وتعاىل هسبحان اهلل فادغم اونتوق بكلن كنفياثم
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 افدتيم غي نغولوض صفة تفام بوتثم طْيِسَوْلاَ يخ سِ فخ الت َ  ددامل ياِوَطْنَطشيخ 
  :اين ايات برداسركن نءاالكخك
 دان اهالف بكلن اريخمن تيدق اللو اهلل نغد رمتوانفكن فهارغم تيدق:  رتامف

 . دوسا مالكوكن تاكوت تيدق
ر: ر كدوا  االضدنيا اللو منجاديكن سن قكسرونوكن ادان تراللو سوكضا
 كهندق ممنوهي اونتوق لهثها كينيف وانفتوم دان فهيدو (fokus)كوسفو

  .دنياوي يننغكاي دان نفسو
 لضاض اونتوق تافيخداوله -ين سأولها دنيا نفكهيدو نغد سباتي راس:  ضكتي

 ر.اخية كعامل يندهفبر يضال تيدق دان ثسالما دسيين
 يضال تيدق اين مريك. هاتي مات بوتا غضسهي الالي غي نفكهيدو:  تفكام

 اهلل كهيبنت دان عامل كجادين دومنف ماللوءي تافيخنف كبسرن مليهت تفدا
 .امضا نغينته دان الررف بنتوق دامل كنغددات غي وتعاىل هسبحان

 

  اهلل،  دبركيت  غي  مجعة  غسيد

سرتا  يكيبرف اونتوق عقل كوارسن وناكنغضم تيدق اين، الالي غي نغولوض
  .برعمل اونتوق بادن وتاغضا وناكنغضمالس م
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 ايات ،فارعاألة سور دامل اين نغولوض صفةوتعاىل مالكركن  هاهلل سبحان
179 : 

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

 

 دري قثونتوق نراك جهنم باا جاديكن كامي ثوهغضدان سسو“ :  برمقصود
-ايات) ثنغد ممهمي ماهو تيدق (يفتتا) هاتي اءيثوفمم غي مأنسي دان جني
 بوقيت﴿ ثنغد مليهت ماهو تيدق ﴾يفتتا) مات اءيثوفمم غي دان ،(اهلل ايات
 اجرن) ثنغد رغمند ماهو تيدق (يفتتا﴿ اغتلي يءاثوفمم غي دان ﴾اهلل نءكاسا
 سست لبيه مريك بهكن ترنق، غبينات رتيفس ايت مريك; (نصيحت دان
  “.الالي غي غاور-غاور ايتله مريك; يضال

 ممبيجاتكن بوليه ديري، يءواساغم جك كالالين تاكف ثدمكينله بهاي
(membejatkan)علمو ينتوف فثترتوتو ستله كبودوهن كنريثموا دان ميكرينف 

  .كسدرن هدايه دان تاهوانفغ
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  يا،ضبربها  غي  مجعة  غسيد

 وتعاىل هسبحان اهلل اتيغيغهلل. ايايت ماكرذي اداله الال اكيتفث يضبا ناورف
 منوندوقكن برذكر، نغد ليده ممباساهي هاتي، ددامل ثكواسا نغوضكا نغد
 جمليس منروسي ثامضا تاهوانفغ منداملي دان كطاعنت عمل نغد وتاغضا

 اتاو يضاف سامادا ماس، غنجفس دعملكن دان دحياتي رلوف مسوا اين. علمو
 نداهنرك هاتي، كنعورخشك نغد برالكو اي. مامل ونفماهو غسيا ،غتف

 .كاخالصن نوهف دان ديري

 

ڃ ڃ ڃ چ چ.  

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ 

 ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ
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 َِبَرَك هللاُ ِل َوَلُكمخ ِف الخُقرخآِن الخَعِظيخِم.

ُكمخ  َِكيخمِ ِر الذ ِكخ ِبَا ِفيخِه ِمَن اآلََيِت َواَونَ َفَعِِن َوِاَيِ   .ْلخ

 َعِليخُم.ِميخُع الخ السَّ َواَوتَ َقبََّل هللا ِمِنِ  َوِمنخُكمخ ِتالَوَتُه ِانَُّه هُ 

تَ غخِفُروا هللَا الخَعِظيخَم ِلخ  ِل َهذا َوأسخ ُل قَ وخ ِلَماِت أقُ وخ َ َوالخُمسخ ِلِمْيخ  َوَلُكمخ َوِلَساِئِر الخُمسخ
ُر الرَِّحيخمُ  ُه إنَُّه ُهَو الخَغُفوخ تَ غخِفُروخ ِمَناِت َفاسخ َ َوالخُمؤخ ِمِنْيخ َوالخُمؤخ
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ُطخَبُة الثَّانَِيةُ اَ   ْلخ

دُ  َمخ َ َربِ   ّلِِلَِّ  اْلخ َهدُ . الخَعاَلِمْيخ َدهُ  هللاُ  ِإال هَ ِإلَ  ال َأن َوَأشخ  ،َلهُ  يخكَ َشرِ  ال َوحخ
َهدُ   َعَلىَوَِبِركخ  َوَسلِ مخ  َصلِ   مَّ اللَّهُ . لُهُ َرُسوخ وَ  هُ َعبخدُ  ُُمَمًَّدا َسيِ َدَنَ  َأنَّ  َوَأشخ
َ َأجخَ  َوَأصخَحاِبهِ  آِلهِ  َوَعَلى ُُمَمٍَّد، َسيِ ِدَنَ   .ِعْيخ

َن. الخُمت َّ فَازَ  فَ َقدخ  اّلِلََّ  ات َُّقوا! هللا ِعَبادَ  فَ َيا بَ عخُد، َأمَّا  ُقوخ
 

َ  َمَعاِشرَ  ِلِمْيخ  ،هللا َرِِحَُكمُ  الخُمسخ

 مجعة غسيد اجقغم بيخاط. ذواحلجه بولن كتيبأن مبوتثكيت مسوا باكل م
 دف كباجيكن دان صاحل عمل كتكنغنيم نغد اد غي غلواف مربوت رضا

 دان هعرف هاري دف سنة واساف ثصخصو اين، ذواحلجه تراول هاري ولوهفس
 تياد“: (برمقصود غي)  اهلل رسول سبدا. ننيت راي هاري دف ناربق عباده
 دالكوكن اونتوق اهلل اوليه دسوكاي غاليف غي صاحل عمالن غي هاري-هاري

-ذواحلجه تراول هاري 10: كندوقصمم ينداضب-اين هاري-هاري مالءينكن
 تيدق اهلل دجالن جهاد ونفواالو اهلل، رسول واهاي" ،ثبرتا صحابة اراف."
 تفدا تيدق اهلل دجالن جهاد ونفواالو"برسبدا، ينداضب"؟ثيغمنندي تفدا

 كمودين ،ثهرتا برسام برجهاد كلوار غي لالكي غسأور مالءينكن ،ثيغمنندي
    “مبالي.ك تيدق غسوغل دي

)البخاري رواية(                                                               
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 اونتوق دسنتكن اندا اين، تاهون ناربق عباده مالكوكن باكل غي مريك دفك
 لهغضسهي ذواحلجه 1 دفدر برموال اندا كوكو دان بولو رمبوت، غمموتو تيدق

 .(دمسبليه) دتونايكن اندا قربان عباده نءارلقسنف

 سكلني مجعة  غ سيد

رررسولرهللا 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 

 ڇ ڇ ڇ
 لىَ عَ  تَ يخ لَّ صَ ا مَ كَ ،  دمَّ ُمَُ  َنَ دِ يِ  سَ  لِ آ لىَ عَ وَ  ،دٍ مَّ  ُمَُ َنَ دِ يِ  ى سَ لَ عَ اللَُّهمَّ َصلِ  

 ،دٍ مَّ  ُمَُ َنَ دِ يِ  سَ  لىَ عَ  كخ رِ ِبَ وَ ، مَ يخ اهِ رَ ب خ إِ  َنَ دِ يِ  سَ  آلِ  لىَ عَ وَ  ،مَ يخ اهِ رَ ب خ إِ  َنَ دِ يِ  سَ 
 آلِ  لىَ عَ وَ ، مَ يخ اهِ رَ ب خ إِ  َنَ دِ يِ  سَ  لىَ عَ  تَ كخ َر ا ِبَ مَ كَ ،دٍ مَّ  ُمَُ َنَ دِ يِ  سَ  آلِ  لىَ عَ وَ 
َ مِ الَ عَ  الخ ِف  مَ يخ اهِ رَ ب خ  إِ َنَ دِ يِ  سَ  يخٌد َمَِيخٌد.ِإنَّ  ،ْيخ   َك ِحَِ
 

 َ ِمِنْيخ ِمنَ  اللَُّهمَّ اغخِفرخ ِللخُمؤخ ِلمِ  اِت،َوالخُمؤخ َ َواملُسخ ِلمَ  ْيخ َياِء  ،اتِ َوالخُمسخ اأَلحخ
ُهمخ  يخٌع َقرِيخبٌ  ،َواأَلمخَواتِ  ِمن خ  .َواتِ  الدَّعَ يخبُ  َم ِ ِإنََّك َسَِ

 
 

 َنَّ إِ  مَّ هُ اللَّ  .كَ يخُ غَ  هُ فُ رِ صخ ال يَ  امَ  اءَ شَ حخ فَ الخ وَ  ءَ ِبَ وَ الخ وَ  الءَ بَ ا الخ نَّ عَ  عخ فَ ادخ  مَّ هُ اللَّ 
 فِ اشخ  مَّ هُ اللَّ . امِ قَ سخ األَ  ئِ ي ِ سَ ن مِ وَ  امِ ذَ الخُ وَ  ونِ نُ الخُ وَ  صِ البََ  نَ مِ  كَ بِ  وذُ عُ ن َ 
 .انَ بِ  لَ زَ ن َ  ايمَ فِ  انَ بِ  فخ طُ الخ وَ  ،َنَ تَ وخ مَّ  مخ حَ ارخ  وَ اَنَ ضَ رخ مَ 
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َفظخ َموخالََن الخَواِثَق ِِبهلِل  زَ  انَ لخطَ لس  االلَُّهمَّ احخ بخَن اِ  ،اِبِديخنَ زَيخَن الخعَ  انَ ِمي خ
ِم  َتفِ  َُمخُمودِ  لخطَانِ س  الالخَمرخُحوخ َة َعَليخِه َوَعَلى أَنخِزِل الرَِّحخَ  َشاه، وَ هللِ يخ ِبِ الخُمكخ

 .ترغضانو نُ وخر زَاِهَرة، ُسلخطَانَةِ  لخطَانَةِ س  ال
َلُه َوَرَعاََيُه ِمنَ  َفظخ َأوخالَدُه َوَأهخ َ ُمسخ لخ  اَواحخ ِلَماتِ  ِلِمْيخ ن خَيا َوالخُمسخ  ِف الد 

َِتكَ  َ ََي َأرخَحَم الرَّاِِحِ  َواآلِخَرِة، ِبَرِحخ   .ْيخ
ِد  َفظخ َوِلَّ الخَعهخ َاِعيخ إِ  دَ مَّ ُمَُ  تغكواللَُّهمَّ احخ  لخطَانِ س  ال ِثِق ِِبهللِ بخَن الخَوااِ  لَ َسخ

َزانَ   .زَيخَن الخَعاِبِديخنَ  ِمي خ
 

 ظاليمنك مالكوكن غي يهوديوم تورونكنله حكومنمو اتس قا اهلل ي
 اهلل يا ،فلسطنيد منيمسل قوم يكام ساودارا -ساودارا ممبونوه نغد

  ،كنموملمه وفمم تق مريك ثوهغضسسو مريك حكومله
 
 

 ،دفلسطني همل غلمني يم مسقو اساودار-رااودايا اهلل سالمتكنله س
 يلهكاسيه دان يغايس هللا يا ك،مري بنتوله دان مريك اميان وهكنضت

 .مريك سوهمو -وسوهم داسننينف دري مريك كلواركنله دان مريك
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ن خَيا َحَسَنًة َوِف اآل   لنَّاِر.ِقَنا َعَذاَب اَسَنًة وَ حَ ِة ِخرَ رَب ََّنا آتَِنا ِف الد 
  .مَ لَّ سَ وَ  هِ بِ حخ صَ وَ  هِ لِ آ ىلَ عَ وَ  دٍ مَّ ُمَُ  َنَ دِ يِ  سَ  ىلَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ وَ 

 َ ُد هلِل َربِ  الخَعاَلِمْيخ َمخ  .َواْلخ
 
 
 
 

 ِعَباَد هللِا!
 اُذخُكُروخا هللَا الخَعِظيخَم َيذخُكرخُكمخ، 

ُه َعَلى نَِعِمِه َيِزدخُكمخ، ُكُروخ  َواشخ

َبُ، َوهللاُ يَ عخَلُم َما تَ  ُر هللِا َأكخ َن.نَ عُ صخ َوَلذِكخ  وخ

 
ا ِإَل َصالِتُكمخ  ُموخ  يَ رخَِحخُكُم هللا. ،قُ وخ

 

 


