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ُطخَبةُُ َلُُاْلخ  ُاألوخ

ُ ُلِّلّه ُد ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ُ،الَقاّئلُّاحلَمخ

 ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

َهُدُ َدُهُالَُشرّيخَكَُلُه،َأشخ ُالّإلَهُّإالُهللاَُُوحخ لُُه،ُ َأنخ ًداَُعبخُدُهَُوَرُسوخ َهُدَُأنََُّسيّهَدََنُُُمَمَّ  َوَأشخ

َُ َوَسلّهمُخ اللهُهمََُّصلهُّ َّعيخ ّبّهَُأْجخ ٍدَُوَعَلىُآّلّهَُوَصحخ  ُ،َعلَىَُسيّهّدََنُُُمَمَّ

يخّنُ.ُ ّمُالدّه َساٍنُّإَلُيَ وخ ُِبّّحخ ُتَّبَعُهمخ  َوَمنخ

ّسيُخّصيُخ،ُُأوُخ-فَ َياُّعَباَدُهللّاُُ-َأمَّاُبَ عخُدُ َُونَ فخ َوىُهللاُُُّكمخ ُالخُمتَّّقَي.ُ،بّتَ قخ ُهللَاُُيُّبُّ  ّإنَّ
 

 ديري جوض دان توان-توان كفد فسانهمبا اهلل! ساي بر-واهاي همبا
 باءيق-سباءيق اداله تقوى ،سدريله. اهلل كفد برتقوى سوفاي سنديري
 اخرية هاري فد وتعاىل سبحانه اهلل برمتو دباوا اونتوق بكلن دان فرسيافن

  :برتيما اين كالي خطبة. ننيت
  “فنداغن نءفربيذا غوروسكنبيجقسان م”               
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 اداله خطبة مندغر بهاوا، ممفرايغتكن خطيب سوك غنت،اي ايضسبا
 بري سيال ايت، اوليه. سنديري ايت مجعة صالة كسمفورناءن سباهاضني
 اف دغن ليك جاغنله. يكنادمسف يغ خطبة كفد موغكني سباءيق تومفوان

  .الءين فركارا جوا
 

  .اهلل دكاسيهي يغ مجعة غسيد
 غندفيليهن دان سودوت ف ،يننغيإك ن،غندروخك ،تفنداف ناءربيذف

 مأنسي. تضسجا مأنسي نفكهيدو دامل (lumrah)هلومر سواتو اكنفمرو
 تفنداف ناءربيذف. ماس فستيا سام غي اريسنض ساتو دف براد سنتياس تيدق

 .ثنءاتفيخ دامل اهلل ُةنَُّس اداله اي كران الختر غي سسواتو بوكنله
 :118هود ايات  ةمان دامل سورفروتعاىل بر هاهلل سبحان

                                                  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ

 دي تنتوله هندقي،غم ﴾حممد واهاي﴿دان كاالوله توهنمو ” برمقصود:
 ﴾دمكني بربوات تيدق دي يفتتا﴿. ساتو غي اومت مأنسي منجاديكن

   “.برسليسيهن منروس-تروس مريك ﴾ايتله كران﴿ دان
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  .اسيهيدك غقوم مسلمني ي
 حكام،-حكوم اوروسن دامل برالكو اين تفنداف نءاربيذفاتاو  فَل خ  

 ناءربيذف دامل ليهت كيت تفدا اين. امضا دامل غابخ ايسو دامل تراومتا
 دري. مسئله دان ايسو ايضلباف ممهمي دامل علماء انتارا تفنداف
 ثولفتركوم دان فقه مذهب-مذهب ثالهري ينيلهضسب تفنداف ناءربيذف

 نغنداف رسليسيهنفسالم. إميليق اومت  (intelek) رتا اينتليكه خزانه
 . مأنسي اومت دفك )nakelega(نءاضكل غروا ممربي قثبا اين

 عمر عبدالعزيز بركات:خليفه 

 برسليسيه تيدق  اهلل رسول صحابة ارافاكو تيدق سوك جك ”
 غي غسساور مك ت،فنداف ساتو دف اكتفبرس مريك ابيالفا. نغنداف

 برسليسيه، مريك جك ونف اد .تسس دحكوم اكن تفنداف بربيذا
 بربيذا، تفنداف مبيلغم ينءال غي دان اين تفنداف مبيلغم غي اد اللو
   “.نفغكال اد اين ركاراف دامل

 

 هندق ثمذهب كتيك رشيدلا هارونخليفه  دفك بركات رنهف مالكامام 
 :رعيت اتس ك دواجبكن
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ة رمح اداله علماء رسليسيهنف ثوهغضسسو! نيمنوءملاأمري واهاي ”
 دف صحيح غي دليل ندوكنفبر غاهلل ك اتس اومت اين. مسوا اور

 مريك مسوا دان هدايه اتس د براد غاور مسوا. غماسي-غماسي نغنداف
  “. وتعاىل هسبحان اهلل نءيضاكر اريخمن

 صحابة نغكال د نغنداف رسليسيهنفبرالكو  د زمان رسول اهلل 
 ايضسبا اين نغنداف ناءربيذف منرميا  اهلل رسول. معنه اهلل يضر 

 سرتا وتينسيف وبوركنثم دان كفهمن ممبينا نغكماتا روسيسف ساتو
 :برسبدا رنهف  اهلل رسول ونتوه،خ ايضسبا. داجتهابر نءايافوأك

ُِفَُبِّنُقُ َريخَظةَُ َرُّإالَّ َُأَحٌدُالخَعصخ  اَلُُيَصلّهَيَّ

 د مالءينكن عصر برصالة كامو دري غأورس نلهغجا”برمقصود: 
  “.ةَظْيَرُق بين نغوفركمف

﴾مسلم دانالبخاري  رواية﴿                                           

  
 مريك ، ةَظْيَرُق بين نغوفركمف ك يضرف سكنضدتو تله غي صحابة اراف

 اراخس نجلسنف مبيلغم غي اد. اين حال ناءيغم تفنداف برسليسيه
ي دلقسانكن افسو رينتهف يتءيا ، اهلل رسول نءركاتاف دري ظاهري
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 ونفواالو ترسبوت نغوفركمف ك يافمس ستله ثصالة عصر ها
 تغمسا منفسريكن غي صحابة نغكال اد مانكاال. وقتو دري ترليوات

 ك يافمس راضبرس ايفسو اياله ترسبوت نيب ارهن مقصود دري
 اول د عصر برصالة مريك اللو ،رهكناد غي (destinasi)دستيناسي

 ينداضبلوم تيبا د ديستيناسي. ب ونفواالو ثناءكاوتام اميانضسبا وقتو
 .اين نغنداف ناءربيذف فترهاد اكوانفغ ممربي دان يهقف مان-مان اهلكنثم تيدق

 

  .هلل حفظكم مجعة غسيد
 اوليه دحياتي داندفهمي  رلوف غي ادب-ادب اريسكنغضم تله علماء اراف

ليا م اخلق واريثن اداله اين ادب-ادب. نغنداف بربيذا ابيالفا مسلم غسأور
 القرءان برداسركن دعملكن اونتوق تردهولو علماء اوليه لكنغضدتي غي

 اهلل شاء نإ اين، ادب-ادب ضمنجا تفدا كيت جك. ةالسن دان
  .هرموني دان باءيق نغد ينغدتا تفدا اين لفخ   ايسو االضس
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  .دادا فغبرال: رتامف
 كتيك فلَ سَ  علماء اراف نغدكال عمالن منجادي تله دادا فغبرال
 اهنخغضرف قثبا تفتردا ونفواالو. مريك سسام فَل خ   نغد نفادبره

 سام ساتو دانتارا حرميتغم-حرمت غسالي فتت مريك نامون ن،غنداف
 اءيثوفمم مريك. رايترل غساي كاسيه ايكنت ببكنثم تيدق دان ينءال

 غي فرينسيف ساتو نغد سالرس يضتي غي ادب داناخلق  نيالي
 مذهب. ثساهل اد كيننغبركمو غبتول ي كامي مذهب”: يتءيا فضغد

  “.ثبتول اد كيننغكمو غي ساله كامي ينءسال
 

 

  .باءيق كغراسفكدوا: بر
 سسام نغرهوبوف دان ولنءاضرف دامل د غنتيف غاساس ي اخلقد انتارا 

 ،ثسباليق. ينءال غاور دفك باءيق كغراسفبر اياله سالمإ اومت
 .وليه القرءانا مخدك غي جاهت ايغراف اكنفمرو بوروق كغراسف
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  .تفنداف اتوكنثم وسهاابر: ضكتي
 ةي  ف  لَ خ   رمسئلهنف هيندريغم اونتوق كنيغمو غي ايفاو-وبا سداياخمن
 ايتيكا نغد وهلهضت ضغفبر. عوام نغولوض دفك فتنه كنغمندات بوليه غي
 تيدق غي رباهلنف دان ردبنتف دري ديري هيندركن دان نخغربينف
 تفنداف اتوكنثوسها اونتوق ماو بررلف ضجو كيت. سالمإ كنغونتوغم
 دان اخلق دداسري نغد دساتوكن بوليه اي ثسكريا ايضلباف غي

 برالكو تيدق ايفسو اومت اتوكنثم سضتو كران اين. سالمإ ادب
  .برسام جوابغوغضت اداله اهنفخرف
 

 غسالي دان ربسركنفد واجر تيدق اينه لفي  خ   مسئله ربهاسنف ،ثولنفكسيم
 ﴾غابخ﴿ عو ر  ف   دامل مسئله  فَل خ  ين. اين كران ءساتو سام ال انتارا اهلكنثم

 اياله سالمإ اومت يضبا غنتيف غي فا. دايلقكن تفدا تيدق غي سواتو
 ،غضت رومه ديري، دامل سالمإ شريعة قكنضمن باهو غنديضبر

 رموسوهنف بتكنقاعغم رباهلنف ثوهغضسسو. اراضن دان مشاركت
تكن خاخان اومت، منكساتو مروسقكن ثها دان سنديري سسام

 .مسلمني قوم ككاالهن دان كلمهن هفسرتا منم كهرمونني
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يخطَاّنُالرَّّجيمُّ ُّمَنُالشَّ  َأُعوُذُِّبلِلَّّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

 ٺ ٺ

 كامو نلهغجا دان ،ثرسول دان اهلل دفله كامو كتبرمقصود: دان طاع
 دان تغمسا مله منجادي كامو ايخنس تيدق كاالو; بنتاهن-بربنته
 نغد كسوكرن االضس يفهادغم﴿ صربله دان كامو، كقواتن غهيل
                                                    .صرب غي غاور-غاور رتارسب اهلل ثوهغض; سسو﴾هاتي كالخ

 

 (46: لنفااأل سورة)                                       
ُ

ُِفُالخُقرخآّنُالخَعّظيخّم.ِبَُ   َُرَكُهللاُُِلَُوَلُكمخ
َّكيخّم. ّرُاحلخ ُِبَاُّفيخّهُّمَنُاآلَّيّتَُوالذهّكخ ُكمخ  َونَ َفَعِّنَُوّاّيّه

ُّتالَوَتُهُّانَُّهُُهَوُ َُوّمنخُكمخ ّميخُعُالخَعّليخُم.َوتَ َقبََّلُهللاُّمِنّه  السَّ
ُ َُوَلُكمخ تَ غخّفُرُهللَاُالخَعّظيخَمُِلخ ِلَُهذاَُوَأسخ ُلُقَ وخ  أقُ وخ

ّمَناتُّ َُوالخُمؤخ َ ّمّنيخ ّلَماّتَُوالخُمؤخ َُوالخُمسخ َ ّلّميخ  َوّلَساّئّرُالخُمسخ
ُرُالرَّّحيخمُُُ ُهُإنَُّهُُهَوُالخَغُفوخ تَ غخّفُروخ ُ.َفاسخ
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ُطخَبُةُالثَّانَّيةُُاَُ  ْلخ

دُُ َمخ َُُلِّلَُُّّاحلخ ُالخَعاَلّميخ َهدُُ.َُربّه َدهُُُهللاُُُّإالُّإَلهَُُالَُأنَُوَأشخ  ُ،َلهَُُُشرّيخكَُُالَُوحخ

َهدُُ ًداَُسيّهَدَنََُُأنََُُّوَأشخ لُهُُُهَُُعبخدُُُُُمَمَّ َُُوَسلّهمُخَُصلُّهُاللَُّهمَُّ.َُوَرُسوخ َُسيّهّدَنََُُعَلىَوَِبّركخ
ٍد، َحاّبهُُّآّلهَُُّوَعَلىُُُمَمَّ .َُوَأصخ َ َّعيخ َُأْجخ

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

ََُُمَعاّشرَُ ّلّميخ ُهللا،َُرِّحَُكمُُُالخُمسخ
 

  رسول هللا كفد سلم دان صلوات اوخافن فرباثقكنماريله كيت مم
 -:56 تسورة األحزاب، ااي اهلل دامل فرمانسباضاميان 

 ڇ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

ُ َُصلّه ُسَُلَُعَُاللَُّهمَّ ُصَُمَُكَُ،ُُدمَُُُّمََُُنَُدُّيُّهسَُُآلُُّلىَُعَُوَُُ،دٍُمَُُُّمََُُنَُدُّيُّهى ُلىَُعَُُتَُيخُلَّا
ُلىَُعَُوَُُ،دٍُمَُُُّمََُُنَُدُّيُّهسَُُلىَُعَُُكُخرُِّبَُوَُ،ُمَُيُخاهُّرَُب ُخُإَُّنَُدُّيُّهسَُُآلُُّلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهُّرَُب ُخُإَُّنَُدُّيُّهسَُ

ُمَُيُخاهُّرَُب ُخُإَُّنَُدُّيُّهسَُُآلُُّلىَُعَُوَُ،ُمَُيُخاهُّرَُب ُخُإَُّنَُدُّيُّهسَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُاُِبَُمَُكَُ،دٍُمَُُُّمََُُنَُدُّيُّهسَُُآلُّ
َُمُّالَُعَُُالُخِفُ يخٌد. ،يخ يخٌدَُمَّ  ُّإنََّكُِحَّ
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َُ ّمّنيخ ُّللخُمؤخ ُاغخّفرخ ّمَناّت،ُاللَُّهمَّ ََُُوالخُمؤخ ّلّميخ ّلَماتَُُّواملُسخ ُهمُخُ،َوالخُمسخ ُّمن خ َياّء ُاأَلحخ
َواتُّ يخٌعَُقرّيخٌبَُمُُُّّ،َواأَلمخ َعَواتُّّإنََّكَُسَّ ُ.يخُبُالدَّ

ُوذُُعُُُن ََُنَُّّإُُمَُّهُُاللَُّ.كَُيخُُغَُُهُُُفُرُّصُخالُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءَُِبَُوَُالُخوَُُالءَُبَُاُالُخنَّعَُُعُخفَُادُخُمَُّهُُاللَّ
ُوَُُامُّذَُالخُُوَُُونُّنُُالخُُوَُُصُّالبََُُنَُمُُّكَُبُّ ُامُّقَُسُخاألَُُئُّيهُّسَُّمن ُاَنَُضَُرُخمَُُفُّاشُخُمَُّهُُاللَّ.

ُ.اَنُّبُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفَُّنُّبُُفُخطُُالُخوَُُ،َنَُتَُوُخمَُُّمُخحَُارُخوَُ

الََنُالخَواّثَقُِّبهلّلُ َُموخ َفظخ َزانَُُلخطَانَُالسُُّاللَُّهمَُّاحخ ّمُّاُُ،زَيخَنُالخَعاّبّديخنَُُّمي خ بخَنُالخَمرخُحوخ
َعَليخّهَُوَعَلىَُُُمخُمودُُّلخطَانُّسُُّال َةَُ ُِّبهلّلَُشاه،َُوأَنخّزّلُالرَِّحخ َتّفيخ رُُلخطَانَةُّسُُّالالخُمكخ نُ وخ

ُ.ترغضانوُزَاّهَرة،ُُسلخطَانَةُّ

َواآلّخَرّة،ُ َيُا ن خ ّلَماّتُِفُالدُّ ََُوالخُمسخ ّلّميخ َلهَُُوَرَعاَّيهُُّمَنُالخُمسخ َُأوخالَدهَُُوَأهخ َفظخ َواحخ
َّتكَُ .َّيَُأرخَحمَُُّبَرِحخ َ يخ ُُُالرَّاِّحّ

ّدُ َُوِلَُّالخَعهخ َفظخ دَُُتغكواللَُّهمَُّاحخ َاّعيخلَُُُُمَمَّ َزانَُُلخطَانُّسُُّالُبخَنُالخَواّثّقُِّبهللُّّاُُّإَسخ ُّمي خ
ُ.زَيخَنُالخَعاّبّديخنَُ
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  اسيهفغ مها غيا اهلل، واهاي ذات ي
 

 اكيت،فث وابق دان انخبن ءبال تاك،فماال االضس دفهيندريله كامي در
 ككجامن ،نءايتفرسغك ايضلباف دفدر كرن،غكمو دان ككجني دفدر
 ونفماهو قفمن غي ن،ءساراغكس دان كسولينت دفدر ،راها هورو دان

  .يثترمسبو غي
 

 .سسواتو االضس اتس بركواس مها كاوغا ثوهغضسسو
ُ

ُ
َياَُحَسَنًةَُوِفُاآلّخَرّةَُحَسَنًةَُوّقَناَُعَذابَُ ن خ  ُالنَّاّر.ُرَب ََّناُآتَّناُِفُالدُّ

 ُ.مَُلَّسَُوَُُهُّبُّحُخصَُوَُُهُّّلُآُىلَُعَُوَُُدٍُمَُُّمََُُُنَُدُّيُّهسَُُىلَُعَُُهللاُُُىلَّصَُوَُ
َُ ُالخَعاَلّميخ ُدُهلّلَُربّه َمخ ُ.َواحلخ

ُ
ُّعَباَدُهللّا!

، ُهَُعَلىُنَّعّمّهَُيّزدخُكمخ ُكُروخ ،َُواشخ اُهللَاُالخَعّظيخَمَُيذخُكرخُكمخ  اُذخُكُروخ

َبُ، ُرُهللّاَُأكخ َن.َُوَلذّكخ نَ ُعوخ  َوهللاُُيَ عخَلُمَُماَُتصخ

اُّإَلَُصالّتُكمُخ ُموخ  يَ رخَِحخُكُمُهللا.ُ،قُ وخ


