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ُطخَبةُُ َلُُاْلخ  ُاألوخ

َُقُهتُ مُُالُخُنَُمُهُاوُخنُ ُوُخكَُُيُلهُُانَُضَُمَُرَُُامَُيَُصُهُهُهادُهبَُعُهُىلَُعَُُضَُرَُف َُُيذُهالُ ُللُهُدُُمُخلخَُاَُ  ُيخ
َهُدَُأن ُُُمَم ًداَُعبخُدُهَُوَرُسولُه. َدُهُالَُشرهيَكَُله،َُوَأشخ ُاَلُإَلَهُإالُهللاَُُوحخ َهُدُأنخ َُأشخ

َساٍنُ ُِبههحخ ُتَبهَعُهمخ َُعَلىُنَبهيهَِّناُُُمَم ٍد،َُوَعَلىَُألهههَُوَأصخَحابهههَُوَمنخ َُوََبرهكخ اَلل ُهم َُصلهَُِّوَسلهِّمخ
ُالدهِّيخنُه مه ُاَلُعَُت َُُهَُُلُوُخق َُ  اوُخرُُب ُ دََُتُوَُُهللاُهُاوُخقُُات ُ ُهللاُهُادَُبَُعُهُايَُف َُُ،ُدُُعُخب َُُامُ َأُُ.إهَلُيَ وخ

لهُمونَُ َُوَأن خُتمخُُمسخ  ََيَُأي َُّهاُال ذهيَنَُآَمُنواُات  ُقواُاَّلل ََُحق ُتُ َقاتهههَُواَلََُتُوُتن ُإهال 

 ساي ديري دان توان-توان دفك سانفهمبا اهلل ! ساي بر-واهاي همبا
 :برمقصود غي اهلل رينتهف رلهغد. اهلل دفك برتقوى ايفسو سنديري

 بنر-سبنر نغد اهلل دفك كامو لهابرتقو! براميان غي غاور-غواهاي اور
 .سالمإ نءاكاد دامل مالءينكن ماتي كامو كالي-سكالي نغجا دان تقوى،

  اهلل دكاسيهي غي مجعة غسيد
 نغرنو مبيلغم كيت سام-سام ماريله اين، مليا غدري ميمرب مجعة ي

  :برتاجوق خطبة دري
  .وتاغضا سلوروه نغله دواسافبر                    

 ضمنجا اونتوق واساف ةعباد منجالين دامل غنتيفاداله منجادي ادب تر
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 .سيا-سيا غي ركاراف دان دوسا مالكوكن دري وتاغضا سلوروه
 : سبدا نيب 

َلُالزُّورُه َيدَعخُقَ وخ َُلَُخ َُيدََعَُطَعاَمُهَُوَشَرابَهَُُُمنخ َُوالَعَمَلُبهههُفَ َليخَسُللهَُحاَجٌةُيفُأنخ

 دان غبوهو نفاكاخرف لكنغضق منيتيد غي افسسيا :برمقصود غي
 دف اهلل دسيسي نيالي اد تيدق مك ترسبوت، رالكوانف نغد برتروسن

  .ايت ثمينوم دان ماكن لكنغضمني دي
  ﴾خاري الب رواية﴿                                                     

  .اهلل درمحيت غي عةمج غسيد
 ندوانف مبيلغم كيت ماريله ورنا،فمس لبيه كيت واساف منجاديكن يضبا

 ثاهلل عنهم. د انتارا رضي نيبعتارا صحابة دان اف ربواتنف-ربواتنف دفدر
  : اهلل ي  ض  ر   اهللُدْبَع نب ْراِبَج اوليه دسبوت غي اميانضسبا

 ليهنتفغ ،مو رنغندف ضجو واسافبر هندقله مك واسا،فبر كاوغا ابيالفا
 وهيلهءجا. حرام ركاراف-ركاراف دان نغمبوهوف دري مو ليده دان مو
 هاري دف نغكتن دان رمنتحك ضجامن كاوغا هندقله. ترتنتو نغولوض اكييتثم
 .سهاج سام كاوغا واسافبر دان بربوك هاري جاديكن نغجا. كاوغا واساف
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ممبوات ساتو هورايان “ نْيالدِّ ِمْوُلُع ءاَيْحاِ ”دامل كتاب ال  ز  الغ   امم  ال  
   ث:انتارا واسا،فبر ادب غتنت
 ركاراف مليهت بيبس تراللو دري ثمناهن دان نغنداف منوندوق :مرتاف

 بوليه غي ركاراف مليهت ضجو يتوض. بعشري خان دبند دكوتوق
 . اهلل اتيغيغم دري يكنمالال اتاو هاتي وانفتوم وغضغضم

 ادوغم ت،فومغم ،غكوسو كات-كات دري ليده ضمنجا كدوا:
 دان رباهلنف ككاسارن، كجي، نءركاتاف دومبا،

 دي هندقله ثسباليق. برفاءيده تيدق غي (perdebatan)بنتيردف
 دان اهلل ﴾ُرْكِذ﴿ سبوتن نكقثربافمم .برديام قثبا لبيه رضا ثليده منديديق

 . ليده واساف اينله ،القرءانخ ممبا
 يخدبن غي ركاراف دفك رنغندف وكنفمنوم دري اغتلي هخضمن :ضكتي
 مك ،ثرتوتوركنفمم حرام غي ركاراف مسوا اياله ثقاعده كران. عشر

  .ثرغمند لهضجو حرام
دوسا دان  كوانالف دري ينءال وتاغضا-وتاغضا هخضمن :تفمأك

 دري هخضد هندقله والف روتف.كاكي دان نغتا ثتراومتا مكروه،
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 ديري مناهن نغد واسافبر جك معنى تياد. بربوك وقتود ةَهْبُش ركاراف
. حرام غي ماكنن نغد بربوك كمودين حالل غي ماكنن دري

 نامون وننغبا سبواه ممبينا غي غسأور رتيفس اين ربواتنف نءماافومارف
 :برسبدا رنهف رسول اهلل  .نتوهكن ساتو كوتامرو ثكمودين

ُوعُُُُربُ  ُاْلخ َيامهههُإهال  ُصه  ،َصائهٍمَُليخَسَُلُهُمهنخ
ُوَُ ُالس َهرُُُرب  ُقهَيامهههُإهال   قَائهٍمَُليخَسَُلُهُمهنخ

 دري فاءيده تياد كنغسد واسافبر غي مريك راماي فبرا :ثمقصود
 ﴾ مامل كنفهيدوغم﴿ الليل برقيام غماي اوررا فبرا. رفال ينءسال ثواساف

  .ضبرجا لتيه سالين ثالليل قيام دري يدهفاء تياد كنغسد
  (ماجه ابن دان امحد روايةحديث )                                    

 

 .قثبا تراللو ماكن ثسهاروس تيدق واسافكليم: كتيك بربوك 
 

  .هلل كمحفظ مسلمني مجعة،قوم غسيد
ن ستاكت مناهن ديري بوك يتءيا شريعة يكوتغم سبنر غي واسافاينله 

 الكوانف دري وتاغضا سلوروه اولغدري ماكن دان مينوم بهكن م
ُ .سيا-سيا غي ركاراف دان دوسا
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يمُه ُالر جه َّلل هُمهَنُالش يخطَانه  َأُعوُذَُبه

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

 ڦ ڦ ڦ

 واسافبر دواجبكن كامو! براميان غي غاور-غهاي اوروا :برمقصود غي
 كامو ايافسو كامو، دفدر تردهولوغ ي غاور اتس دواجبكن اميانضسبا

 .برتقوى
 ﴾183:  البقرة سورة﴿                                                 

ُُُُُُُُُُُُُُُُ
.َبَُ      ُُُُُُُُُُُُُُُ ُالخَعظهيخمه ُالخُقرخآنه َُوَلُكمخُيفه   َرَكُهللاُُِله

ُكمُخ َُواهَيِّه .َُونَ َفَعِنه َكهيخمه رهُالخ َُوالذِّهكخ َاُفهيخههُمهَنُاآلََيته  ِبه
يخُعُالخَعلهيخُم. نخُكمخُتهالَوَتُهُاهن ُهُُهَوُالس مه َُومه  َوتَ َقب َلُهللاُمهِنِّه

خَُوَلُكمخُ تَ غخفهُرُهللَاُالخَعظهيخَمُِله َُهذاَُوَأسخ ِله ُلُقَ وخ  أقُ وخ
َُوالُخ لهَماته ََُوالخُمسخ لهمهيخ َناتُهَولهَسائهرهُالخُمسخ مه ََُوالخُمؤخ مهنهيخ  ُمؤخ

يخُم.ُ ُرُالر حه ُهُإن ُهُُهَوُالخَغُفوخ تَ غخفهُروخ ُفَاسخ
ُ
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ُطخَبُةُالث انهَيةُُاَُ  ْلخ

دُُ َمخ ََُُّلله ُهُالخ ُالخَعاَلمهيخ َهدُُ.َُربِّه َدهُُُهللاُُُإهالُإهَلهَُُالَُأنَُوَأشخ  ُ،َلهَُُُشرهيخكَُُالَُوحخ

َهدُُ لُهُُُهَُُعبخدُُُُُمَم ًداَُسيهَِّدنََُُأنُ َُوَأشخ َُُوَسلهِّمُخَُصلهُُِّالل ُهمُ .َُوَرُسوخ َُسيهِّدهنََُُعَلىَوََبرهكخ
َ.َُوَأصخَحابههُهُآلههُهَُوَعَلىُُُمَم ٍد، َُأْجخَعهيخ

َن.ُاَّلل َُُات  ُقوا!ُهللاُعهَبادَُُفَ َياُبَ عخُد،َُأم ا ُفَاَزُالخُمت  ُقوخ ُفَ َقدخ
 

رَُ ََُُمَعاشه لهمهيخ َُكمُُُالخُمسخ   هللا،َُرِحه

  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

صَُمَُكَُ،ُُدمُ ُُمَُُنَُدُهيهِّسَُُآلُهُلىَُعَُوَُُ،دٍُمُ ُُمَُُنَُدُهيهِّىُسَُلَُعَُالل ُهم َُصلهُِّ ُنَُدُهيهِّسَُُلىَُعَُُتَُيخُلُ ُا
ُنَُدُهيهِّسَُُآلُهُلىَُعَُوَُُ،دٍُمُ ُُمَُُنَُدُهيهِّسَُُلىَُعَُُكُخرُهَبَُوَُ،ُمَُيُخاهُهرَُب ُخُإُهنَُدُهيهِّسَُُآلُهُلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهُهرَُب ُخإُه

َبَُمَُكَُ،دٍُمُ ُمَُُ ُُمَُيُخاهُهرَُب ُخُإُهنَُدُهيهِّسَُُآلُهُلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهُهرَُب ُخُإُهنَُدُهيهِّسَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُُا َُمُهالَُعَُُالُخيفه  ،يخ
يخٌدَُمَهيخٌد.  ُإهن َكُِحَه
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َُ نهيخ مه ُلهلخُمؤخ ُاغخفهرخ ،ُالل ُهم  َناته مه ََُُوالخُمؤخ لهمهيخ لهَماتُهَُواملُسخ ُهمُخُ،َوالخُمسخ ن خ ُمه َياءه ُاأَلحخ
يخٌعَُقرهيخٌبَُمُُّهُ،َواأَلمخَواتُه َعَواتُهإهن َكَُسَه ُ.يخُبُالد 

ُوذُُعُُُن َُنُ إهُُمُ هُُاللُ ُ.كَُيخُُغَُُهُُُفُرُهصُخالُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءََُبَُوَُالُخوَُُالءَُبَُاُالُخنُ عَُُعُخفَُادُخُمُ هُُاللُ 
ُامُهقَُسُخاألَُُئُهيُِّهسَُمهنُوَُُامُهذَُاْلخُُوَُُونُهنُُاْلخُُوَُُصُهالبََُُنَُمُهُكَُبُه ُانَُضَُرُخمَُُفُهاشُخُمُ هُُاللُ .
ُ.اَنُبهُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفُهَنُبهُُفُخطُُالُخوَُُ،نَُتَُوُخمُ ُمُخحَُارُخوَُ

للهُ َُموخالَنُالخَواثهَقَُبه َفظخ َزانَُُلخطَانَُالسُُّالل ُهم ُاحخ ي خ ُاهُُ،زَيخَنُالخَعابهدهيخنَُُمه مه بخَنُالخَمرخُحوخ
ُالر ِحخََةَُعَليخههَُوَعَلىَُُُمخُمودُهُلخطَانُهسُُّال للهَُشاه،َُوأَنخزهله َُبه َتفهيخ نُ وخرُُلخطَانَةُهسُُّالالخُمكخ

ُ.ترغضانوُزَاههَرة،ُُسلخطَانَةُه

َوَرَعاََيُهُمهَنُالخُمسُخ َلهُُ َُأوخالَدُهَُوَأهخ َفظخ َرةه،َُواحخ ن خَياَُواآلخه ُالدُّ ُيفه لهَماته ََُوالخُمسخ لهمهيخ
َتهكَُ َ.ُبهَرِحخ ََُُيَُأرخَحَمُالر اِحههيخ

دهُ َُوِله ُالخَعهخ َفظخ َاعهيخلَُُُُمَم دَُُتغكوالل ُهم ُاحخ للُهاهُُإهَسخ َُبه َزانَُُلخطَانُهسُُّالُبخَنُالخَواثهقه ي خ ُمه
ُ.زَيخَنُالخَعابهدهيخنَُ
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. خالصنإك دان مياننإك نوهف غي واساف كامي، واسافيا اهلل، جاديكن 
 دان قدرال ةليل نقيءكبا وليهيارفمم كامي رضا مو-توفيق كورنياكنله

. كامي جيوا-جيوا دفك نءاكتقو رهكنلهضانو. ثناءكسجهرت
 غي يقءبا-يقءسبا كاولهغا ثوهغضوسس كران اين، جيوا يكانلهخسو

 .غثليندوف دان غنولوف باءيق-يقءسبا جوا كاولهغا دان ثنيكخوثم
 

 غنراف هايخ كامي، هاتي فهيدوفغ ايضيا اهلل، جاديكنله القرءان سبا
. كامي وانءكريسا غهيلفغ دان كامي كسديهن فكيغفث كامي، دادا

مو دان  تنعم اكن منشكوري مو، اتيغيغم اونتوق كامي بنتوله
  .مو دفك ةعبادايلوق -يلوقإسمنونايكن 

 

. كامي ةعباد االضس دان واساف، صالة، زكاة، ءاهلل، ترمياله دعا يا
 فترهاد توبة وننفمأك كورنياكنله. كامي نغككورا االضس ورناكنلهفمس

 مها يضال توبة منرميا مها غي توهن كاولهغا ثوهغضسسو. كامي نفكسيال
 .اسيهانيفغ

ُ
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َرةهَُحَسَنًةَُوقهَناُ ُاآلخه ن خَياَُحَسَنًةَُويفه ُالدُّ  َُعَذاَبُالن اره.رَب  َناُآتهَناُيفه
 ُ.مَُلُ سَُوَُُهُهبُهحُخصَُوَُُهُهلهُآُىلَُعَُوَُُدٍُمُ ُمَُُُنَُدُهيهِّسَُُىلَُعَُُهللاُُُىلُ صَُوَُ

َُ ُالخَعاَلمهيخ ُدُللهَُربهِّ َمخ ُ.َوالخ
ُ

ُعهَباَدُهللاه!
ُهَُعَلىُنهَعمهههَُيزهدخُكمخ، ُكُروخ  اُذخُكُروخاُهللَاُالخَعظهيخَمَُيذخُكرخُكمخ،َُواشخ

ُرُهللاهُ َن.َوَلذهكخ نَ ُعوخ َبُ،َُوهللاُُيَ عخَلُمَُماَُتصخ  َأكخ

اُإهَلَُصالتهُكمُخ ُموخ  يَ رخَِحخُكُمُهللا.ُ،قُ وخ

 


