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ُطخَبةُُ َلُُاْلخ  ُاألوخ

دُُ َمخ :ُ للُهُاْلخ االخَقائهله تَ َلُفوخ اَُواخخ َُكالَّذهيخَنُتَ َفرَّقُ وخ ا نُ وخ  ،َجۤاَءُهُمُالخبَ ي هٰنتَُُماُبَ عخدهُُمهنَُوََلَُتُكوخ
َهدُُ َدهُُُللاُُُإهَلَُُّإهَلهَََُُلَُُأنُخَُأشخ  َلُه،َُشرهيخكَََُُلَُُوحخ

َهدُُ لُهَُُُعبخُدهُُُُُمَمًَّداَُونَبهي ََّناَُسيه َدنََُُأنََُُّوَأشخ ُُ،َوَرُسوخ
بهههُ َُوَسل همخَُعَلىَُسي هدهَنُُُمَمٍَّدَُوَعلَىُال  هههَُوَصحخ َ.اَللَُّهمََُّصل ه  َاْجخَعهْيخ

يخُكمُخُللاُهُعهَبادَُُفَ َياُ،بَ عخدَُُُأمَّا يُخُُأوخصه نََُُلَعلَُّكمُخَُوطَاَعتههُهُللاُهُبهتَ قخَوىَُونَ فخسه لهُحوخ ُ .تُ فخ
  اهلل، درمحيتغ ي مجعة غسيد

 تقوى، بنر-سبنر نغد وتعاىل هسبحان اهلل دفماريله كيت برتقوى ك
 رينتهف االضس دفك اتوهف كيت ديري منجاديكن تفدا غي تقوى يتءيا

 تفدا غي تقوى ،ثنغالر االضوهي سءان منجاد وتعاىل هسبحان اهلل
 يضال واتكنغم دان ادوانفرف ممليهارا اونتوق كسدرن ممبواهكن

 اراكنخممبي اكن اين هاري دف خطبة .ثسلوروه سالمإ اومت اتوانفث
 : تاجوق

                   

  .اهنفخرف ايلق ادوان،فرفكوكوه                    
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  اهلل، درمحيت غي مجعة غسيد
. اهنفخرف دفك ممباوا غارا يركف االضس غمننت غي امضا اكنفسالم مروإ

 سالمإ سسام اد سام ادوانفرف برتكن منيتيق امت سالمإ كران، اين
 ساتو غي ةاوم ايضسبا دصيفتكن سالمإ اومت جوسرتو،. ثسباليق اتاو
 :92 ايات نبياءألاة سور دامل وتعاىل هسبحان اهلل فرمان اميانضسبا

 ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

 اكو دان ساتو غي ةاوم كامو ةاوم اداله اين ثوهغضسسو :ثمقصود
  .كو دفك برعبادتله مك كامو توهن اداله

 

 بهاس، سا،غسالم بربيذا ورنا كوليت، بربيذا بإ ةاومواالو كيت 
 هسبحان اهلل اين، مليا غي مسجد دامل د يفتتا ،ثايضاسب دان ،ياابود

 منونايكن اكن كيت يضال سبنرت دان مسوا كيت اتوكنثم تله وتعاىل
 نءاخبا دان ربواتنف ساتو، غي عقيدة اتس د سام-برسام مجعة صالة

 سام. ساتو غي توهن مبهثم سرتا ساتو غي ةقبل اره ك فادغم ساتو، غي
 هاتي-هاتي اتوكنثموتعاىل  هسبحان اهلل تيدق، اتاو سدر كيت اد

 فا كيت، سبله د اكهفسيا كانن، دان كريي مليهت كيت افتن كيت
 غي ادوانفرف اينله. مريك كتورونن دان ساغب فا مريك، كوليت ورنا
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. صالة صف-صف ماللوءي دظاهريكن غي سالمإ اساس اتس د تربينا
 :  نيب سبدا

َُ ُلَُيَخالهَفنَُّللاَُُبْيخ َُأوخ َفُكمخ ههُكمُخلَُتَسوُّنَُُّصُفوخ  ُُوُجوخ

-صف ملوروسكن وهغضسو-وهغضبرسو كامو هندقله : ثمقصود
 انتارا د رسليسيهكنفمم اكن وهغضسو-وهغضسو اهلل اتاو كامو صف

  .كامو وجه-وجه
 ﴾مسلم دان بخاريال رواية﴿                                      

 

 ةسنال اهل نغافض برترسكن غد اتس داسر كساتوان عقيدة اينله، ي
                  ه نامون بل هفخبر تيدق دان برساتو سالمإ ةاوم ،ماعةجلاو

 سهاج بوكن برباله دان هضبرتال ماسيه سالمإ ةاوم (realitinya) ثرياليتي
  .دنيا سلوروه د بهكن اراضن دامل

 

   :فخهبر اسالم ةاوم فانتارا سبب اوتام كنا
. ةالسن دان القرءان اجرن يكوتغم تيدق سالمإ ةاوم ابيالفا رتام،ف
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ة  سوردامل تعاىله سبحان اهلل اوليه سكنضدت دان اتاكنثد اد اين حال
 : 153ايات  نعاماأل

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ

 مك. لوروس غي ﴾سالمإ امضا﴿ جالنكو اينله ثوهغضسسو: ثمقصود
 دفدر ينءال غي جالن منوروت كامو نلهغجا دان ثمنوروت كامو هندقله

 دفبرايكن كامو در-ايرخمن اكن ايت ينءال غي جالن كران سالمإ
 .برتقوى كامو ايفسو كامو رينتهكنف اهلل ايتله دمكني. اهلل جالن

 

 ةاوم كران يتءيا اهنفخرف ثبرالكو سبب منجادي غي كدوا ركاراف
 لكنغضمني دان امضا اجرن دفدر سهاج نيضسباها مبيلغم سالمإ

 .تردهولو كتاب اهلي نغولوض دفك برالكو غي اينله. ينءال غي نيضسباها
 برادا ماسيه سالمإ ةاوم دفدر نيضسباها كران اياله ضكتي غمانكاال ي

 اكن غي فكتور ساتو ساله اكنفمرو كجاهيلن. كجاهيلن دامل
  .علمو نغد دداسري تيدق اي كران اهنفخرف دفك مناتيجهكن
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  اهلل، درمحيت غي مجعة غسيد
 دان رباهلنف. سكالي كتارا يتوضب دليهت سالمإ غاور انتارا اهنفخرف
 .سوسيال ميديا دامل ثتراومتا برالكو تربوك اراخس كهنغتليرف

 دجاديكن ونف يلخك ركاراف غضسهي يكفاس مسوا يفاكوخمن اين رباهلنف 
  .كهنغرتليف دفك اوخنف

 فوغضس غي يدوؤايندي لينتريضس تفتردا ابيالفا بوروق برمتبه ثايا
 (komen) كومني لكنغضمني نغد لسوف (akaun)اكاءون تافيخمن

 .ينءال غاور فترهاد هاتي اكيتكنثم وتوق،غم هنتم،غم ،ضال-ضمال
 اين امفومءاس عمالن دان ياابود بهاوا سكنضتعاىل تله منه اهلل سبحان

   .بسر دوسا سواتو اداله

 : 58ب ايات ااألحز ةوتعاىل دامل سور هاهلل سبحان فرمان

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 

  ڱڳ ڳ ڱ ڱ 



 

7 
 

 لالكي غاور-غاور اكييتثم سرتا وغضغضم غي غاور-غاور دان : ثمقصود
 ربواتنف اتاو نءركاتاف نغن دبراميا غي وانفرمف غاور-غاور دان براميان غي
 مريك ثوهغضسسو مك ،ثدالكوكن غي كساهلن سسواتو نغد تفت تيدق غي

 .اتث امت غي دوسا بربوات دان دوستا، اراخس منودوه كساهلن مميكول تله
  

  اهلل، درمحيت غي مجعة غسيد
 سرتاإخالص  دان جوجور فبرسيك رضا ثاومت روثسالم سنتياس مإ
 برتولق ادو،ف-برساتو ،غمنولو-غتولو ك،غق سبرباءي صفة اءيثوفمم

. ينءال سام ساتو انتاراممعافكن  اونتوق برسديا سنتياس دان انسور
 سالمإ اومت كران دحياتي هندقله اين رتيفس مليا نيالي-نيالي

 وتاغضا سسام انتارا ممرلوكن غسالي غي توبوه وتاغضا رتيفس امكنفوماد
  .ينءال غي بادن

 

 ،صف تكنفمرا نغد كهغسام موالكن ل-اوليه ايت، ماريله كيت سام
 كيت ونفواالو فهم رسليسيهنف دان تايكغس االضس اكنفملو ادو،ف-برساتو
 غي ةاوم منجادي مسوال كيتغب اونتوق وسهاابر دان ركاراف قثبا دامل بربيذا

 .كيت اراضن دان ساغب ام،ضا نغنتيفك دمي برمتالمت، دان برمرواه ،واتق
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. اراضن سسبواه وننغمباف دان كهرمونيان دفاداله اساس ك ادوانفرف ثوهغضسسو
 .كموسنهن دان ورنخكهن ممباوا اكن رموسوهنف دان رباهلنف اهن،فخرف ،ثسباليق

 ڃ ڃ ڃ چ چ

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٱ ٻ 

  ٺ ٺ

 كامو نلهغجا دان ،ثرسول دان اهلل دفك كامو هتلطاع دان:  ثمقصود
 غهيل دان تغمسا مله منجادي كامو ايخنس تيدق كاالو; بنتاهن-بربنته

 كالخ نغد كسوكرن االضس يفهادغم﴿دان صربله  كامو، كقواتن
 .صرب غي غاور-غاور برسرتا اهلل ثوهغضسسو. ﴾هاتي

 ﴾46 اياتنفال األ ةسور﴿                                           
ُُُُُ ُُُُُُُ     ُ

.بَُ    ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُالخَعظهيخمه ُالخُقرخآنه َُوَلُكمخُِفه   َرَكُللاُُِله
. َكهيخمه رهُاْلخ َُوالذ هكخ َاُفهيخههُمهَنُاآلَّيته ُكمخُِبه َُواهّي ه  َونَ َفَعِنه

نخُكمخُ َُومه يخُعُالخَعلهيخُم.َوتَ َقبََّلُللاُمهِن ه  تهالَوَتُهُاهنَُّهُُهَوُالسَّمه
خَُوَلُكمخُ تَ غخفهُرُللَاُالخَعظهيخَمُِله َُهذاَُوَأسخ ِله ُلُقَ وخ  أقُ وخ

َناتُه مه ََُوالخُمؤخ نهْيخ مه َُوالخُمؤخ لهَماته َُوالخُمسخ َ لهمهْيخ  َولهَسائهرهُالخُمسخ
يخُم.ُ ُرُالرَّحه ُهُإنَُّهُُهَوُالخَغُفوخ تَ غخفهُروخ َُفاسخ
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ُطخَبُةُالثَّانهَيةُُاَُ  ْلخ

دُُ َمخ َُُلِلهَُّهُاْلخ ُالخَعاَلمهْيخ َهدُُ.َُرب ه َدهُُُللاُُُإهَلُإهَلهََُُلَُأنَُوَأشخ  ُ،َلهَُُُشرهيخكََُُلَُوحخ

َهدُُ لُهُُُهَُُعبخدُُُُُمَمًَّداَُسيه َدنََُُأنََُُّوَأشخ َُُوَسله مُخَُصلهُ ُاللَُّهمَُّ.َُوَرُسوخ َُسيه دهنََُُعَلىَوَبرهكخ
َ.َُوَأصخَحابههُهُآلههُهَُوَعَلىُُُمَمٍَّد، َُأْجخَعهْيخ

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

رَُ ََُُمَعاشه لهمهْيخ َُكمُُُالخُمسخ   للا،َُ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

ُ َُصله  ُلىَُعَُُتَُيخُلَّاُصَُمَُكَُ،ُُدمَُُُّمَُُنَُدُهيهُ سَُُآلُهُلىَُعَُوَُُ،دٍُمَُُُّمَُُنَُدُهيهُ ىُسَُلَُعَُاللَُّهمَّ
ُلىَُعَُوَُُ،دٍُمَُُُّمَُُنَُدُهيهُ سَُُلىَُعَُُكُخرُهبَُوَُ،ُمَُيُخاهُهرَُب ُخُإُهنَُدُهيهُ سَُُآلُهُلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهُهرَُب ُخُإُهنَُدُهيهُ سَُ
ُمَُيُخاهُهرَُب ُخُإُهنَُدُهيهُ سَُُآلُهُلىَُعَُوَُ،ُمَُيُخاهُهرَُب ُخُإُهنَُدُهيهُ سَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُاُبَُمَُكَُ،دٍُمَُُُّمَُُنَُدُهيهُ سَُُآلُه
ُ َُمُهالَُعَُُالُخِفه يخٌدَُمَهيخٌد. ،ْيخ  ُإهنََّكُِحَه
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َُ مهنهْيخ ُلهلخُمؤخ ُاغخفهرخ ،ُاللَُّهمَّ مهَناته ََُُوالخُمؤخ لهمهْيخ لهَماتُهَُواملُسخ ُهمُخُ،َوالخُمسخ ن خ ُمه َياءه ُاأَلحخ
يخٌعَُقرهيخٌبَُمُُّهُ،َواأَلمخَواتُه َعَواتُهإهنََّكَُسَه ُ.يخُبُالدَّ

ُوذُُعُُُن َُنَُّإهُُمَُّهُُاللَُّ.كَُيخُُغَُُهُُُفُرُهصُخَلُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءَُبَُوَُالُخوَُُالءَُبَُاُالُخنَّعَُُعُخفَُادُخُمَُّهُُاللَّ
ُانَُضَُرُخمَُُفُهاشُخُمَُّهُُاللَّ.ُامُهقَُسُخاألَُُئُهي ُهسَُمهنُوَُُامُهذَُالخُُوَُُونُهنُُالخُُوَُُصُهالبََُُنَُمُهُكَُبُه
ُ.اَنُبهُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفُهَنُبهُُفُخطُُالُخوَُُ،نَُتَُوُخمَُُّمُخحَُارُخوَُ

للهُ َُموخَلَنُالخَواثهَقُبه َفظخ َزانَُُلخطَانَُالسُُّاللَُّهمَُّاحخ ي خ ُاهُُ،زَيخَنُالخَعابهدهيخنَُُمه مه بخَنُالخَمرخُحوخ
َعَليخههَُوَعَلىَُُُمخُمودُهُلخطَانُهسُُّال ُالرَِّحخَةَُ للهَُشاه،َُوأَنخزهله ُبه َتفهيخ نُ وخرُُلخطَانَةُهسُُّالالخُمكخ

ُ.ترغضانوُزَاههَرة،ُُسلخطَانَةُه

َرةه،ُ َواآلخه ن خَيُا ُالدُّ ُِفه لهَماته ََُوالخُمسخ لهمهْيخ َلهَُُوَرَعاَّيهُُمهَنُالخُمسخ َفظخَُأوخَلَدهَُُوَأهخ َواحخ
َتهكَُ َ.َّيَُأرخَحمَُُبهَرِحخ ُُُالرَّاِحههْيخ

دهُ َُّالخَعهخ َفظخَُوِله َاعهيخلَُُُُمَمَّدَُُتغكواللَُّهمَُّاحخ للُهاهُُإهَسخ ُبه َزانَُُلخطَانُهسُُّالُبخَنُالخَواثهقه ي خ ُمه
ُ.زَيخَنُالخَعابهدهيخنَُ
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 غساودارا كامي ي-دان ساودارا كامي ونيلهفواهاي توهن كامي! ام
 هاتي دامل جاديكن كاوغا نلهغجا دان ميان،إ دامل كامي يءمندهولو

! كامي توهن واهاي. براميانغ ي غاور فترهاد كيغد راس كامي
 .اسيهانيغم مها يضال كاسيه بلس مها كاوغا ثوهغضسسو

 

ُ
َرةهَُحَسَنًةَُوقهَناَُعَذاَبُالنَّاره. ُاآلخه ن خَياَُحَسَنًةَُوِفه ُالدُّ  ُرَب ََّناُآتهَناُِفه

 ُ.مَُلَّسَُوَُُهُهبُهحُخصَُوَُُهُهلهُآُىلَُعَُوَُُدٍُمَُُّمَُُُنَُدُهيهُ سَُُىلَُعَُُللاُُُىلَّصَُوَُ
َُ ُالخَعاَلمهْيخ ُدُللهَُربه  َمخ ُ.َواْلخ

ُ

ُعهَباَدُللاه!
ُهَُعَلىُنهَعمهههَُيزهدخُكمخ، ُكُروخ  اُذخُكُروخاُللَاُالخَعظهيخَمَُيذخُكرخُكمخ،َُواشخ

َن. نَ ُعوخ َبُ،َُوللاُُيَ عخَلُمَُماَُتصخ ُرُللاهَُأكخ  َوَلذهكخ

اُ ُموخ  يَ رخَِحخُكُمُللا.ُ،إهَلَُصالتهُكمُخقُ وخ


