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ُطخَبةُُ َلُُاْلخ  ُاألوخ

َطخَواَر،ُدُُمُخلخَُاَُ َواَلَُواألخ َحخ يخَعُاألخ رََهُِفخَُجََ َُأَمَرََنَُبذَكخ ُالهَذيخ  ُّلَِلَه

ُ َهُدَُأنخ ُهللاُُالخَواَحُدُالخَقههاُر،َوَأشخ  ََلَُإَلَهَُإَله

َتاُر،ُ لُُهُالخُمخخ َهُدَُأنهُُُمَمهًداَُعبخُدُهَُوَرُسوخ  َوَأشخ

َب خَراَر،ا  للهُهمهَُصلَ َُوَسلَ مخَُعَلىَُسيَ َدََنُُُمَمهٍدَُسيَ َدُاألخ

ُتََبَعُهمُخ َحاَبَهَُوَمنخ َسانٍَُُوَعَلىَُآَلَهَُوَأصخ  َمُالخَقَراَر.َُإَلُيَ وُخَُِبحخ

َلُحونَُُ،َأمهاُبَ عخُد،ُفَ َياَُعَباَدُهللاَُ ُتُ فخ ُهَُواذخُكُروُهَُلَعلهُكمخ ُعوخ اُهللَاَُوَأَطي خ  .َات هُقوخ

  .همبا اهلل-واهاي همبا
 اهلل دفك نءاكتقو كتكنغاونتوق مني وسهاابرسام كيت -ماريله سام

 ،ثنغالر االضس لكنغضمني دان ثرينتهف االضن سملقساناك نغد
 ماس، فستيا دان نءادأك مسوا دامل اهلل اتيغيغم دان برذيكري قكنلهثرباف

  .اخرية دان دنيا د نءاكجاي دبري كيت مودهن-موده
  :تاجوق يءناغم اراكنخممبي اكن اين هاري دف خطبة

  .فدامل هيدو هللاركذكلبيهن                 
 يكنفادمس غي خطبة دفك كنيغمو يقءباس وانفاونتوق ايت، بريله توم

 . ينءال غي ركاراف نغد ليك نلهغجا. اين
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  .اهلل دكاسيهي غي مجعة غسيد
 دامل دتونتوت تغسا غي عمالن اكنفمرو اهلل اتيغيغبرذيكري اتاو م

 منجادي اي ماله ،وتعاىل هسبحان اهلل دفك ديري مندكتكن يضبا سالم،إ
 برتروسن اراخس دالكوكن رلوف غاهلل، ي سيسي د باءيق غاليف غي عمالن انتارا

 :42-41ايات   باحزاألة اهلل دامل سور فرمان .ماس فستيا دف
 

 مئ ىئ يئ جب ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ

 ﴾اهلل دفك برشكور اونتوق﴿ براميان، غي غاور-غاور واهاي :ثمقصود
 دان ثقثبا-قثسبا غي سبوتن سرتا نتغاي نغد اهلل نام سبوتله سرتا تلهغاي

  .غتف دان يضاف وقتو دف ثدفك كامو له حبرتسبي
 

نسي مأ نفكهيدو دامل يغضتي غي نقكدودو يءاثوفمم اهلل دفبرذيكري ك
 ضتي غكور لبيه القرءان دامل د ثبوتثم وتعاىل هسبحان اهلل غضسهي

 اتيغيغم دان برذيكري مأنسي ثرلوف فبتا منوجنوقكن غي كالي، راتوس
  .نءادأك دان ماس فستيا اهلل
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  :رتنيفغ دوا يغاندوغم ذيكري علماء، اراف نغندافمنوروت 
 رتي،فس عبادت، جنيس مسوا كوميغمر ذيكري: عموم رتنيفغ :رتامف

-ينءال دان حتميد ،حتسبي ،ءبردعا القرءان، خممبا ،جح واسا،ف صالة،
 كران دالكوكن ثها ثمسوا كران كطاعنت، جنيس االضس دري ينءال
  .ثيتمنطاع دان اهلل اتيغيغم

 غي لفظ-لفظ ليده، نغد بوتثم اياله برذيكري: خصوص رتنيفغ كدوا:
خ ممبا رتيفس هلل ا رسول دري غدات غي لفظ-لفظ دان اهلل دري غدات

 “.ثايضسبا دان راستغفابر  تهليل، تكبري، حتميد، ،حتسبي لقرءان،ا

 

 :راَكْذاأَلث بركات دامل كتاب اهلل عنه  ضيري وانوالمام إلا

 نغد دالكوكن بوليه دان هاتي نغد ارا برذيكري بوليه دالكوكنخ ”
  “.وسض سكالي ليده دان هاتي نغد اياله فضلأ غي نامون ليده،

 

  هلل سكالنيا درمحيت غي مجعة غسيد
 تفتردا كران اين، فهيدو دامل اهلل اتيغيغم دان برذيكري قكنلهثرباف
 غي برذيكري، غي غاور-غاور يضبا نءايستيميوإك دان كلبيهن ايضلباف

  :ثانتارا حديث، دان القرءان دامل د دسبوت



 

5 
 

 نغكتن تفمندا سنتياس اكن اهلل اتيغيغم دان برذيكري غي غاور :رتامف
 يقني اي كران سوسه، ماس ونفماهو غماس سن باءيق ،ثجيوا دامل

 .وتعاىل هسبحان اهلل دري غدات اداله ايت برالكو غي مسوا بهاوا

 :28د ايات عالرَّة اهلل دامل سور فرمان
يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث مب ىب  

يك مر هاتي تنرتام غتن دان براميان غي غاور-غاور ﴾يتءيا﴿ :ثمقصود
 .مأنسي هاتي تنرتامله غتن ايت، هللاُرْكِذ نغد كتاهويله. هللاُرْكِذ نغد
 

 اهلل وننفمأك تفمندا اكن اهلل اتيغيغم دان برذيكري غي غاور كدوا:
 وتعاىل، هسبحان اهلل دري بسر غي نجرنض تفمندا دان

 :35األحزب ايات ة اهلل دامل سور فرمان

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 

 ۅ ۅ

 سرتا قثبا-قثبا اهلل نام بوتثم غي لالكي غاور-غاور دان :ثمقصود
 دياكنثم تله اهلل ق،ثبا-قثبا اهلل نام بوتثم غي وانفرمف غاور-غاور
  .بسر غي اهالف دان وننفمأك ثمسوا مريك يضبا
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 دفك ونفام ممينتا راضس اكن اهلل اتيغيغدان م برذيكري غي غاور : ضكتي
 يغوالغم اكن تيدق سرتا ،ثدفك برتوبة دان ثدوسا فترهاد اهلل
  ترسبوت، دوسا ربواتنف

 :135عمران ايات آل  ةمان اهلل دامل سورفر

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

 ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

 كجي، ربواتنف مالكوكن ابيالفا غي غاور-غاور ضجو دان :ثمقصود
 مموهون اللو اهلل دفك تغا ايرضس مريك سنديري، ديري ايانيغم اتاو
-دوسا ونكنفمغم غي اد تيدق غثمسيم دان - مريك دوسا اكن ونفام

 كجي ربواتنف منروسكن تيدق ضجو مريك دان اهلل، مالءينكن دوسا
 دان ثساهل اكن﴿ يءتاهوغم مريك غسد ايت، الكوكن تله مريك غي
 .﴾ثبتقاع
 

 ثاكن ممبالسكن اهلل ،اهلل اتيغيغم دان برذيكري غي غاور :تفمأك
 :152البقرة ايات ة اهلل دامل سور فرمان .نقيءكبا نغد كمبالي



 

7 
 

 ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ

 دان حكوم مماتوهي نغد﴿ كو دفك كامو تلهغاي ايت اوليه :ثمقصود
 دان نقيءكبا نغد كامو ممبالس اكو ايفسو ،﴾كوغ اوند-غاوند

 .﴾كو نعمت اكن﴿ رفو ك كامو نلهغجا دان كو دفك كامو برشكورله

 .رزقي نمبهنف دفك سبب منجادي اهلل اتيغيغبرذيكري دان م كليم :

 :12-10 نوح ايات ةاهلل دامل سورفرمان 

ٱ ٻ ٻ ٻ  ی ی ی ی جئ حئ مئ

 ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

 دفك ونفام وهونكنلهف: ﴾مريك دفك﴿ بركات اكو غضسهي :ثمقصود
 كامو ثسكريا﴿. ونفمفغ مها اي اداله ثوهغضسسو كامو، توهن

 وره،خ-ورهخمن لبت هوجن هانرتكنغم اكن اي ،﴾دمكني بربوات
 ناءككاي هرتا ثقثبا نغد كامو دفك ممربي اكن اي دان كامو دفك

كبون تامنن، -مو كبونكا يضبا اداكنغم اكن اي دان ينقف-انق سرتا
 .﴾ثدامل د الريغم غي﴿ ايغسو-ايغسو كامو يضبا اداكنغسرتا م
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 ! سكالني اهلل دبركيت غي مجعة غسيد

 كيت هاتي ايفسو اهلل اتيغيغم يضبا برذيكري قكنلهثرباف ،ثولنفكسيم
 .اخرية دان دنيا نقيءكبا سرتا اهلل وننفمأك تفمندا سنتياس ،غتن منجادي

 

َُمَنُالشهيخطَاَنُالرهَجيمَُ  َأُعوُذَُِبّلِلَه

ڱ ڱ ں  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

 ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ

 مك ،غمسبهي كنارجغم سلساي تله كامو ابيالفا كمودين :ثمقصود
 دودوق، اتاو برديري كامو مساس اهلل اتيغيغم دان بوتثم كامو هندقله

 براد﴿ تنرتام مراسا تله كامو ابيالفا كمودين. غبرباري كامو مساس دان
 اميانضسبا ورنافمس نغد﴿ ايت غمسبهي ديريكنله مك ﴾امان نءاكاد دامل

 اتس دواجبكن غي نفكتت ساتو اداله ايت غمسبهي ثوهغضسسو ،﴾بياسا
  .ثوقتو ترتنتو غي براميان، غي غاور-غاور

 ﴾103 :ايات اءنسلا ةسور﴿                                         
 

ُ
ُ
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  َُرَكُهللاُُِلَُوَلُكمخُِفُالخُقرخآَنُالخَعَظيخَم.ِبَُ
ََكيخَم. َرُالخ ُكمخُِبَاَُفيخَهَُمَنُاآلَّيَتَُوالذ َكخ  َونَ َفَعَِنَُوَاّيَ 

َُوَمنخُكمخَُتالَوَتُهَُانهُهُُهَوُالسهَميخُعُالخَعَليخُم.  َوتَ َقبهَلُهللاَُمِنَ 
تَ غخَفُرُهللَاُالخَعَظيخَمُِلخَُوَلُكمخُ ِلَُهذاَُوَأسخ ُلُقَ وخ  أقُ وخ

َُ َلَميخ َمَناتََُوَلَساَئَرُالخُمسخ ََُوالخُمؤخ َمَنيخ َلَماَتَُوالخُمؤخ  َُوالخُمسخ
ُرُالرهَحيخمُُُ ُهُإنهُهُُهَوُالخَغُفوخ تَ غخَفُروخ ُ.َفاسخ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُطخَبُةُالثهانََيةَُُاُُ  ْلخ

دُُ َمخ َُُّلَِلهَُُالخ ُالخَعاَلَميخ َهدُُ.َُربَ  َدهُُُهللاَُُُإَلَُإَلهََُُلَُأنَُوَأشخ  ُ،َلهَُُُشرَيخكََُُلَُوحخ

َهدُُ لُهُُُهَُُعبخدُُُُُمَمهًداَُسيَ َدَنََُُأنُهَُوَأشخ َُُوَسلَ مُخَُصلَُ ُاللهُهمُه.َُوَرُسوخ َُسيَ َدَنََُُعَلىَوَِبَركخ
َ.َُوَأصخَحاَبهَُُآَلهََُُوَعَلىُُُمَمهٍد، َُأَجخََعيخ

َن.ُاّلِلهَُُات هُقوا!ُهللاَُعَبادَُُفَ َياُبَ عخُد،َُأمها ُفَاَزُالخُمت هُقوخ ُفَ َقدخ
ُ

ََُُمَعاَشرَُ َلَميخ ُهللا،َُرَِحَُكمُُُالخُمسخ
 

  رسول هللا كفد سالم 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

ُ َُصلَ  ُصَُمَُكَُ،ُُدمُهُُمََُُنَُدَُيَُ سَُُآلَُُلىَُعَُوَُُ،دٍُمُهُُمََُُنَُدَُيَُ ىُسَُلَُعَُاللهُهمه ُلىَُعَُُتَُيخُلُها
ُلىَُعَُوَُُ،دٍُمُهُُمََُُنَُدَُيَُ سَُُلىَُعَُُكُخرَُِبَُوَُ،ُمَُيُخاهَُرَُب ُخُإََُنَُدَُيَُ سَُُآلَُُلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهَُرَُب ُخُإََُنَُدَُيَُ سَُ

ُمَُيُخاهَُرَُب ُخُإََُنَُدَُيَُ سَُُآلَُُلىَُعَُوَُ،ُمَُيُخاهَُرَُب ُخُإََُنَُدَُيَُ سَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُاُِبَُمَُكَُ،دٍُمُهُُمََُُنَُدَُيَُ سَُُآلَُ
َُمَُالَُعَُُالُخِفُ يخٌدَُمََيخٌد. ،يخ  َُإنهَكُِحََ
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َُ َمَنيخ َُللخُمؤخ ُاغخَفرخ َمَناَت،ُاللهُهمه ََُُوالخُمؤخ َلَميخ َلَماتََُُواملُسخ ُهمُخُ،َوالخُمسخ َُمن خ َياَء ُاأَلحخ
يخٌعَُقرَيخٌبَُمَُُُ،َواأَلمخَواتَُ َعَواتََُإنهَكَُسََ ُ.يخُبُالده

ُوذُُعُُُن ََُنُهَإُُمُههُُاللُهُ.كَُيخُُغَُُهُُُفُرَُصُخَلُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءَُِبَُوَُالُخوَُُالءَُبَُاُالُخنُهعَُُعُخفَُادُخُمُههُُاللُه
ُامَُقَُسُخاألَُُئَُي َُسََُمنُوَُُامَُذَُالخُُوَُُونَُنُُالخُُوَُُصَُالبََُُنَُمَُُكَُبَُ ُاَنَُضَُرُخمَُُفَُاشُخُمُههُُاللُه.
ُ.اَنَُبُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفََُنَُبُُفُخطُُالُخوَُُ،َنَُتَُوُخمُهُمُخحَُارُخوَُ

َُموخَلََنُالخَواَثَقَُِبهلَلُ َفظخ َزانَُُلخطَانَُالسُُاللهُهمهُاحخ َمَُاُُ،زَيخَنُالخَعاَبَديخنََُُمي خ بخَنُالخَمرخُحوخ
َُِبهلَلَُشاه،َُوأَنخَزَلُالرهِحخََةَُعَليخَهَُوَعَلىَُُُمخُمودَُُلخطَانَُسُُال َتَفيخ نُ وخرُُلخطَانَةَُسُُالالخُمكخ

ُ.ترغضانوُزَاَهَرة،ُُسلخطَانَةَُ

َلَماَتُِفُالُدن خَياَُواآلَخَرَة،ُ ََُوالخُمسخ َلَميخ َلهَُُوَرَعاَّيهَُُمَنُالخُمسخ َُأوخَلَدهَُُوَأهخ َفظخ َواحخ
ََتكَُ َ.َُبَرِحخ َُُّيَُأرخَحَمُالرهاَِحَيخ

َدُ َُوِلهُالخَعهخ َفظخ َاَعيخلَُُُُمَمهدَُُتغكواللهُهمهُاحخ َزانَُُلخطَانَُسُُالُبخَنُالخَواَثَقَُِبهللََُاَُُإَسخ َُمي خ
ُ.زَيخَنُالخَعاَبَديخنَُ
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  فغاسيه مها غيا اهلل، واهاي ذات ي
 

 فثاكيت، وابق دان بنخان ءبال ماالفتاك، سضاال فدهيندريله كامي در
 ككجامن ،نءايتفرسغك فلباضاي درفد كموغكرن، دان ككجني درفد
 ماهوفون منفق يغ ن،ءكسغسارا دان كسولينت درفد ،راها هورو دان
  .ترمسبوثي يغ
 

 .سسواتو سضاال اتس بركواس مها اغكاو غضوهثسسو
ُ

ُ
 ُرَب هَناُآتََناُِفُالُدن خَياَُحَسَنًةَُوِفُاآلَخَرَةَُحَسَنًةَُوَقَناَُعَذاَبُالنهاَر.

 ُ.مَُلُهسَُوَُُهَُبَُحُخصَُوَُُهََُلُآُىلَُعَُوَُُدٍُمُهُمََُُُنَُدَُيَُ سَُُىلَُعَُُهللاُُُىلُهصَُوَُ
ُ ُدُهلَلَُربَ  َمخ ََُوالخ ُ.الخَعاَلَميخ
ُ

َُعَباَدُهللَا!
ُهَُعَلىُنََعَمَهَُيَزدخُكمخ، ُكُروخ  اُذخُكُروخاُهللَاُالخَعَظيخَمَُيذخُكرخُكمخ،َُواشخ

َن. نَ ُعوخ َبُ،َُوهللاُُيَ عخَلُمَُماَُتصخ ُرُهللَاَُأكخ  َوَلذَكخ

اَُإَلَُصالَتُكمُخ ُموخ  يَ رخَِحخُكُمُهللا.ُ،قُ وخ


