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ُطخَبةُُ َلُُاْلخ  ُاألوخ

َُجَعلَُ ُالهَذيخ ُدُّلَِلَه َمخ  الدهارَيخَن،اْلخَعخَتَداَلَُسبَ ًباَُللسهَعاَدَةُِفَُُاْلخ

َُْلُُ َهُدَُأنخ َدُهَُْلَُُإَلَهَُإْلهَُوَأشخ ُلُهُُهللُاَُوحخ َُوَرُسوخ َُعبخُدُه ُحممدًا َهُدَُأنه َُشرَيَكَُلُه،َُوَأشخ
َقَ ، َُدىَُوَديخَنُاْلخ  َأرخَسَلُهَُِبْلخ

َُوالخُمرُخُ ُاألَنخَبَياَء َرَف َُأشخ ُحُمَمهٍد َُسيَ َدََن َُعَلى َُوَسلَ مخ َُصلَ  ُاَللهُهمه َُوَعَلى ،َ َلَهُاََُسَلْيخ
يخَن. َمُالدَ  َساٍنُإَلُيَ وخ ََُْلُمخُِبََحخ َحاَبَه،َُوالتهاَبَعْيخ  َوأخصخ

َن.ُ ُتُ رخََحُوخ ُه،َُلَعلهُكمخ ُعوخ اُهللَاَُوَأَطي خ َن!ُات هُقوخ َلُموخ  َأمهاُبَ عخُد:ُفَ َياَُأي َُّهاُالخُمسخ

ََُرََحَُكُمُهللاُ! َلَمْيخ َُمَعاَشَرُالخُمسخ

 دان ناءكتقو كتكنغاونتوق مني وسهاابرسام -كيت سام ماريله
 نغد ،نءادأك دان ماس فستيا دف وتعاىل هسبحان اهلل دفك كطاعنت

-موده. ثنغالر االضس لكنغضمني دان ثرينتهف االضس ملقساناكن
. اخريةوتعاىل د دنيا دان  هة اهلل سبحانرمح تفمندا اكن كيت مودهن
  :اياله اين هاري دفكيت  خطبةتاجوق 

  نءايضكبها يكوخن ،فهيدو نغميبإكس                
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  اهلل دكاسيهي غي مجعة غسيد
 يضبا سالمإ دامل تونتوتن سواتو اكنفمرو نءكسدرهانا دان نغميبإكس

 ممرلوكن سجهرتا غي مأنسيفطره . اخرية دان دنيا ءنايضكبها منجامني
 وتعاىل هسبحان اهلل جوسرتو ،فثهيدو اوروسن مسوا دامل نغبميإكس

 سسواي غي غسإميب غي امضا ايضسبا اين دأنوتي غي سالمإ امضا منجاديكن
  .مأنسي فطره كهندق نغد

 :اياله اين فهيدو دامل سالمإ اوليه دتونتوت غي نغميبإكسانتارا 
وه بادن، توب نتكرحي نغد بكرجا ماس انتارا نغميبإكس ضمنجا :رتامف

 غسيا. مامل دان غسيا تاكنفيخمن وتعاىل هسبحان اهلل توجوان غنسالرس د
  .برحيت اونتوق وقتو مامل دان بكرجا اونتوق وقتو
 : 73القصص ايات ة اهلل دامل سور فرمان

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

 ڈ ژ

 مامل كامو اونتوق منجاديكن اي ،ثمربينف رمحة انتارا د دان :برمقصود غي
 كامو ايفسو دان ثدف برحيت كامو ايفسو (نيتضبر سيليه) غسيا دان
 كامو ايفسو ضجو دان ،ثكورنيا هفليم دري رزقي اريخمن وسهاابر

  .برشكور
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 دتونايكن، رلوف غي حق-حق منونايكن دامل نغميبإكس ضمنجا كدوا:
 نلهغجا. ضكلوار حق ضيت حق اهلل، حق ديري سنديري دان جوءيا

 جاديكنله. ينءال غي حق ابايكنغم غضسهي ترتنتو حق كنغممنتي تراللو
 سلمان برنام غي  اهلل رسول صحابة غاور دوا انتارا برالكو غي قيصه

  :بارناعتفغ دان اجرنفغ ايضسبا ءاَدْرَدْلاَ وُباَ دان الفاريسي
 رساوداراكنفد غي صحابة غاور دوا اكنفمرو ءاَدْرَدْلاَ وُبَاسلمان دان 

 ونف سلمان يسهفبر الما ستله. هجرة ريستيواف دامل  اهلل رسول اوليه
 ءاَدْرَدْلاَ وُباَ يتفمندا اللو هاري، سواتو دف ءاَدْرَدْلاَ وُباَ منزيارهي يضرف

 هسبحان اهلل دفك ةبرعباد اونتوق ثماس كسلوروهن ممنوهي ثها
 حق-حق دوليكنفمم افالليل، تن قيام مامل واسا،فبر غسيا وتعاىل،
 دوا انتارا  (dialog) ضديالو برالكوله مك ،ضكلوار دان اسرتي
         مناصيحتكن سلمان ترسبوت زياره غهوجوفغ دف. اين صحابة

 :ثكات نغد ترسبوت حق-حق انتارا يغيمباغم ايفسو ءاَدْرَدْلاَ وُبَا

َلَكَُعَليخَكَُحقًّا،ُإنهَُلَربَ َكَُعَليخَكَُحقًّا،ُولَنَ فخَسَكَُعَليخَكَُحقًّا،ُوأَلَُ هخ
ُُكلهَُذيَُحقٍ َُحقهُه". ُفََأعخَط
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 كاوغا واجب غي حق توهنمو يضبا ثوهغضسسو بهاوا :برمقصود غي
 اسرتميو يضبا دان تونايكن كاوغا واجب غي حق ديرميو يضبا تونايكن،

 برحق غي فستيا بريكنله ايت اوليه تونايكن، كاوغا واجب غي حق
 . ثحق ايت

 حال ريتاكنخمن دان اهلل رسول نغد افبرجوم غكمودين مريك دات
 بنرله﴿ َسْلَماُن َصَدَق: برسبدا  ينداضب اللو يندا،ضب دفك ترسبوت

  .﴾ايت سلمان تيندقن

                                                                  

﴾بخاريال وايةر ديث ح﴿                                               

  
 

 هسبحان اهلل دفك ةبرعباد ونفقيصه ترسبوت منوجنوقكن بهاوا واالو
 ثسهاروس تيدق اي نامون بسر، غي تونتوتن سواتو اكنفمرو وتعاىل

 يضبا جوسرتو ،ضكلوار رلوانفك دان ديري رلوانفك ابايكنغم يافمس
 انتارا كنلهغاميب ،فهيدو ءنايضكبها دان ناءكسجهرت منجامني

 حق منونايكن دان هارين، سنضتو اهلل، دفك ةبرعباد جوابغوغضت
  .ضكلوار
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  اهلل درمحيت غي مجعة غسيد
 ن،اءربلنجفان د نغكوا وروسنفغ انتارا نغميبإكس ضمنجا :ضكتي
. كدكوت تيدق دان بوروس تيدق برسدرهان، اراخ نغد يتءيا

 :67 ايات الفرقان ةسور دامل وتعاىل هسبحان اهلل فرمان
 ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ

 ابيالفا غي ﴾اياله ايت اهلل ياءضدر غي﴿ مريك ضجو دان :برمقصود غي
; كدكوت خبيل تياد دان باتس اوءيفتيادله ملم ،ثهرتا ممبلنجاكن

-كدوا انتارا د سدرهان بتول اداله مريك ناءربلنجف ﴾ثسباليق﴿ دان
 .ايت ﴾خبيل دان بوروس﴿ اراخ دوا
 اهلل. جسماني دان روحاني تونتوتن انتارا نغكساميب ضمنجا :تفمأك

 ،جسد دان روح دفدر ترديري اين مأنسي منجاديكن وتعاىل هسبحان
 ايفسو ،غسإميب نغد ثدوا-كدوا ضمنجا رلوفرتو مأنسي جوس
 ضمنجا اونتوق. داماي امان دان غتن ناءدأك دامل سنتياس فهيدو
 صالة، رتيفس خصوص ةعباد-ةعباد دشريعتكن مك ،اننيحكرو

 دفك اسباب منجادي غي ثايضسبا دان ريكيذ ،حج زكاة، واسا،ف
  .جيوا نغكتن
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 ركهوينن،ف هاروسكنغوتعاىل م هسبحان اهلل وال،ف جسماني ضاونتوق منجا
 فطره نالوري رلوانفك منجادي غي ثايضسبا دان ديري برهياس مينوم، ماكن

 تيدق جسماني دان روحاني تونتوتن جك ايت اوليه. سجهرتا غي مأنسي
 دان داماي امان فهيدو تفدا اكن تيدق مأنسي غسساور كن،غداميب
  .فطره نغد نغبرتنت كران يا،ضبها

 دامل كرتاللوان برتيندق غي صحابة نغولوض ضتي ورضمن رسول اهلل 
 غنجفس الليل قيام ماس، غنجفس واسافبر نغد اهلل، دفك ةعباد ملقساناكن

  .ثالما-سالما بركهوين تيدق دان ماس
   :برمقصود غي سبدا نيب حممد 

 تاكوت لبيه اكو اهلل، دمي كتاهويله، يين؟ضب-يينضادكه كامو بركات ب”
 اكو دان واسافبر اكو يفتتا كامو، دفدر ث دفد اهلل دان لبيه برتقوى كفك

 اوليه وانيتا، قوم نغد بركهوين اكو دان تيدور اكو دان صالة اكو بربوك،
 يكوتغم غي غاور دري بوكن دي مك كو ةنس يخممبن غي افسسيا ايت

  “ .كو ةنس
  ﴾ديث رواية البخاريح﴿                                               

. نفكهيدو دامل غنتيفت غسا غي ركاراف اكنفمرو نغميبإكس ،ثولنفكسيم
 دان ءنايضكبها نعمت يفاغخم تفدا اكن تيدق مأنسي ن،غميبإكس افتن

 .فهيدو ناءكسجهرت
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 ڃ ڃ ڃ چ چ

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

 ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئې ې ې ى ى ائ 

; كامي توهن واهاي: ءبردعا غي اد والف مريك انتارا د دان :برمقصود غي
 دري كامي ليهارالهف دان اخرية، د يقنءكبا دان دنيا د نقيءكبا كامي بريله

 غي فا دري باءيق غي نيضبها تفمندا اكن غي ايتله مريك .نراك عذاب
 .ثنغهيتو تفخاهلل امت  دان; اوسهاكن مريك تله

 ﴾201-202 ايات البقرة ةسور﴿                                   
ُُُُُ ُُُُُُُ     ُ

  َرَكُهللاُُِلَُوَلُكمخُِفُالخُقرخآَنُالخَعَظيخَم.ِبَُ    ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ََكيخَم. َرُاْلخ ُكمخُِبَاَُفيخَهَُمَنُاآلَّيَتَُوالذ َكخ  َونَ َفَعَِنَُوَاّيَ 

َُوَمنخُكمخَُتالَوَتُهَُانهُهُُهَوُالسهَميخُعُالخَعَليخُم.َوتَ َقبهَلُهللاُ  َمِنَ 
تَ غخَفُرُهللَاُالخَعَظيخَمُِلخَُوَلُكمخُ ِلَُهذاَُوَأسخ ُلُقَ وخ  أقُ وخ

َمَناتَُ ََُوالخُمؤخ َمَنْيخ َلَماَتَُوالخُمؤخ َُوالخُمسخ َ َلَمْيخ  َوَلَساَئَرُالخُمسخ
ُرُالرهَحيخُم.ُ ُهُإنهُهُُهَوُالخَغُفوخ تَ غخَفُروخ َُفاسخ

ُ
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ُطخَبُةُالثهانََيةُُاَُ  ْلخ

دُُ َمخ َُُّلَِلهَُُاْلخ ُالخَعاَلَمْيخ َهدُُ.َُربَ  َدهُُُهللاَُُُإْلَُإَلهَُُْلَُأنَُوَأشخ  ُ،َلهَُُُشرَيخكَُُْلَُوحخ

َهدُُ لُهُُُهَُُعبخدُُُحُمَمهًداَُسيَ َدَنََُُأنُهَُوَأشخ َُُوَسلَ مُخَُصلَُ ُاللهُهمُه.َُوَرُسوخ َُسيَ َدَنََُُعَلىَوَِبَركخ
َ.َُوَأصخَحاَبهَُُآَلهََُُوَعَلىُحُمَمهٍد، َُأْجخََعْيخ

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

ََُُمَعاَشرَُ َلَمْيخ   هللا،َُرََحَُكمُُُالخُمسخ

  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

ُ َُصلَ  ُلىَُعَُُتَُيخُلُهاُصَُمَُكَُ،ُُدمُهُحمََُُنَُدَُيَُ سَُُآلَُُلىَُعَُوَُُ،دٍُمُهُحمََُُنَُدَُيَُ ىُسَُلَُعَُاللهُهمه
ُلىَُعَُوَُُ،دٍُمُهُحمََُُنَُدَُيَُ سَُُلىَُعَُُكُخرَُِبَُوَُ،ُمَُيُخاهَُرَُب ُخُإََُنَُدَُيَُ سَُُآلَُُلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهَُرَُب ُخُإََُنَُدَُيَُ سَُ

ُمَُيُخاهَُرَُب ُخُإََُنَُدَُيَُ سَُُآلَُُلىَُعَُوَُ،ُمَُيُخاهَُرَُب ُخُإََُنَُدَُيَُ سَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُاُِبَُمَُكَُ،دٍُمُهُحمََُُنَُدَُيَُ سَُُآلَُ
َُمَُالَُعَُُالُخِفُ يخٌدَُمََيخٌد. ،ْيخ  َُإنهَكَُحََ
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ُ ُاغخَفرخ َُاللهُهمه َمَنْيخ َمَناَت،َُللخُمؤخ ََُُوالخُمؤخ َلَمْيخ َلَماتََُُواملُسخ ُهمُخُ،َوالخُمسخ َياَءَُمن خ ُاأَلحخ
يخٌعَُقرَيخٌبَُمَُُُّ،َواأَلمخَواتَُ َعَواتََُإنهَكَُسََ ُ.يخُبُالده

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

َُموخْلََنُالخَواَثَقَُِبهلَلُ َفظخ َزانَُُلخطَانَُالسُُّاللهُهمهُاحخ َمَُاُُ،زَيخَنُالخَعاَبَديخنََُُمي خ بخَنُالخَمرخُحوخ
َعَليخَهَُوَعَلىُُحَمخُمودَُُلخطَانَُسُُّال َُِبهلَلَُشاه،َُوأَنخَزَلُالرهَحخَةَُ َتَفيخ نُ وخرُُلخطَانَةَُسُُّالالخُمكخ

ُ.ترغضانوُزَاَهَرة،ُُسلخطَانَةَُ

َُوَُ َلَمْيخ َلهَُُوَرَعاَّيهَُُمَنُالخُمسخ َفظخَُأوخْلَدهَُُوَأهخ َواآلَخَرَة،َُواحخ ن خَيُا َلَماَتُِفُالدُّ الخُمسخ
ََتكَُ َ.َُبَرَحخ َُُّيَُأرخَحَمُالرهاََحَْيخ

َدُ َفظخَُوِلهُالخَعهخ َاَعيخلَُُحُمَمهدَُُتغكواللهُهمهُاحخ َزانَُُلخطَانَُسُُّالُبخَنُالخَواَثَقَُِبهللََُاَُُإَسخ َُمي خ
ُ.زَيخَنُالخَعاَبَديخنَُ
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. اوروسن االضس منتدبري مها يضال فهيدو مها غيا اهلل، واهاي توهن ي
 .نغرتولوفمو، كامي مموهون  ةرمح نغد
 

 كامي بياركن كاوغا نلهغجا دان كامي، اوروسن االضس رباءيقيلهف
 نغكهيل دفدر نموغد غبرليندو موهون كامي. مو نءاضجا افتن برسنديرين

 مصيبة دفدر مو نغد غبرليندو ضجو كامي. مو نءامليهارف دان نعمت
  .مو نءاكمورك االضس دان عذاب

 

 غساودارا كامي ي-دان ساودارا كامي ونيلهفواهاي توهن كامي! ام
 كامي هاتي دامل جاديكن كاوغا نلهغجا دان ميان،إ دامل كامي يءمندهولو

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

ُ

ن خَياَُحَسَنًةَُوِفُاآلَخَرَةَُحَسَنًةَُوَقَناَُعَذاَبُالنهاَر.  ُرَب هَناُآتََناُِفُالدُّ
 ُ.مَُلُهسَُوَُُهَُبَُحُخصَُوَُُهََُلُآُىلَُعَُوَُُدٍُمُهحمََُُُنَُدَُيَُ سَُُىلَُعَُُهللاُُُىلُهصَُوَُ

َُ ُالخَعاَلَمْيخ ُدُهلَلَُربَ  َمخ ُ.َواْلخ
َُعَباَدُهللَا!

ُهَُعَلىُنََعَمَهَُيَزدخُكمخ،اُذخُكُروخاُهللَاُالخَعَظيخَمُ ُكُروخ  َيذخُكرخُكمخ،َُواشخ

َن. نَ ُعوخ َبُ،َُوهللاُُيَ عخَلُمَُماَُتصخ ُرُهللَاَُأكخ  َوَلذَكخ

اَُإَلَُصالَتُكمُخ ُموخ  يَ رخََحخُكُمُهللا.ُ،قُ وخ


