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ُطخَبةُُ َلُُاْلخ  ُاألوخ

ُدُهلِلُالُ  َمخ َُنِذي خًرا،ُز لَُذيُن ََُاْلخ َ َنُِللخَعاَلِمْيخ  الخُفرخقَاَنَُعَلىَُعبخِدِهُِلَيُكوخ
َُلُ َهُدَُأنخ لُُه،ُُِإَلَهُِإل َُُأشخ َهُدَُأن ُُُمَم ًداَُعبخُدُهَُوَرُسوخ  هللا،َُوَأشخ

َُعَلىَُسيِ ِدََنُُُمَم ٍد،ُ  اَلل ُهم َُصلِ َُوَسلِ مخَُوََبِركخ
ٍمُ ُِاَلُيَ وخ ُتَِبَعُهمخ ينَُِوَعَلىُآِلِهَُوَأصخَحاِبِهَُوَمنخ   الدِ 

ِلُحونَُُ،ُُأوِصيُكمخَُونَ فخِسيُبِتَ قخَوىُهللاُِِعَباَدُهللا فَ َيا َأم اُبَ عخد؛ ُتُ فخ  َلَعل ُكمخ
ََُيُأَي َُّهاُال ِذيَنُآَمُنواُات  ُقواُاَّلل ََُوُقوُلواُقَ وخًلَُسِديًدا،

زًاُ َُفاَزُفَ وخ ُُيِطِعُاَّلل ََُوَرُسوَلُهُفَ َقدخ ُُذنُوَبُكمخَُوَمنخ َُلُكمخ َُويَ غخِفرخ َُلُكمخَُأعخَماَلُكمخ ِلحخ ُيصخ
 .ِظيًماعَُ

  سكالني، درمحيت غي مجعة غسيد
-سبنر نغد وتعاىل هسبحان اهلل دفسام كيت برتقوى ك-ماريله سام

 اهلل دفك كطاعنت دامل براد سنتياس كيت مودهن-موده. تقوى بنر
  .اخرية دان دنيا د بسر نءاكجاي وليهيارفمم دان رسول دان
  دكاسيهي، غي مجعة غسيد

 برسام، وهضت مليسيا ضكلوار برتيماكن غي نءاكمرديك بولن نافمس
 : برتاجوق خطبة ممباوا اين، بركت نوهف غي هاري دف ميمرب

  .“نءاكمرديك رهضانو يسنيفغ”                  
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. اراضن سجاره نتفلي دامل برمعنى دتيق اكنفمرو 1957 وسضاو 31 
 جاس غنغم يضبا نءاكمرديك هاري مبوتثم كيت تاهون فستيا

 .نءاكمرديك يفااخمن دمي ناربقبر قثبا تله غي ساغب غاجوف دان هالونف

 نغد نءاكمرديك نعمت حياتيغسام كيت م-اوليه ايت، ماريله سام 
 ناءكمرديك ممستيكن دمي ساغب نايضلبافك دامل كهرمونيان كلكنغم

.غدات اكن ينراسيض اوليه دنعميت تروس دان رتاهنكنفد تفدا اين
  

 كالي ناءكمرديك تاهون غاول مبوتثم غلوافبراحلمدهلل، كيت ماسيه 
 حضرةبرشكور ك  كيت مليسيا، ضور ايضسبا. اين تاهون دف 65-ك

 كيت ستله ناءكمرديك نعمت رهكنضانوغم تله غوتعاىل ي هاهلل سبحان
 اين اراضن ناءككاي حمصول حاصيل االضس. رونق 4 ريفهم ترجاجه

 دان ياابود ايضلباف ماسوق دباوا اللو نجاجه،ف اوليه وتءدكا تله
  .كيت ياابود نغد بربيذا غي فهيدو سيستم

 

  .درمحيت غي مجعة غسيد
. مأنسي سسام ناءهمبفغ دان نيندسنف غمننت غسالم اداله اجرن يإ

خليفه  كات اميانضسبا مرديك دالهريكن مأنسي فستيا كنغسد
    :عنه  اهلل ضير  اخلطاب عمر ابن
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 مريك مالهريكن ايبو كنغسد مأنسي، رهمباكنفسجق بيال كامو مم”
  “.مرديك مأنسي ايضسبا

 غي اهلل رهضانو اداله يفاخك كيت تله غي اراضن ناءجوسرتو، كمرديك
 برتوكر دان اهلل اوليه دتاريك بوليه اين نءكورنيا. كوريشد واجب

.كداماين دان ماننأك نعمت نغد فورك كيت جك تاكف ماال منجادي
 : 112، ايات لحالن ةوتعاىل دامل سور هاهلل سبحان فرمان 

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

 ڃ ڃ چ

 سبواه; ونتوهخ ساتو ممربيكن وتعاىل هسبحان اهلل:  برمقصود غي
 دري ميواه غي ثرزقي يغددات غي تنرتام، دان داماي امان غي ريضن
 نعمت-نعمت اكن رفوكو ثندودوقف كمودين ت،فمت فتيا-فتيا

 وتيفملي غي وتناككت دان رنفكال ثايت، مك اهلل مراساكن اهلل
  .الكوكن تله مريك غي فا دسببكن ثكسلوروهن
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  .هلل مُُكُُظَُفُِحَُقوم مسلمني 
 وانخا منوروت ناءكمرديك نعمت يسيغسام كيت م-ماريله سام

 ج،احلة سور دامل وتعاىل هسبحان اهلل فرمان اميانضسبا الكريم القرءان
 :41 ايات

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ڌ ڌ ڎ

 ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ
 بريكن كامي جك غي ﴾سالمإ اومت﴿ مريك يتءيا” :برمقصود غي

 غمسبهي منديريكن مريك ايخنس بومي د ممرينته ناءككواس مريك
 غمالر سرتا نقيءكبا بربوات وروهثممربي زكاة، دان مريك م سرتا
 يضبا ﴾تلهغاي﴿ دان. كرغمو غي ركاراف دان كجاهنت مالكوكن دري

  “.اوروسن االضس كسودهن جواله اهلل
 

 اين ايات بهاوا اتاكنثم ثتفسريدامل  (Al-Jazaairiy)اْلَجَزاِئِرّي 
 غي ةدول سبواه مبنتوقنف اساس فرينسيف-فرينسيف اريسكنغضم

  :يتءيا. اهلل ياءدرض
 منديريكن نغد اهلل دفك كشكورن دان نابديعفغ حق منونايكن:  رتامف

  .تربسر غي ةعباد اكنفمرو غي صالة
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 .زكاة منونايكن نغملونسكن حق كعاديلن سسام مأنسي د كدوا :
 دان نديديقنف نصيحت، ماللوءي باءيق بربوات وروهثم : ضكتي

  .شريعة حكام حكوم ناءرلقسنف
 كسدرن ماللوءي كجاهنت دان كرنغكمو هخضمن : تفمأك
 .غاوند-غاوند نءواتكواسافغ اتاو اخالق ناءمبينف ،(sivik)يقؤسي

 

  .دبركيت غقوم مسلمني ي
 غي نفكهيدو ممبينا نغد كوريشد رلوفن ءاتاهون كمرديك 65نعمت 

 رقكنضد غي كماجوان. تولني دان مورني غي ناءكمرديك ارتي يتفمن
 نبى بن مالك رادبن،ف توكوه. نساننإك وننغامبف نغد غسإيري مسيت

  نغد سرنتق هاروس اراضن كاكنيممرد نغرجواف بهاوا سكنضمن
 دري ديري سكنفمل اونتوق وسهالهابر. (minda)ميندا ممبيبسكن

 ندوانف ايضسبا امضا ملتقكن تيدق غي نجاجهف رتيفس فيكريبر
  .نيالي سيستم ممبينا دامل ثصخصو

 

-سام ماريله سكالني مجعة غسيد روثم بيطخ اين، هاريخطبة  خريياغم
 : برايكوت ركاراف-ركاراف نغد ناءكمرديك رهضانو يسيغم سام
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 االضس منونايكن نغد اهلل نغد كيت نغهوبو واتكنغم : رتامف
  .ثنغالر االضس وهيءمنجا دان ثرينتهف

 تيدق رضا مسلم غسأور ايض: ممليهارا جاتي ديري سباكدوا 
  (negatif).تيفاضني دان غسغسويا ابود-ياابود نغد اروهفغتر

  .اراضن ممعموركن دامل باهو غنديضبر دان بربقيت : ضكتي
 كيت سسام ماننأك دان ناءكسجهرت كهرمونيان، ضمنجا : تفمأك

  .ضكلوار ساتو ايضسبا ينءال قوم نغد ضجو دان
 وتعاىل هسبحان اهلل دبركيت تروس سالمإ دنيا سلوروه دان مليسيا ضمسو
  .انخبن دان مصيبة دري ليهارافتر سرتا رمحة غيوءدنا دان

 

 ڃ ڃ ڃ چ چ

ڃ ڃ ڃ چ چ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

 گ گ



 

8 
 

 امضا﴿ اهلل تالي دفك سكالني كامو وهلهضت فضغبر دان :برمقصود غي
 دفك اهلل نعمت لهغكن دان; براي-رايخبر كامو نلهغجا دان ،﴾سالمإ

 اهلل اللو ،﴾دهولو ليةيجاه مساس﴿ موسوهن-برموسوه كامو كتيك كامو
 نعمت نغد ادوف-برساتو كامو غضسهي﴿تي كامو ها انتارا د اتوكنثم

 غي سالمإ غاور ايت اهلل نعمت نغد كامو منجاديله مك ،﴾سالمإ
 دسببكن﴿ نراك غجور يفت د براد تله دهولو كامو دان. برساودارا

 ايت نراك دري كامو سالمتكن اهلل اللو ،﴾ليةيجاه مساس كامو فورنكك
 كامو دف منجلسكن كاهلل دمكينله. ﴾ضجو سالمإ نعمت دسببكن﴿

 .ثهدايه توجنوقف تفمندا كامو ايفسو ،ثنغكرتا ايات-ايات
 

     ﴾103: ايات عمرانل آ ةسور﴿                                       
ُُُُُُُُ 

  َرَكُهللاُُِلَُوَلُكمخُِفُالخُقرخآِنُالخَعِظيخِم.َبَُ          ُُُُُُُُُُُُ
َِكيخِم.َونَ َفَعِِنُ ِرُاْلخ ُكمخُِبَاُِفيخِهُِمَنُاآلََيِتَُوالذ ِكخ  َوِاَيِ 

َُوِمنخُكمخُِتالَوَتُهُِان ُهُُهَوُالس ِميخُعُالخَعِليخُم.  َوتَ َقب َلُهللاُِمِنِ 
تَ غخِفُرُهللَاُالخَعِظيخَمُِلخَُوَلُكمخُ ِلَُهذاَُوَأسخ ُلُقَ وخ  أقُ وخ

لُِ َُوالخُمسخ َ ِلِمْيخ ِمَناتَُِوِلَساِئِرُالخُمسخ ََُوالخُمؤخ ِمِنْيخ  َماِتَُوالخُمؤخ
ُرُالر ِحيخُم.ُ ُهُإن ُهُُهَوُالخَغُفوخ تَ غخِفُروخ َُفاسخ
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ُطخَبُةُالث انَِيةُُاَُ  ْلخ

دُُ َمخ ََُُّلِل ُُِاْلخ ُالخَعاَلِمْيخ َهدُُ.َُربِ  َدهُُُهللاُُُِإلُِإَلهَُُلَُأنَُوَأشخ  ُ،َلهَُُُشرِيخكَُُلَُوحخ

َهدُُ لُهُُُهَُُعبخدُُُُُمَم ًداَُسيِ َدَنََُُأنُ َُوَأشخ َُُوَسلِ مُخَُصلُِ ُالل ُهمُ .َُوَرُسوخ َُسيِ ِدَنََُُعَلىَوََبِركخ
َ.َُوَأصخَحاِبهُُِآِلهَُُِوَعَلىُُُمَم ٍد، َُأْجخَِعْيخ

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

ََُُمَعاِشرَُ ِلِمْيخ   هللا،َُرِِحَُكمُُُالخُمسخ

  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

ُ َُصلِ  ُلىَُعَُُتَُيخُلُ اُصَُمَُكَُ،ُُدمُ ُُمََُُنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،دٍُمُ ُُمََُُنَُدُِيُِ ىُسَُلَُعَُالل ُهم 
ُلىَُعَُوَُُ،دٍُمُ ُُمََُُنَُدُِيُِ سَُُلىَُعَُُكُخرَُِبَُوَُ،ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُ

ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُ،ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُاَُبَُمَُكَُ،دٍُمُ ُُمََُُنَُدُِيُِ سَُُآلُِ
َُمُِالَُعَُُالُخِفُ يخٌدَُمَِيخٌد.ِإن َكُ ،ْيخ  ُِحَِ
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َُ ِمِنْيخ ُِللخُمؤخ ُاغخِفرخ ِمَناِت،ُالل ُهم  ََُُوالخُمؤخ ِلِمْيخ ِلَماتَُُِواملُسخ ُهمُخُ،َوالخُمسخ َياِءُِمن خ ُاأَلحخ
يخٌعَُقرِيخٌبَُمُُُِّ،َواأَلمخَواتُِ َعَواتُِِإن َكَُسَِ ُ.يخُبُالد 

ُوذُُعُُُن ََُنُ ِإُُمُ هُُاللُ ُ.كَُيخُُغَُُهُُُفُرُِصُخلُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءََُبَُوَُالُخوَُُالءَُبَُاُالُخنُ عَُُعُخفَُادُخُمُ هُُاللُ 
ُاَنَُضَُرُخمَُُفُِاشُخُمُ هُُاللُ .ُامُِقَُسُخاألَُُئُِي ُِسَُِمنُوَُُامُِذَُالخُُوَُُونُِنُُالخُُوَُُصُِالبََُُنَُمُُِكَُبُِ
ُ.اَنُِبُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفَُِنُِبُُفُخطُُالُخوَُُ،َنَُتَُوُخمُ ُمُخحَُارُخوَُ

َُموخلََنُالخَواِثَقَُِبهلِلُ َفظخ َزانَُُلخطَانَُالسُُّالل ُهم ُاحخ ِمُِاُُ،زَيخَنُالخَعاِبِديخنَُُِمي خ بخَنُالخَمرخُحوخ
َعَليخِهَُوَعَلىَُُُمخُمودُُِلخطَانُِسُُّال َُِبهلِلَُشاه،َُوأَنخِزِلُالر ِحخَةَُ َتِفيخ نُ وخرُُلخطَانَةُِسُُّالالخُمكخ

ُ.ترغضانوُزَاِهَرة،ُُسلخطَانَةُِ

َواآلِخَرِة،ُ ن خَيُا ِلَماِتُِفُالدُّ ََُوالخُمسخ ِلِمْيخ َلهَُُوَرَعاََيهُُِمَنُالخُمسخ َفظخَُأوخلَدهَُُوَأهخ َواحخ
َِتكَُ َ.ُِبَرِحخ ََُُيَُأرخَحَمُالر اِِحِْيخ

ِدُ َفظخَُوِل ُالخَعهخ َاِعيخلَُُُُمَم دَُُتغكوالل ُهم ُاحخ َزانَُُلخطَانُِسُُّالُبخَنُالخَواِثِقَُِبهللُِِاُُِإَسخ ُِمي خ
ُ.زَيخَنُالخَعاِبِديخنَُ
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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 خَياَُحَسَنًةَُوِفُاآلِخَرِةَُحَسَنًةَُوِقَناَُعَذاَبُالن اِر.  ُرَب  َناُآتَِناُِفُالدُّ
 ُ.مَُلُ سَُوَُُهُِبُِحُخصَُوَُُهُِِلُآُىلَُعَُوَُُدٍُمُ ُمََُُُنَُدُِيُِ سَُُىلَُعَُُهللاُُُىلُ صَُوَُ

ُدُهللُِ َمخ ََُُواْلخ ُالخَعاَلِمْيخ ُ.َربِ 
ُِعَباَدُهللِا!

ُهَُعَلىُنَِعِمِهَُيِزدخُكمخ، ُكُروخ  اُذخُكُروخاُهللَاُالخَعِظيخَمَُيذخُكرخُكمخ،َُواشخ

َن. نَ ُعوخ َبُ،َُوهللاُُيَ عخَلُمَُماَُتصخ ُرُهللِاَُأكخ  َوَلذِكخ

اُِإَلَُصالِتُكمُخ ُموخ  يَ رخَِحخُكُمُهللا.ُ،قُ وخ


