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ُطخَبةُُ َلُُاْلخ  ُاألوخ

ُ َلُهُِِبهلَُدىَُوِديخِنُاحلَقِ  َُأرخَسَلَُرُسوخ ُدُهلِلُالَِّذيخ َُكرَِهُاحلَمخ ُُكلِ ِهَُوَلوخ يخِن ِلُيظخِهَرُهَُعَلىُالدِ 
نَُ رُِكوخ  ُاملُشخ

لُهُُ َهُدَُأنََُّسيِ َدََنُُُمَمًَّداَُعبخُدُهَُوَرُسوخ ُالِإلَهُِإالُهللاَُُوَأشخ َهُدَُأنخ  َُأشخ
َساٍنُ َحاِبِهَُوَمنخُتَِبَعُهمخُِبِِحخ َُعلَىَُسيِ ِدََنُُُمَمٍَّدَُوَعَلىُآِلِهَُوَأصخ الل ُهمََُّصلِ َُوَسلِ مخَُوَِبِركخ

يخنُِ ِمُالدِ   ُُِإَلُيَ وخ
َُونَ فخِسيُبِتَ قخَوىُهللاُُِ-فَ َياُِعَباَدُهللِاُُ-َأمَّاُبَ عخُدُ   ُأوِصيُكمخ

 ُقواُاَّللََُّوَُكونُواَُمَعُالصَّاِدِقنَيََُيَُأي َُّهاُالَِّذيَنُآَمُنواُات َُّ
 

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

دان هندقله كامو  اهلل، دفك كامو لهابرتقو! براميان غي غاور-غواهاي اور ”
   “.بنر غي غاور-غسام اور-برسام براد
  .اهلل دكاسيهي غي مجعة غسيد

 رهاتنيف وكنفمنوم كيت سام-سام ماريله اين، مليا غدري ميمرب مجعة ي
  : برتاجوق خطبة ساتو دفك

  “رمحة دان ةهداي مباواف كالهرين نيب  ”           
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 ايضسدونيا سبا سالمإ اومت دفول منجادي بولن ايستيميوا كألا عربي
 زمان اخري نيب اكنفمرو غي  حممد نيب بسر نغجوجنو كالهرين بولن

 اين كالهرين. عامل سكالني ك رمحة ممباوا اونتوق داوتوسكن غي
 اي بهكن مات،-مسات ولغضواتر مأنسي كالهرين قيصه بوكنله
  .رمحة دان ةهداي كريمين ثبرسام ممباوا غي كالهرين قيصه

 

 يكفاس ايضلباف كوميغمر  اهلل رسول كالهرين دفدان رمحة در ةهداي
 الوءس دامل. اخالق دان عةيشر عقيدة، ترماسوق مأنسي نفكهيدو

 اهلل منتوحيدكن دفك مأنسي اومت غممبيمبي  ينداضب عقيدة، ممربسيهكن
 برهاال، نمبهفث نغد شرك ثملواس غضسهي اره نغكهيل دنيا مشاركت ستله

  .ثايضسبا دان هاريامات ،غبولن، بينت ،غبينات ،وكوقف ،يفا
 

 دأجر اي مك امضا حكام-حكوم اتاو نغوندارفال شريعة وءدامل س
 دان (teori)تيوري ماللوءي اد سام  ينداضب اوليه رليهتكنفد دان

 ممنوهي غي شريعة. نءرستوجواف دان نءرالكواف ن،ءركاتاف ةسّن نغد عملي
 . )manusiawi(مأنسيوي نغنتيفك االضس يتفمن دان نءرلوافك االضس
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 غي سام مأنسي مشاركت دامل نغولوض فستيا اليممب بنر-بنر غشريعة ي
 فكغرفتر ايت كتيك دنيا ستله. رعيت اتاو نيفميمف ميسكني، اتاو كاي

 برالكو تفدا تيدق دان مأنسي سسام منينداس غي غاوند-غاوند نغد
 .يهقف مسوا فترهاد (saksama)سقسام دان عاديل

  

 دان سهارين نفي كهيدوماللوء دتوجنوقكن اخالق نغد ضجو يتوضب
 مناريق برجاي  حممد نيب اخالق يندهنإك غضسهي بركسن غي نصيحت

 دفك نفسو هاوا كراكوسن اروس دامل لمغضت اين سالما غي مأنسي راماي
  .مورني غي سالمإ ادب

 

 ونتوهخ دان يننفيمفك دامل يغضترتي كوالييت ساتو منوجنوقكن تله  ينداضب
 ،ضكلوار دامل يننفيمفن سسواتو كءاكجاي ثوهغضسسو. تاوالدان

 كيت مان وهءسجا دفك غنتوضبر اراضن ونفماهو دان ريضن مشاركت،
  . حممد نيب يننفيمفك ايض دان تاوالدان ونتوهيخمن

 :21 ايات بااألحز ةاهلل دامل سور فرمان
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وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی 

 ی جئ

 ونتوهخ ايت اهلل رسول ديري دف يموضبا اداله ،ثوهغضسسو : ثمقصود
 اهلل نءكريضا كنفهارغم سنتياس غي غاور يضبا يتءيا باءيق، غي ايكوتن

 .اهلل اتيغيغم قثبا دان بوتثم والف، سرتا اي اخريةي هار باءيق بالسن دان
 

  اهلل، دبركيت غي مجعة غسيد
 ريبادينفك وميضكاغم تراللو تردهولو اول ينراسيض ابيالفا ليقفله قتيد
 نيب مماتوهي حال، مسوا دامل  نيب ونتوهيخمن مريك غضسهي  نيب

 ضلبيه دري كلوار  حممد نيب رتاهنكنفمم دان سيتواسي مسوا دامل
 :  نيب سبدا حياتيغم مريك. غترساي بندا هرتا دان تردكت

ُ

ِمُنَُأَحدُُكمُخ ُ َوالَِّذيُنَ فخِسيُبَِيِدِهُاَلُيُ ؤخ َنَُأَحبَّ َُأُكوخ َُوِلِدِهَُوَواِلِدِهَُحَّتَّ ِإَليخِهُِمنخ
َُ  َوالنَّاِسَُأْجخَِعنيخ
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 اميان ورنافمس تيدق! ثنغتا د وك جيواغ ي توهن دمي :ثمقصود
 ثافبا ،ثانق دفدر ثدكاسيهي لبيه اكو غضسهي كامو غسساور

  .مأنسي سكالني دان سنديري
 ﴾مسلم دان البخاري رواية حديث﴿                                 

 برمتو رنهف تيدق  ينداضب ونفواالو ثاومت يءمريندو تغسا رسول اهلل 
 ناءيغم اتاكنثم اد حديث سبواه.  ينداضب ديري دف نغوضأك ايتله. كيت

 سفسل الهري غي ثاومت فترهاد  اهلل رسول ناءينتخك دان كريندوان
 برسام  اهلل رسول ،هلل عنها ضير  هريره ابو دفدر. ينداضب كوفاتن
 : برمقصود غي برسبدا دان 'عْيِقَب رقبورنفكاوسن  ك يضرف تثصحاب

. براميان غي غاور-غاور ريضن ﴾هونيفغ﴿ كامو اتس ك سجهرتا ”
    نيغاي امت. كامو وسوليثم اكن اهلل كهندق نغد كامي ثوهغضسسو

 صحابة “.كيت ساودارا-ساودارا مليهت كيت تفدا ثنداياس هاتيكو د
“ ساودارامو يا رسول اهلل؟-اساودار بوكن اين كامي اكهفا“: ثبرتا ينداضب
 كنغسد. صحابةكو-صحابة اداله مسوا كامو“: منجواب  ينداضب

 ولموخن بلوم غي ﴾منيوءم غاور-غاور﴿ اداله كيت ساودارا-ساودارا
  “.﴾ اهلل رسول برمتو رنهف افتن براميان غاور-غاور﴿

﴾مسلم رواية حديث﴿                                                     
  



 

7 
 

 ونفماسيه براميان واالو غي زمان اخري اومت مليا غنجوثم ضجو نيب 
 :سبدابر  ينداضب.  ينداضب نغد موك برسوا رنهف تيدق

َنُِِب،ُُُثَُُّطوََب،ُُُثَُُّطوََب،ُ َُرآِنَُوآَم َمنخ  ُطوََبُِل
َرِنُ يَ  َنُِِبَُوََلُخ ُآَم َمنخ  ُُثَُُّطوََبُِل

. كو نغد براميان دان مليهتكو غي غاور يضبا لهغونتوابر”:ثمقصود
 براميان غي غاور يضبا غونتوابر يضال دان غونتوابر يضال غونتوابر

  “ .مليهتكو تيدق دي يفتتا نكوغد
 )رواية امحد حديث                                               (

  اهلل، درمحيت غي مجعة غسيد
وه مانكه ءديري، سجا هحماسبواجر سكالي كيت جوسرتو، امت 

 دفك براميان مقصود يتفمن بنر-بنر  اهلل رسول دفكن كيت ءاينتخك
 هسبحان اهلل فرمان اميانضسبا  ينداضب سنه يقمنجج دان  ينداضب

 :31ت ايا عمران آل ةسور دامل وتعاىل

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ
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اهلل مك ايكوتيله  يهاسيغم كامو بنر جك: كاتاكنله: ثمقصود
 دوسا-دوسا كننوفمغم سرتا كامو يهاسيغماي اهلل خداكو، نس
  .اسيهانيغم مها يضال ،ونفمفغ مها اهلل دان. كامو

 

 نافمس رااعتب يغرنو كيت ماريله اين، كالي خطبة يخرياغم يضبا
  : ثانتارا.  ولُسالرَّ ُدِلْوَم

اداله منجادي  سالم هندقله يقني بهاوا كالهرين نيب حممد إاومت 1. 
  .بوات سكلني عامل ةرمحة دان هداي

  اهلل رسول دفن مريك كءاينتخاومت اسالم هندقله ممبوقتيكن ك .2
 دترمجهكن شريعة، حياتنفغ دان كفهمن اميان، عقيدة نارمونيف ماللوءي
  .وجيفتر غي اخالق ننفكسو ماللوءي

 دفك ناقاجندان  روبهنفاومت اسالم مستيله برتيكد اونتوق مالكوكن 3.
  .سهارين عمالن فستيا دامل باءيق لبيه غي سيتواسي

 ريضحا كيت ماريله ، اهلل رسول دفك كيت نءاينتخك اتاكنثم يضبا.4
 ريضن كتغريف  ولُسالرَّ ُدِلْوَم مسبوتن جمليس ك راماي-براماي

 اوكتوبر 9 نءابرمس ه1444 ولألا ربيع 12 دف دمسبوت اكن غي انوغضتر
 .ننيت 2022
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ُِمَنُالشَّيخطَاِنُالرَِّجيمُِ  َأُعوُذُِِبَّللَِّ

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

 ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ

ي رضن ندودوقف هرتا دري ثرسول دفك كورنياكن اهلل غي فا :ثمقصود
 دان اهلل، رسول دان اهلل، يضبا ترتنتو اي اداله مك ،غرافبر تيدق نغد
 هرتا ايفسو. مسافر غاور سرتا ميسكني غاور يتيم، انق-انق ،ةرابق قوم يضبا

 دباوا غي جوا فا. كامو نغكال دري كاي غاور دانتارا يدرابر ثها تيدق ايت
 كامو غدالر غوا يج فا دان اي، ترمياله مك كامو دفك اهلل رسول اوليه

 اهلل ثوهغضسسو; اهلل دفك كامو لهابرتقو دان. ثنغالر اتوهيلهف مك ثمالكوكن
 .ثسيقسا عذاب برت امتله

 ﴾7ت ايا:  رشاحل ةسور﴿                                               
  َُرَكُهللاُُِلَُوَلُكمخُِفُالخُقرخآِنُالخَعِظيخِم.ِبَُ 

ُِبَاُ ُكمخ ِكيخِم.َونَ َفَعِِنَُوِاَيِ  ِرُاحلَخ  ِفيخِهُِمَنُاآلََيِتَُوالذ ِكخ
ُِتالَوَتُهُِانَُّهُُهَوُالسَِّميخُعُالخَعِليخُم. َُوِمنخُكمخ  َوتَ َقبََّلُهللاُِمِنِ 

ُ تَ غخِفُرُهللَاُالخَعِظيخَمُِلخَُوَلُكمخ ِلَُهذاَُوَأسخ ُلُقَ وخ  أقُ وخ
ِمنُِ ِلَماِتَُوالخُمؤخ ََُوالخُمسخ ِلِمنيخ ِمَناتَُِوِلَساِئِرُالخُمسخ ََُوالخُمؤخ  نيخ

ُرُالرَِّحيخمُُُ ُهُإنَُّهُُهَوُالخَغُفوخ تَ غخِفُروخ ُ.فَاسخ
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ُطخَبُةُالثَّانَِيةُُاَُ  ْلخ

دُُ َمخ ََُُّلِلَُُِّاحلخ ُالخَعاَلِمنيخ َهدُُ.َُربِ  َدهُُُهللاُُُِإالُِإَلهَُُالَُأنَُوَأشخ  ُ،َلهَُُُشرِيخكَُُالَُوحخ

َهدُُ لُهُُُهَُُعبخدُُُُُمَمًَّداَُسيِ َدَنََُُأنََُُّوَأشخ َُُوَسلِ مُخَُصلُِ ُاللَُّهمَُّ.َُوَرُسوخ َُسيِ ِدَنََُُعَلىَوَِبِركخ
َ.َُوَأصخَحاِبهُُِآِلهَُُِوَعَلىُُُمَمٍَّد، َُأْجخَِعنيخ

َن.ُاَّللََُُّات َُّقوا!ُهللاُِعَبادَُُفَ َياُبَ عخُد،َُأمَّا ُفَاَزُالخُمت َُّقوخ ُفَ َقدخ
ُ

ََُُمَعاِشرَُ ِلِمنيخ ُهللا،َُرِِحَُكمُُُالخُمسخ
 

  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

ُ َُصلِ  ُلىَُعَُُتَُيخُلَّاُصَُمَُكَُ،ُُدمَُُُّمََُُنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،دٍُمَُُُّمََُُنَُدُِيُِ ىُسَُلَُعَُاللَُّهمَّ
ُلىَُعَُوَُُ،دٍُمَُُُّمََُُنَُدُِيُِ سَُُلىَُعَُُكُخرُِِبَُوَُ،ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُ

ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُ،ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُاُِبَُمَُكَُ،دٍُمَُُُّمََُُنَُدُِيُِ سَُُآلُِ
َُمُِالَُعَُُالُخِفُ يخٌدَُمَِيخٌد. ،نيخ  ُِإنََّكُِحَِ
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َُ ِمِننيخ ُِللخُمؤخ ُاغخِفرخ ِمَناِت،ُاللَُّهمَّ ََُُوالخُمؤخ ِلِمنيخ ِلَماتَُُِواملُسخ ُهمُخُ،َوالخُمسخ َياِءُِمن خ ُاأَلحخ
يخٌعَُقرِيخٌبَُمُُُِّ،َواأَلمخَواتُِ َعَواتُِِإنََّكَُسَِ ُ.يخُبُالدَّ

ُوذُُعُُُن ََُنَُِّإُُمَُّهُُاللَُّ.كَُيخُُغَُُهُُُفُرُِصُخالُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءَُِبَُوَُالُخوَُُالءَُبَُاُالُخنَّعَُُعُخفَُادُخُمَُّهُُاللَّ
ُاَنَُضَُرُخمَُُفُِاشُخُمَُّهُُاللَّ.ُامُِقَُسُخاألَُُئُِي ُِسَُِمنُوَُُامُِذَُالخُُوَُُونُِنُُالخُُوَُُصُِالبََُُنَُمُُِكَُبُِ
ُ.اَنُِبُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفَُِنُِبُُفُخطُُالُخوَُُ،َنَُتَُوُخمَُُّمُخحَُارُخوَُ

َُموخالََنُالخَواِثَقُِِبهلِلُ َفظخ َزانَُُلخطَانَُالسُُّاللَُّهمَُّاحخ ِمُِاُُ،زَيخَنُالخَعاِبِديخنَُُِمي خ بخَنُالخَمرخُحوخ
َعَليخِهَُوَعَلىَُُُمخُمودُُِلخطَانُِسُُّال ُِِبهلِلَُشاه،َُوأَنخِزِلُالرَِّحخَةَُ َتِفيخ نُ وخرُُلخطَانَةُِسُُّالالخُمكخ

ُ.ترغضانوُزَاِهَرة،ُُسلخطَانَةُِ

َلهَُُوَرَعاََيهُُِمَنُالخُمسُخ َفظخَُأوخالَدهَُُوَأهخ َواآلِخَرِة،َُواحخ ن خَيُا ِلَماِتُِفُالدُّ ََُوالخُمسخ ِلِمنيخ
َِتكَُ َ.ُِبَرِحخ ََُُيَُأرخَحَمُالرَّاِِحِنيخ

ِدُ َفظخَُوِلَُّالخَعهخ َاِعيخلَُُُُمَمَّدَُُتغكواللَُّهمَُّاحخ َزانَُُلخطَانُِسُُّالُبخَنُالخَواِثِقُِِبهللُِِاُُِإَسخ ُِمي خ
ُ.زَيخَنُالخَعاِبِديخنَُ
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. اوروسن االضس منتدبري مها يضال فهيدو مها غي يا اهلل، واهاي توهن
 .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

 

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

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

ُ

ن خَياَُحَسَنًةَُوِفُاآلِخَرِةَُحَسَنًةَُوِقَناَُعَذاَبُالنَّاِر.  ُرَب ََّناُآتَِناُِفُالدُّ
 ُ.مَُلَّسَُوَُُهُِبُِحُخصَُوَُُهُِِلُآُىلَُعَُوَُُدٍُمَُُّمََُُُنَُدُِيُِ سَُُىلَُعَُُهللاُُُىلَّصَُوَُ

َُ ُالخَعاَلِمنيخ ُدُهلِلَُربِ  َمخ ُ.َواحلخ
ُِعَباَدُهللِا!

ُهَُعَلىُنَِعِمِهَُيِزدخُكمخ، ُكُروخ  اُذخُكُروخاُهللَاُالخَعِظيخَمَُيذخُكرخُكمخ،َُواشخ

َن. نَ ُعوخ َبُ،َُوهللاُُيَ عخَلُمَُماَُتصخ ُرُهللِاَُأكخ  َوَلذِكخ

اُِإَلَُصالِتُكمُخ ُموخ  يَ رخَِحخُكُمُهللا.ُ،قُ وخ


