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ُطخَبةُ  َل  اْلخ   األوخ

ُد هلِل ِذيخ الَعرخِش املَِجيخِد، َوالَبطخِش  َمخ  .الشَِّديخِد، الَفعَّاِل ِلَما يُرِيخدُ َاْلخ
َهُد َأنخ ََل ِإلَ   َدُه ََل ِإَلَّ  هَ َأشخ   َشرِيخَك َلُه، هللاُ َوحخ
ُلُه،   َهُد َأنَّ َسيِ َدََن ُُمَمًَّدا َعبخُدُه َوَرُسوخ  َوَأشخ

ِبِه  الل ُهمَّ َصل ِ  َ،وَسلِ مخ َعلَى َسيِ ِدََن ُُمَمٍَّد َوَعَلى آِلِه َوَصحخ  َأْجخَِعْيخ
يخِن.   ِم الدِ  َساٍن ِإَل يَ وخ  َوَمنخ تَِبَعُهمخ ِبِِحخ

 َأمَّا بَ عخُد، فَ َيا ِعَباَد هللِا، ُأوِصيُكمخ َونَ فخِسي بِتَ قخَوى هللِا 

ِلُمونَ    ََي َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اَّللََّ َحقَّ تُ َقاتِِه َوََل ََتُوُتنَّ ِإَلَّ َوَأن خُتمخ ُمسخ

 ديري ضتوان دان جو-توان دفك سانفهمبا اهلل! ساي بر-واهاي همبا
 واهاي: برمقصود غي اهلل . فرماناهلل دفك برتقوى ايفسو سنديري

 تقوى، بنر-سبنر ندغ اهلل دفك كامو لهابرتقو! براميان غي غاور-غاور
 .سالمإ ناءدأك دامل مالءينكن ماتي كامو كالي-سكالي نغجا دان

  .اهلل دكاسيهي غي مجعة غسيد
 :اراكن تاجوقخبمم اين هاري دفميمرب مليا 

  “باءيق لبيه غي نغونتوأك يهءمرا                   ”
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 اراخس كيلغوخمن يضبا هاتي ينتوفدان  فيكرينماريله كيت ممبوك 
 سسواتو لكنغضمني ابيالفا اهلي رهضانو دري يستيميوااتر غي فا تلييت،
  .ثدفك برتقوى (lantaran)لنرتن

 ءاَمَهلُداى ِباَ دان ةاَدَتَق ابي حديث دري غدات اين (emas)امس فرينسيف
 غسأوربرمتو اهلل. كات مريك: كامي ك بيت مسافر ساللو بر ثواكد مان غي
 فا اجركوغم دان كو نغتا ضغمم رنهف  اهلل رسول: بركات دي ،يِوَدَب
 :برسبدا  ينداضب. وتعاىل هسبحان اهلل اوليه ثدافك جركناد غي

 

ًئا ِإت َِقاَء هللِا تَ َعال إنَّ  ًا ِمنخهُ  ِإَلَّ َك َل َتدَُع َشي خ  .َأعخطَاَك هللاُ َعزَّ َوَجلَّ َخْيخ

 اهلل، دفك برتقوى كران سسواتو لكنغضتي تيدق كاوغا برمقصود:
   .ثدري باءيق لبيه غاكن بريكن سسواتو ي اهلل مالءينكن

  ﴾امحد روايةحديث ﴿                                             
 

 منجادي كالي غولابر غي القرءان مليا قاعده منجادي اين فرينسيف
 كتاب دامل د. القرءان دامل د قيصه دان ريستيواف قثبا دفك بسر الجرنف

:ثتاراان. اين اوتام فرينسيف دري ونتوهخ فبربا دباوا ُناَسِحاْل ُدِعاَوالَق
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 بندا هرتا ينتا،ختر يرءا تانه لكنغضمني ناربقبر تله غقوم مهاجرين ي1.
 نتيكنض اهلل اللو وتعاىل، هسبحان اهلل كران ةمك د غترساي غي غاور دان

 دان اروهفغ سرتا ملواس غي نءمبوكاف تانه ه،فمليم غي رزقي نغد
:100ايات  ءاَسالّن ةوتعاىل دامل سور هاهلل سبحان فرمان .راماي غي يكوتفغ

  

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ 

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 

 ىئ ی

 دان باليمم اونتوق﴿ اهلل جالن دف برهجرة غي افدان سسيابرمقصود: 
 تفمت اين بومي موك د يتفدا اكن اي ايخنس ،﴾سالمإ قكنضمن

 دري كلوار غي افسسيا دان; معمور غي رزقي دان قثبا غي برهجرة
 ماتي اي كمودين ،ثرسول دان اهلل دفك برهجرة توجوان نغد ثرومه

. اهلل دسيسي ثهجرة اهالف فتت تله ثوهغضسسو مك ،﴾الننرجف دامل﴿
 .اسيهانيغم مها يضال ون،فامفغ مها اهلل ﴾تلهغاي﴿ دان
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 نغد توهن نيتضد ،ثقوم لكنغضمني ابيالفا عليه السالمنيب إبراهيم  2.
 امساعيل بين نغكال دري باءيق-باءيق غي كتورونن تذوري دان انق-انق
 رتيفنيب س-ن مريك اداله نيبغكال دري راماي غي يلئاسرا بين دان

 سليمان، ،دوداو هارون، موسى، ،يوسف يعقوب، اسحاق، امساعيل،
  . حممد نيب ترماسوقله عليه السالم عيسى حيي، زكريا،

 :49مريم  ةوتعاىل دامل سور هاهلل سبحان فرمان

 

 ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی

 ی ی ی جئ حئ 
 مريك غي فا دان مريك لكنغضمني برهجرة دي ابيالفمك ا برمقصود:

 دان ،﴾ثانق﴿ اسحاق: ثدفكمي كورنياكن كا اهلل دري ينءال غي مسبه
 .نيب كتفغبر جاديكن كامي ثدوا-كدوا دان; ﴾ثوخوخ﴿ يعقوب

 

 نقوجوف مالين دري نفسو مناهن صرب بيالفاا السالمعليه  يوسفنيب 3.
 دري ليهارافتر رضا نجاراكنفد اونتوق مميليه دان مصر مبسرف اسرتي

، مصر مبسرف (istana)ايستان د سليسا فهيدو غبربندي فتنه بهان
 بسر كواس مميليقي غي مصر واسافغ ايضسبا ينداضب كتغاللو اهلل ا

 فثهيدو اخري )episod(يسودفاي د مصر اراضن نءاككاي خزانه وروسكنغم
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 :57-55: سفيو ةوتعاىل دامل سور هاهلل سبحان فرمان

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڄ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

 ڳ گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ک ک

 نءربنداهاراف وروسفغجاديكنله داكو ”بركات: يوسف برمقصود:
 نغد ثاضمنجاديا س اكو ثوهغضسسو; ﴾مصر﴿ بومي حاصيل

 دمكينله دان. “ثمنتدبريكن اراخ يءتاهوغم يضال ،ثباءيق-يقءسبا
; مصر بومي د كواس ضغمم يوسف نقكدودو كنفتت كامي ،ثاراخ

 كامي. ثيءدسوكا غي سهاج مان د ايت ريضن د لغضتي بيبس دي
 دان كهندقي، كامي غي سهاج افسسيا دفك كامي رمحة هكنفليم

. نقيءكبا بربوات غي غاور-غباءيق اور بالسن كنغهيلغم تيدق كامي
 غي غاور-غاور يضبا باءيق لبيه اخرية هاري اهالف ثوهغضسسو دان

 .برتقوى سنتياس والف مريك سرتا براميان
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 دان هَلْزُع جالن مميليه ابيالفا ف  ه  ك  ال   ب  اح  ص  ا   موداف-موداف4.
 جامينن ممربي تيدق دان براميان تيدق غي ريضن سرتا قوم لكنغضمني

 هسبحان اهلل. واض د غبرليندو قسافتر غضسهي مريك، امضا دفك امان
 واض د مريك فهيدو غضسهي مريك دفك ثرمحة ربكنيمل وتعاىل

 وهفتيم دامل قثث تيدور دان براسرتاحة مريك اونتوق سليسا تغسا منجادي
 : 16ايات  لكهفا ةوتعاىل دامل سور هاهلل سبحان فرمان .الما تراللو غي

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ٱ 

 ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

 دان مريك دري ديري كنغاسيغدان اوليه كران كامو تله م برمقصود:
 غبرليندو كامو يلهضرف مك اهلل، دري ينءال غي مسبه مريك غي فا دري

 كامو، دفك ثرمحة دري هكنفيممل كامو توهن ايفسو ايت، واض د
 كامو اوروسن ﴾كنامنجاي﴿ اونتوق كموداهن-كموداهن دياكنثم دان

  .وناضبر غي بنتوان ممربيكن نغد
 

 اكود نغد سونافتر دان ترالالي ابيالفا عليه السالمنيب سليمان 5.
 اونتوق مميليه ينداضب اللو تعاىل،ه سبحان اهلل يتغيغم اونتوق افترلو غضسهي

 غي الجو نيغا نغد ينداضب اونتوق نتيكنضترسبوت، اهلل  اكود مسوا مبليهثم
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 ﴾شيطان﴿ يلضد غي جني منوندوقكن دان ثارهن منوروت فبرتيو
 .وتنءال د لمفث دان وننغبا مبواتف ايضسبا ثدفك بكرجا اونتوق

 : 37-36ايات  ص ةوتعاىل دامل سوره اهلل سبحانفرمان 
 ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

 ې ې ى ى ائ

 ثيضبا مودهكن كامي ﴾اللو ثرموهوننف بولكنق كامي﴿مك  برمقصود:
 مان اره ك ،ثكماهوان منوروت الهن-رالهنف فبرتيو غي نيغا وناكنغضم

; شيطان جني ﴾ممرينته ثيضبا مودهكن كامي﴿ دان; ثدتوجو هندق غي سهاج
 غي دان ونن،غبا منديريكن ندايف غي نغولوض-نغولوض ﴾ممرينته اي﴿

 .﴾غماسي-غماسي كرجا منجالنكن يضبا﴿ (penyelam)مفثل منجادي
 

  .دبركيت غي مجعة غسيد
 غي نقيءكبا ابيالفا اين نءايستيميوإك يضمنجلسكن الرسول اهلل 

 :برسبدا  نيب اخرية. د بهكن دنيا د سهاج بوكن راوليهيفد
 

ُ َعزَّ َوَجلَّ َعَلى  َمنخ َكَظَم َغيخظًا َوُهَو قَاِدٌر َعَلى َأنخ يُ نخِفَذُه، َدَعاُه اَّللَّ
َم  ُوِر الخِعِْي َما َشاءَ رُُءوِس اْلخَََلِئِق يَ وخ ُ ِمَن اْلخ َُه اَّللَّ  الخِقَياَمِة َحَّتَّ ُُيَْيِ 

 



 

9 
 

 اونتوق وفمم دي نءادأك دامل ثكمارهن مناهن غي افسسيا :ثمقصود
          خريةا هاري د ثيلغضمم اكن وتعاىل هسبحان اهلل مك ،ثلقساناكنم

      مميليه اونتوق اهلل اوليه يليهنف دبري دي غضسهي ثخملوق نفدهاد
  .ثدكهندقي غيري ادابيدمان -مان

   ﴾دوداو ابو رواية﴿                                                
 

 معصية اداله اهلل كران لكنغضدتي اونتوق اوتام غي ركارافتنتو سكالي 
 دان دوسا لكنغضمني نغونتوأك دان كلبيهن جوسرتو. دوسا دان

 يهءمرا ،ضترجا اكن مرواه ثانتارا قثبا دان بسر تراللو اداله معصية
 ءدعا رزقي، موره تنرتام، في، هيدومأنس دحرميت ،خملوق غساي كاسيه

  .رمودهكنفد اوروسن سرتا حاجة دان دمقبول
 

 منمبهكن كيت، ناءكتقو كتكنغمني وتعاىل هسبحان اهلل ضمسو
 دان دوسا لكنغضمني اونتوق رمودهكنفد اللو كيت، خالصنإك

 دنيا د ادا سام اهلل سيسي د رهضانو دان (laba)البا يهءمرا سرتا معصية
 .اخرية د يضال اتهفا
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 الرَِّجيمِ  الشَّيخطَانِ  ِمنَ  ِِبهللِ  َأُعوذُ 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

 ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

 

فاءيده  تفمندا ﴾ثاوسها عمل نغد﴿ هندقيغم غي افسسيا برمقصود:
 دان; ثدكهندقي غي فاءيده دف متبهن تفمندا ثممربي اكن كامي ،اخرية د

 مات،-مسات دنيا د نقيءكبا ﴾ثاوسها عمل نغد﴿ هندقيغم غي افسسيا
 ،﴾تنتوكن كامي غي سقدر﴿ ايت دنيا نقيءكبا دري ثدفك بري كامي

  .كلقاخرية  د ونف نيضوليه سسواتو بهاابر اكن تيدق اي دان
 ﴾20 ايات ىورالشُّ ةسور﴿                                         

 
 

   َرَك هللاُ ِل َوَلُكمخ ِف الخُقرخآِن الخَعِظيخِم.ِبَ 
َِكيخِم. ِر اْلخ ُكمخ ِبَا ِفيخِه ِمَن اآلََيِت َوالذ ِكخ  َونَ َفَعِِن َوِاَيِ 

 السَِّميخُع الخَعِليخُم.َوتَ َقبََّل هللا ِمِنِ  َوِمنخُكمخ ِتَلَوَتُه ِانَُّه ُهَو 
تَ غخِفُر هللَا الخَعِظيخَم ِلخ َوَلُكمخ  ِل َهذا َوَأسخ ُل قَ وخ  أقُ وخ

ِمَناتِ  َ َوالخُمؤخ ِمِنْيخ ِلَماِت َوالخُمؤخ َ َوالخُمسخ ِلِمْيخ  َوِلَساِئِر الخُمسخ
ُر الرَِّحيخُم.  ُه إنَُّه ُهَو الخَغُفوخ تَ غخِفُروخ  فَاسخ
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ُطخَبُة الثَّانَِيةُ اَ   ْلخ

دُ  َمخ َ  َّلِلَِّ  اْلخ َهدُ . َربِ  الخَعاَلِمْيخ َدهُ  هللاُ  ِإَل ِإَلهَ  َل َأن َوَأشخ َهدُ  ،َلهُ  َشرِيخكَ  َل َوحخ  َوَأشخ
لُهُ  هُ َعبخدُ  ُُمَمًَّدا َسيِ َدَنَ  َأنَّ   ُُمَمٍَّد، َسيِ ِدَنَ  َعَلىَوَِبِركخ  َوَسلِ مخ  َصلِ   اللَُّهمَّ . َوَرُسوخ

َ. َوَأصخَحاِبهِ  آِلهِ  َوَعَلى  َأْجخَِعْيخ
َن. اَّللََّ  ات َُّقوا! هللا ِعَبادَ  فَ َيا بَ عخُد، َأمَّا  فَ َقدخ فَاَز الخُمت َُّقوخ

َ  َمَعاِشرَ  ِلِمْيخ  هللا، َرِِحَُكمُ  الخُمسخ
 

  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

 لىَ عَ  تَ يخ لَّ ا صَ مَ كَ ،  دمَّ  ُمَُ َنَ دِ يِ  سَ  آلِ  لىَ عَ وَ  ،دٍ مَّ  ُمَُ َنَ دِ يِ  ى سَ لَ عَ اللَُّهمَّ َصلِ  
 ،دٍ مَّ  ُمَُ َنَ دِ يِ  سَ  لىَ عَ  كخ رِ ِبَ وَ ، مَ يخ اهِ رَ ب خ  إِ َنَ دِ يِ  سَ  آلِ  لىَ عَ وَ  ،مَ يخ اهِ رَ ب خ  إِ َنَ دِ يِ  سَ 
 آلِ  لىَ عَ وَ ، مَ يخ اهِ رَ ب خ  إِ َنَ دِ يِ  سَ  لىَ عَ  تَ كخ َر ا ِبَ مَ كَ ،دٍ مَّ  ُمَُ َنَ دِ يِ  سَ  آلِ  لىَ عَ وَ 
َ مِ الَ عَ  الخ ِف  مَ يخ اهِ رَ ب خ  إِ َنَ دِ يِ  سَ  يخٌد َمَِيخٌد. ،ْيخ   ِإنََّك ِحَِ
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 َ ِمِنْيخ ِمَناِت، اللَُّهمَّ اغخِفرخ ِللخُمؤخ َ  َوالخُمؤخ ِلِمْيخ ِلَماتِ  َواملُسخ َياِء  ،َوالخُمسخ اأَلحخ
ُهمخ  يخٌع َقرِيخٌب َمُِّ  ،َواأَلمخَواتِ  ِمن خ  .يخُب الدََّعَواتِ ِإنََّك َسَِ

 َنَّ إِ  مَّ هُ اللَّ  .كَ ْيخُ غَ  هُ فُ رِ صخ َل يَ  امَ  اءَ شَ حخ فَ الخ وَ  ءَ ِبَ وَ الخ وَ  َلءَ بَ ا الخ نَّ عَ  عخ فَ ادخ  مَّ هُ اللَّ 
 فِ اشخ  مَّ هُ اللَّ . امِ قَ سخ األَ  ئِ ي ِ سَ ِمن وَ  امِ ذَ الخُ وَ  ونِ نُ الخُ وَ  صِ الربََ  نَ مِ  كَ بِ  وذُ عُ ن َ 
 .انَ بِ  لَ زَ ا ن َ يمَ ا فِ نَ بِ  فخ طُ الخ وَ  ،َنَ تَ وخ مَّ  مخ حَ ارخ  وَ اَنَ ضَ رخ مَ 

َفظخ َموخَلََن الخَواِثَق ِِبهلِل  َزانَ  لخطَانَ السُّ اللَُّهمَّ احخ بخَن اِ  ،زَيخَن الخَعاِبِديخنَ  ِمي خ
ِم  َتِفيخ ِِبهلِل َشاه، َوأَنخِزِل الرَِّحخََة َعَليخِه َوَعَلى  َُمخُمودِ  لخطَانِ سُّ الالخَمرخُحوخ الخُمكخ

 .ترغضانو نُ وخر زَاِهَرة، ُسلخطَانَةِ  لخطَانَةِ سُّ ال

ن خَيا  ِلَماِت ِف الدُّ َ َوالخُمسخ ِلِمْيخ َلُه َوَرَعاََيُه ِمَن الخُمسخ َفظخ َأوخَلَدُه َوَأهخ َواحخ
َ.ََي َأرخَحمَ  َواآلِخَرِة، ِبَرِحخَِتكَ     الرَّاِِحِْيخ

ِد  َفظخ َوِلَّ الخَعهخ َاِعيخلَ  ُُمَمَّدَ  تغكواللَُّهمَّ احخ  لخطَانِ سُّ ال بخَن الخَواِثِق ِِبهللِ اِ  ِإَسخ
َزانَ   .زَيخَن الخَعاِبِديخنَ  ِمي خ
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  فغاسيه مها غيا اهلل، واهاي ذات ي
 

 فثاكيت، اءوب دان بنخان بالء ماالفتاك، سضاال فدهيندريله كامي در
 ككجامن ،نءفرسغكيتا فلباضاي درفد كموغكرن، دان ككجني درفد
 ماهوفون منفق يغ ن،ءكسغسارا دان كسولينت درفد ،هارا هورو دان
  .ترمسبوثي يغ
 

 .سسواتو سضاال اتس بركواس مها اغكاو غضوهثسسو
 
 

ن خَيا َحَسَنًة َوِف اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذابَ    النَّاِر. رَب ََّنا آتَِنا ِف الدُّ
  .مَ لَّ سَ وَ  هِ بِ حخ صَ وَ  هِ لِ آ ىلَ عَ وَ  دٍ مَّ ُمَُ  َنَ دِ يِ  سَ  ىلَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ وَ 

 َ ُد هلِل َربِ  الخَعاَلِمْيخ َمخ  .َواْلخ
 

 ِعَباَد هللِا!
ُه َعَلى نَِعِمِه َيِزدخُكمخ، ُكُروخ  اُذخُكُروخا هللَا الخَعِظيخَم َيذخُكرخُكمخ، َواشخ

ُر هللِا  َن.َوَلذِكخ نَ ُعوخ رَبُ، َوهللاُ يَ عخَلُم َما َتصخ  َأكخ

ا ِإَل َصَلِتُكمخ  ُموخ  يَ رخَِحخُكُم هللا. ،قُ وخ

 


