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ُطخَبةُ  َل  اْلخ   األوخ

ُد  َمخ َ،  لله َاْلخ لهمهْيخ َانه َأعخَظَم الن هَعمه َعَلى الخُمسخ ْيخ  الَّذهيخ َجَعَل نهعخَمَة اْلخه
،ُ َقُّ الخُمبهْيخ َهُد َأنخ ََل إهَلَه إهَلَّ هللاُ الخَملهُك اْلخ  َوَأشخ

  ،َ لُُه َخاََتُ النَّبهي هْيخ َهُد َأنَّ ُُمَمًَّدا َعبخُدُه َوَرُسوخ  َوَأشخ
َ، اَللَُّهمَّ َصل ه َوَسل همخ  َنخبهَياءه َوالخُمرخَسلهْيخ َرفه األخ  َعَلى َسي هدهََن َوَموخََلََن ُُمَمٍَّد َأشخ

 . مه الد هيخنه َساٍن إهَل يَ وخ  َوَعَلى آلههه َوَأصخَحابههه َوَمنخ تَبهَعُهمخ ِبههحخ

ا هللَا   .وَُكونُوا َمَع الصَّادهقهْيَ َأمَّا بَ عخُد فَ َيا عهَباَد هللاه، اهت َُّقوخ

  .همبا اهلل-همباواهاي 

 نغد ،نءادأك دان ماس فستيا دف وتعاىل هسبحان اهلل دفله كابرتقو
مودهن -موده. ثنغالر االضس لكنغضمني دان ثسوروهن االضس ملقساناكن

  .ثمياننإك بنر غي مأنسي نغكال دامل غولوضكيت تر

  :تاجوق غتنت اراكنخممبي اكن اين هاري دف خطبة
  غوضاميان نعمت ترا                        

  اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

 دفك اهلل اوليه دكورنياكن غي بسر غاليف غي اهلل نعمت اكنفاميان مرو
 ايت اوليه. ينءال غي نيمت-نعمت نغد غبربندي ،ثهمبا-همبا
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. اهلل دفك براميان ناءدأك دامل فبرشكورله كران كيت ماسيه هيدو
  .اهلل ضشر نعمت مراساي تفدا اكن تيدق غسساور اميان، افتن

 :7ايات  تاَرُجُحْلَاة اهلل دامل سور فرمان

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

 ژ ژ ڑ ڑ ک ک

 كران برشكور هندقله براميان غي غاور-غاور واهاي كامو دان: ثمقصود
        سرتا ينتايخ كامو غي ركاراف سواتو اميان منجاديكن اهلل
 سقفا ربواتنفدان  ككفورنهاتي كامو، دان منجاديكن  دامل ثرهياسكنفد

 غي مريك; يخبن كامو غي ركاراف-ركاراف: ايت درهاك ربواتنف سرتا
 .لوروس غي جالن منوروت فتت غي غاور-غاور اياله دمكني برصفة

 

 سهاج بوكن اين هدايه دان اميان نعمت فكشكورن ترهاد
 ننيت، ضدامل شر د كنخفداو ضجو يفتتا دنيا، دامل د كنخفداو
 ايات فارعاألة سور دامل ثريتاكنخمن وتعاىل هسبحان اهلل اميانضسبا
 :ثمانفر نغد 43

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 

 يب …ىئ  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ
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 هاتي دري كيغد حسد دان دندم االضس ابوتكنخ كامي دان :ثمقصود
-غماسي ﴾تفمت﴿ دباوه ايغسو فبربا الريغم غي ﴾ضشر دامل د﴿ مريك،

 يضبا ترتنتو وجيف االضس: "بركات نغد برشكور والف مريك دان ،غماسي
 اين، ﴾نعمت-نعمت تفمندا﴿ اونتوق توجنوقف هدايه ممربي تله غي اهلل
 تيدق اهلل كاالو توجنوقف وليهارفمم اكن كالي-سكالي تيدق كامي دحالف

  ."… ﴾ثتوفيق نغد﴿ كامي نيفمميم
 

 فستيا اين اميان نعمت منشكوري دان اتيغيغم سنتياس ضجو صحابة اراف
 لياغضم غسد كتيك غضسهي مريك حياة غنجفس ناءدأك دان ماس

 :اين ءدعا بوتثم ساللو مريك ونف باَزْحاأَل نغرافف يفهادغم دامل اريتف

َنا َنا َوَل َصلَّي خ ق خ َتَدي خَنا َوَل َتَصدَّ  .اَللَُّهمَّ َلوخَل أَنخَت َما اهخ
 كامي هدايه، تفمندا اكن تيدق كامي مو، تياد كاالو اهلل يا :ثمقصود

 .امي تيدق اكن تاهو منديريكن صالةك دان برصدقه تاهو اكن تيدق

  .اهلل دكاسيهي غي مجعة غسيد

 رهضانو اداله اي يفتتا دواريثي اتاو بلي دجوال بوليه غاميان بوكن سسواتو ي
 ك ماس دري اوبه-وبهابر سنتياس اميان. وتعاىل هسبحان اهلل دفدرخاص 
 اتاو منورون غكاد-غكاد دان برمتبه اتاو كتغمني غكاد-غكاد ماس،

. ثناءمليهارف دان نءاضنجاف اراخ مان وهءسجا دفك غنتوضبر ،غركورب
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 دان وبورثم يضبا دجالنكن رلوف غي (aktiviti)ييتؤاكتي انتارا
  :اياله مياننإك كتكنغمني

 ،اخالق دان عةيشر عقيدة، نغد بركاءينت تاهوانفغ علمو منداملي :رتامف
 ناءورنفكسم دفك اساس منجادي علمو كران اين. ثنغد برعمل سرتا

 اكنفمرو والفان دان عمل صاحل، مانكاال عمل صاحل امي
. غسساور مياننإك كتكنغمني دان وبورثم بوليه غي  (aktiviti)ييتؤاكتي

 غسساور لهقالي صاحل عمل دان اميان انتارا (kombinasi)كومبيناسي
 .اهلل ضشر مماسوقكي اونتوق ايت

 :82البقرة ايات ة وتعاىل دامل سور هاهلل سبحان فرمان 

                                                                                                                 ے ے ۓ ۓ ھ ھ ھ ھ

 ڭڭ ڭ ڭ 
له  مريكصاحل،  برعملا سرت براميان غي غاور-غاور دان :ثمقصود

  .ثدامل د ككال مريك ،ضاهلي شر
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 هاتي دامل مياننإك كلكنغم ايفسو اهلل دفك ءدعا قكنثربافمم كدوا:
 وفمم اكن تيدق كيت اهلل نغرتولوف افتن. ثالما-سالما بوات كيت
 :سبدا رسول اهلل . ثممليهارا دان ضمنجا

َلُق  ْيَاَن َلَيخخ أَُلوا اَّللََّ "إهنَّ اْلخه ُب، فَاسخ -ِفه َجوخفه َأَحدهُكمخ َكَما ََيخَلُق الث َّوخ
ْيَاَن ِفه قُ ُلوبهُكمخ  -تعال  ."َأنخ ُُيَده َد اْلخه

 غضرو ددامل لوسوه منجادي اكن ايت اميان ثوهغضسسو :ثمقصود
 اهلل دفك لها مينت ايت اوليه اكاين،ف ثلوسوه اميانضسبا كامو غسساور
 .كامو هاتي دامل د اميان ربهاروءيفمم اي ايفسو وتعاىل هسبحان
 ﴾الطربانىرواية حديث ﴿                                                     

 هيه اهلل سبحاناول دسبوت غي ءدعا اياله كنءددعا رلوف غي ءانتارا دعا
 :8عمران ايات آل   ةوتعاىل دامل سور

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

! كامي توهن واهاي: ")بركات نغد ءبردعا مريك( :ثمقصود
 توجنوقف بري كاوغا سسوده كامي هاتي كنغمميسو كاوغا نلهغجا
; سيسيمو دري رمحة هفليم كامي دفك كورنياكنله دان كامي، دفك

  .ثمربينف هفليم-هفمليم غي توهن جواله كاوغا ثوهغضسسو
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 :اياله خثممبا قثبا  اهلل رسول غي ءدان دعا

 ُمَقل هَب الخُقُلوبه ثَ ب هتخ قَ لخِبه َعَلى دهينهكَ ََي 

     هاتيكو كنلهفتت هاتي باليقكن-قممبالي غي توهن واهاي :ثمقصود
  .مو امضا داتس

  ﴾امحد رواية حديث﴿                                                    
 بربنتوق غي ونفماهو فرض بربنتوق غي كطاعنت عمالن قكنثربافمم :ضكتي
  .سنة

 مروسقكن بوليه غي ركاراف-ركاراف دري ديري هيندركنغم :تفمأك
 .)iktikad(ادقاعت اتاو ربواتنف اتاو ن،فاكاخرف بنتوق دامل اد سام اميان،

 دان موناه مماكي اياله اميان مروسقكن بوليه غي نفاكاخرفانتارا 
 دان ،ثكتاب-كتاب ،ثرسول اراف ،ثامضا اهلل، دفكن كاسند-رسندافمم
 اراخس امضا دري دكتاهوي غي نفكواجي كاريغيغم سرتا ثمالئكة اراف

  .ثايضسبا دان حج زكاة، واسا،ف صالة، رتيفس موده،
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 ينءال غي دفك برعبادت اياله والف اميان مروسقكن بوليه غي ربواتنفانتارا 
 ملكنعغم ين،ءال امضا ناءامضأك )aktiviti(ييتؤاكتي رتايثم اهلل، دفدر

 ف  ح  ص  م   هيناغم ،غسساور فترهاد سيحري وناكنغضم اتاو سيحري، علمو
 تفمت د ثكنغممبوا اتاو ثاتس ك مميجق ،ثوتوركغم رتيفس القرءان،
 يغممر اونتوقكافري  غاور غمنولو دان ،ثايضسبا دان جنيس اتاو كوتور

  .سالمإ غاور
 

 ايت امضا مسوا غغضفمان اياله امي مروسقكن بوليه غي ادقتعاانتارا 
 تيدق سالمإ دامل حكام حكوم غغضفم سام، اداله
 ينءال غي اد بهاوا براعتقاد كيين، ماس دف يضال )narelev(نؤريلي
 برعباده يضال رلوف تيدق غغضفم دان دمسبه اونتوق برحق اهلل دفدر

  .ترتنتو )maqam(مقام يفااخمن تله كران
 

  .اهلل دملياكن غي مجعة غسيد
 اوليه رهكنضنواد غي غوضترا غي نعمت اكنفاميان مرو ،ثولنفكسيم

 دان ضجا جوسرتو يليه،فتر غي ثهمبا-همبا دفك وتعاىل هسبحان اهلل
 برشكور تندا ايضسبا باءيق، نغد كيت ديري دف اد غي اميان ليهاراكنلهف
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 بوليه غي سسواتو مالكوكن كالي-سكالي نغجا اهلل، نعمت دفك
 اخري ك غضبرككالن برسام كيت هي اكن اي مودهن-موده. ثمروسقكن

 ان ،وتعاىل هسبحان اهلل ضشر مماسوقكي اونتوق كيت ماليقكن غي حياة،
 .اهلل شاء

لله  َأُعوذُ  يمه  الشَّيخطَانه  مهنَ  ِبه   الرَّجه

چ 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 ڳ ڳ ڳ

 دان اهلل دفك كامو اميان كنلهفتت! براميان غي غاور-غاور واهاي :ثمقصود
 حممد،﴿ ثرسول دفك دتورونكن تله غي القرءان كتاب دفك دان ،ثرسول
 دفدر دهولو دتورونكن تله غي يخسو كتاب-كتاب دفك ضجو دان ،﴾
 دان ،تثمالئك-مالئكة دان اهلل، دفك كرغاي كفور غي افسسيا دان. ايت

 مك ،اخرية هاري ضجو دان ثرسول-رسول دان ،ثكتاب-كتاب
 .وهءجا امت غي كسسنت نغد سست تله اي ثوهغضسسو

 (136 :)سورة املائدة اية                                             
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.ِبَ     َرَك هللاُ ِله َوَلُكمخ ِفه الخُقرخآنه الخَعظهيخمه
. َكهيخمه ره اْلخ َا فهيخهه مهَن اآلََيته َوالذ هكخ ُكمخ ِبه  َونَ َفَعِنه َواهَي ه

يخُع الخَعلهيخُم. نخُكمخ تهالَوَتُه اهنَُّه ُهَو السَّمه  َوتَ َقبََّل هللا مهِن ه َومه
خ َوَلُكمخ  تَ غخفهُر هللَا الخَعظهيخَم ِله ِله َهذا َوَأسخ ُل قَ وخ  أقُ وخ

َناته  مه َ َوالخُمؤخ مهنهْيخ لهَماته َوالخُمؤخ َ َوالخُمسخ لهمهْيخ  َولهَسائهره الخُمسخ
يخُم.  ُر الرَّحه ُه إنَُّه ُهَو الخَغُفوخ تَ غخفهُروخ  فَاسخ
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ُطخَبُة الثَّانهَيةُ اَ   ْلخ

دُ  َمخ َ  َّللهَّه  اْلخ َهدُ . َرب ه الخَعاَلمهْيخ َدهُ  هللاُ  إهَل إهَلهَ  َل َأن َوَأشخ  ،َلهُ  َشرهيخكَ  َل َوحخ
َهدُ  لُهُ  هُ َعبخدُ  ُُمَمًَّدا َسيه َدَنَ  َأنَّ  َوَأشخ  َسيه دهَنَ  َعَلىَوَِبرهكخ  َوَسله مخ  َصله   اللَُّهمَّ . َوَرُسوخ
َ. َوَأصخَحابههه  آلههه  َوَعَلى ُُمَمٍَّد،  َأْجخَعهْيخ

َن. اَّللََّ  ات َُّقوا! هللا عهَبادَ  فَ َيا بَ عخُد، َأمَّا  فَ َقدخ فَاَز الخُمت َُّقوخ

رَ  َ  َمَعاشه لهمهْيخ َُكمُ  الخُمسخ  هللا، َرِحه
 

 نيغاي بيخط ننيت، 2023 خم 1 دف 90-ك دارت تنرتا هاري مسبوتن نافمس
 سرتا دارت تنرتا ضور سلوروه دفك كاسيه ترميا يغضستي نفاخاو مكنقمرا

 كسالمنت ضمنجا دمي ورباننفغ دان بقيت نغسومب اتس مريك، ضكلوار
 غي بقيت خدمت االضس نجاريغضم غ. اهلل جواله ياراضن كدولنت دان

  .ورهكنخ مريك
 ورنياكنغم اهلل رضا كنءاعمند كيت سام-سام ماريله ايت، نغسهوبو

 أمانه مميكول دامل مريك دفك كاخالصن دان كربانيان كالن،خك
 كسالمنت دان كامانن كلكنغم اهلل ضمسو. ينتاختر اير تانه رتاهنكنفمم
 سلوروه فكوالييت هيدو سرتان اءكتكن كسجهرتغمني دان كيت، اراضن

                   حسرت يفااخمن بنر-بنر اين اراضن الهغضسهي رعيت،
            “ .رو  ف  غ   بٌَّرَو ٌةَبيَِّط ٌةَدْلَب”
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  دكاسيهي، غي مجعة غسيد
 رسول هللا كفد سالم دان صلوات اوخافن فرباثقكنماريله كيت مم

 -:56 تسورة األحزاب، ااي اهلل دامل فرمانسباضاميان  

 ڇ چ چ چ ڇ ڇڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

 لىَ عَ  تَ يخ لَّ ا صَ مَ كَ ،  دمَّ  ُمَُ َنَ ده يه  سَ  آله  لىَ عَ وَ  ،دٍ مَّ  ُمَُ َنَ ده يه  ى سَ لَ عَ اللَُّهمَّ َصله  
 لىَ عَ وَ  ،دٍ مَّ  ُمَُ َنَ ده يه  سَ  لىَ عَ  كخ ره ِبَ وَ ، مَ يخ اهه رَ ب خ  إه َنَ ده يه  سَ  آله  لىَ عَ وَ  ،مَ يخ اهه رَ ب خ  إه َنَ ده يه  سَ 

 مَ يخ اهه رَ ب خ  إه َنَ ده يه  سَ  آله  لىَ عَ وَ ، مَ يخ اهه رَ ب خ  إه َنَ ده يه  سَ  لىَ عَ  تَ كخ َر ا ِبَ مَ كَ ،دٍ مَّ  ُمَُ َنَ ده يه  سَ  آله 
َ مه الَ عَ  الخ ِفه  يخٌد َمَهيخدٌ  ،ْيخ   .إهنََّك ِحَه

 َ نهْيخ مه ، اللَُّهمَّ اغخفهرخ لهلخُمؤخ َناته مه َ  َوالخُمؤخ لهمهْيخ لهَماته  َواملُسخ ُهمخ  ،َوالخُمسخ ن خ َياءه مه  اأَلحخ
يخٌع َقرهيخٌب َمُّه  ،َواأَلمخَواته   .يخُب الدََّعَواته إهنََّك َسَه

 َنَّ إه  مَّ هُ اللَّ  .كَ يخُ غَ  هُ فُ ره صخ َل يَ  امَ  اءَ شَ حخ فَ الخ وَ  ءَ ِبَ وَ الخ وَ  الءَ بَ ا الخ نَّ عَ  عخ فَ ادخ  مَّ هُ اللَّ 
 فه اشخ  مَّ هُ اللَّ . امه قَ سخ األَ  ئه ي ه سَ مهن وَ  امه ذَ الخُ وَ  ونه نُ الخُ وَ  صه الربََ  نَ مه  كَ به  وذُ عُ ن َ 
 .انَ به  لَ زَ ا ن َ يمَ ا فه نَ به  فخ طُ الخ وَ  ،َنَ تَ وخ مَّ  مخ حَ ارخ  وَ اَنَ ضَ رخ مَ 

لله  َفظخ َموخَلََن الخَواثهَق ِبه َزانَ  لخطَانَ السُّ اللَُّهمَّ احخ ي خ مه اه  ،زَيخَن الخَعابهدهيخنَ  مه بخَن الخَمرخُحوخ
لله َشاه، َوأَنخزهله الرَِّحخََة َعَليخهه َوَعَلى  َُمخُموده  لخطَانه سُّ ال َتفهيخ ِبه  لخطَانَةه سُّ الالخُمكخ

 .ترغضانو نُ وخر زَاههَرة، ُسلخطَانَةه 
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ن خَيا  لهَماته ِفه الدُّ َ َوالخُمسخ لهمهْيخ َلُه َوَرَعاََيُه مهَن الخُمسخ َفظخ َأوخَلَدُه َوَأهخ َواحخ
َتهكَ  َرةه، بهَرِحخ َ.ََي َأرخَحمَ  َواآلخه    الرَّاِحههْيخ

ده  َّ الخَعهخ َفظخ َوِله َاعهيخلَ  ُُمَمَّدَ  تغكواللَُّهمَّ احخ لله اه  إهَسخ  لخطَانه سُّ ال بخَن الخَواثهقه ِبه
َزانَ  ي خ  .زَيخَن الخَعابهدهيخنَ  مه

  فغاسيه مها غيا اهلل، واهاي ذات ي
 فثاكيت، اءوب دان بنخان بالء ماالفتاك، سضاال فدهيندريله كامي در

 ،نءفرسغكيتا فلباضاي درفد كموغكرن، دان ككجني درفد
 منفق يغ ن،ءكسغسارا دان كسولينت درفد ،هارا هورو دان ككجامن
  .ترمسبوثي يغ ماهوفون

 

 .سسواتو سضاال اتس بركواس مها اغكاو غضوهثسسو
 

َرةه َحَسَنًة َوقهَنا َعَذابَ  ن خَيا َحَسَنًة َوِفه اآلخه   النَّاره. رَب ََّنا آتهَنا ِفه الدُّ
  .مَ لَّ سَ وَ  هه به حخ صَ وَ  هه له آ ىلَ عَ وَ  دٍ مَّ ُمَُ  َنَ ده يه  سَ  ىلَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ وَ 

 َ ُد لله َربه  الخَعاَلمهْيخ َمخ  .َواْلخ
 عهَباَد هللاه!

ُه َعَلى نهَعمههه َيزهدخُكمخ، ُكُروخ  اُذخُكُروخا هللَا الخَعظهيخَم َيذخُكرخُكمخ، َواشخ

رَبُ، ُر هللاه َأكخ َن. َوَلذهكخ نَ ُعوخ  َوهللاُ يَ عخَلُم َما َتصخ

ا إهَل َصالتهُكمخ  ُموخ  يَ رخَِحخُكُم هللا. ،قُ وخ


