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ُطخَبةُُ َلُُاْلخ  ُاألوخ

دُُ َمخ َطٰفىُاْلخ  هلِلُوََكٰفىُ،َُوَساَلٌمَُعٰلىُِعَباِدِهُالَِّذيخَنُاصخ

ُِإلَهُِإَّلَُّ َُّلَّ َهُدَُأنخ َدُهََُّلَُأشخ َهُدَُأنَُُُّمَمًَّداَُعبخُدُهَُوَرُسولُُه.ُهللاَُُوحخ  َشرِيَكَُلُه،َُوَأشخ
ِمُ ُِإَلُيَ وخ َُدَعاُِبَدعخَوتِِه ِبِهَُوَمنخ َُعَلىُنَِبيِ َناُُُمَمٍَّدَُوَعَلىُآِلِهَُوَصحخ َُوَسلِ مخ َُصلِ  اللَُّهمَّ

يِن.  الدِ 
 َأمَّاُبَ عخُد،ُفَ َياُِعَباَدُهللِا،ُات َُّقواُهللَا،

ِلُحوَن.ُأوِصيُكمخُوَُ ُتُ فخ  نَ فخِسيُبِتَ قخَوىُهللِاَُوطَاَعِتِهَُلَعلَُّكمخ
 

  اهلل، درمحيت يغ مجاعه غسيد
 ملقساناكن سوغضوه-برسوغضوه ندغ وتعاىل سبحانه اهلل فدله كابرتقو

 مندافت كيت مودهن-موده. الرغنث سضاال منيغضلكن دان رينتهثف سضاال
 دان دنيا د وتعاىل سبحانه اهلل درفد رليندوغنف سرتا نءكريضا دان كربكنت

  .اخرية د
   :برتاجوق يغ خطبة ممبيخاراكن اكن اين هاري فدميمرب 

  “نصيحت دري ميمرب ”                       
 

 تروس اونتوق سالمإ اومت سلوروه دفك روثم نيغايب يخطسبلوم ايت، 
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سرتا دان نهي منكر  فرور معمأاكن ملقسان مسجد، مارهكنعغم
 كيت ساودارا-ساودارا بوات ءدعا نجتكنف. الرحم صلة نغممليهارا هوبو

 برمناجات سرتا برتوبة تروسله دان لسطنيف د ثتراومتا جوا دمان دتيندس غي
 ابرخمن مساكني غي دنيا فتنه وهفمنم تفدا كيت رضا وتعاىل هسبحان اهلل دفك

  .لاّجدالفتنه  دري كيت المتكنثم دان
 

  اهلل، درمحيت غي مجاعه غسيد
 فطره نغد سسواي دان دكت تغسا غي فهيدو اراخ اكنفسالم مروإ

. مريك نفكهيدو دامل هيبورن ممرلوكن غثمسيم والف مأنسي فطره. مأنسي
 دان اراخ يكوتغم رلوف نامون. برهيبور اونتوق ثاومت غهالغم تيدق سالمإ

  .ثباتسن رغضمل تيدق
 

 بكر ابو بنت ةشائع ،مننيوءامل ام قيصه غريتاكن تنتخ، منحديثدامل ساتو 
 غاور دوا اوليه يكنثاثد غي وضال رغمند نغد برهيبور امعنه رضي هللا

 رغمند عنها رضي هللا عائشة ممبياركن  اهلل رسول. انصار كانق-كانق
 دان فوكوخ براس سنديري عنها هللاضي ر  عائشة لهغضهي ترسبوت وضال

 برهيبور ضجو  اهلل رسول ،ضايت جو ينءسال. سيتو دري براللو
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 اين حال. ثاسرتي برسام الري لومبا ثساتو ساله رماءينن،ف ماللوءي
 .سدرهان بربنتوق غي هيبورن ناعيكمر ينداضب بهاوا منوجنوقكن

 

  اهلل، درمحيت غي مجاعه غسيد
 هيبورن اراخا دان(konsert) كونسرت قثبا تراللو اين، نغسجق كبالك

 د دبوات غي يضين الءال-ينءدان ال  (fesyen)فيشن رتوجنوكنف رتيفس
-غاور هاتي مبرياكنغضم غي سسواتو بوكنله اين سيتواسي. كيت اراضن

 بوليه غي تيفاضني (impak)قفامي ثقثبا تيدق، نك امان. منيوءم غاور
 دري. يينضسب هيبورن اراخا دان كونسرت نجورنفغ دفدر ترحاصيل

كي دان وانيتا لال انتارا ورنفمخرف برالكو ثستيف يتوله،ضسب اراخا-اراخا
 دمتبه عموم نفتاتا منجادي دان تردده ضجو عورة ايت، ينءسال. باتسن افتن
  .ثيبارنفث يضال تكنخفرفمم غي يضتيكنولو يهنخغضك نغد
 

 ممربيكن تله وتعاىل هسبحان اهلل كران غبيمب تغسا براس ثاتوتفكيت س
 اكيت،فث ءابو. كيت دفك ورنضت دان نتغيارف بنتوق مخبرما

تندا قيامة -ايكونومي دان ماكنن د سلوروه دنيا، تندا (krisis)كريسيس
 وتعاىل هسبحان اهلل. كيت نفهاد د اتث قثبا تله يضين الءال-ينءدان ال
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 اليك غسد مأنسي كتيك ثعذاب منورونكن اكن رايغنتف نكممربي تله ضجو
 ةسور املد وتعاىل هسبحان اهلل مانفر. ثرينتهف رغضمل هاتي غبرسن دان
 : 99-97 ايات فراعاأل

 ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

 ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  

 نغكداتا دفدر امان مراسا ايت ريضن-ريضن ندودوقف اتوتكهف :ثمقصود
 اتاو تيدور؟ غسدا مريك مساس هاري، مامل دف مريك دفك كامي عذاب

 دفك كامي عذاب نغكداتا دفدر امان مراسا ايت ريضن ندودوقف اتوتكهف
 مريك اتوتكهف ماءين؟-برماءين اليك مريك مساس هاري، غسيا دف مريك

 بالسن دري امان مراسا غي اد تيدق ثراسا امان دري عذاب اهلل؟ سبنرم
  .يضرو غي غاور مالءينكن ايت اهلل عذاب

 ماللوءي  اهلل رسول ينداضب اوليه نكدسوارا غي نغكبيمب ضاينله جو
 :حديث

ُ
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ًاُِبِشْبخٍَُوِذرَاًعاُِبِذرَاٍع، ُقَ بخِلُكمخ،ُِشْبخ  َلتَ تَِّبُعنََُّسَنَنُالَِّذيَنُِمنخ
ََُّلت َّبَ عخُتُموُهمخ.ُ ِرَُضبٍ  َُدَخُلواُِفُُجحخ َُلوخ  َحَّتَّ

 قُ لخَنا:ََُيَُرُسوَلُهللِاُآلخيَ ُهوَدَُوالنََّصاَرى؟ُقَاَل:َُفَمنُخُ

 كامو سبلوم غاور-غاور جالن يكوتيغم اكن كامو وهغضسو ”:ثمقصود
 غاور-غاور جك يافمس سهستا دمي سهستا دان كلغسج دمي كلغسج

 سيتف ،﴾ونفسكالي يتفمس غي﴿ ضب   غلوب ك ماسوق ايت ايكوتي كامو غي
 رسول واهاي”بركات، ﴾صحابة اراف﴿ كامي. “ثيكوتيغم اكن ونف كامو

 منجواب، ينداضب “نصراني؟ دان يهودي اياله ايت دايكوتي غي اكهفا! اهلل
  .“ ي؟ضال افسيا لنتس”

  ﴾مسلم دان ريخاالب رواية حديث﴿                                    
  اهلل، درمحيت غي مجاعه غسيد

 اوجني بنتوق مخبرما نغسدرله بهاوا كيت تله دان ماسيه داوجي د
 دامل بسر كسن ممربي تله غ، يثايضسبا دان اكيتفث اءبو ان،خبن

 رايغنتف - رايغنتف نغد سدر بلوم ماسيه كيت ادكه. كيت نفكهيدو
 مالكوكن كمبالي نغد اين وتعاىل هسبحان اهلل اوليه دتورونكن تله غي

 واهايله  فانصا مالاليكن؟ غي هيبورن نغد كرنغكمو دان معصية
 قثبا. غثهوجوفغ ك ريفهم مساكني اين دنيا بهاوا! كو ساودارا-ساودارا
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 اتث مساكني هاري مساكني  اهلل رسول اوليه دسبوت غي تندا
 مسلم سسام نءاودارارسف دان غساي-كاسيه داسر اتس مك،. برالكو

 نصيحت ممربي اونتوق مسلم فستيا يضبا بسر غي جوابغوغضت سرتا
 نصيحت ممربي نيغايإخالص  غي هاتي لوبوق دري بيخط ، رايغنتف دان
 سرتا ديري كنلهفرسياف دان كرنغكمو االضس لكنلهغضتي رضا رايغنتف دان

 كيت رضا تقوى دان اميان بكلن فثوكوخ-فوكوخس نغد ضكلوار اهلي
  .دنيا رايوان دان نءوداض نغد اسفتوم تيدق

 

  اهلل، درمحيت غي مجاعه غسيد
 :ولنفكسيم فبربا ممبوات نيغاي بيخط اين، هاري دف خطبة يخرياغم
 سالم،إ اومت يضبا ثسا ثها. مأنسي يضبا فطره اكنفمرو هيبورن :رتامف

 نءاكمورك غونداغم تيدق رضا ليهارافد رلوف غي ثباتس ادنفمس دان اراخ
  .وتعاىل هسبحان اهلل

 سضت لبيه نغد دكاول رلوف مالاليكن غي هيبورن بنتوق االضس كدوا:
 دامل ثماتراوت سالمإ اومت فترهاد بسر غي بوروق كسن لقكنيغم يضبا

  .اروهفغتر موده غي مودا ينراسيض نغكال
 كتكنغتي نغد ضكلوار اهلي دان ديري كنفرسياف كيت هندقله :ضكتي
 .مالاليكن غي ركاراف االضس وهيءمنجا سرتا نءاكتقو دان مياننإك
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 َأُعوُذُِِبهلِلُِمَنُالشَّيخطَاِنُالرَِّجيمُِ

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ
 

 ثهرتا ممبلنجاكن سرتا مميليه غي غانتارا مأنسي: اوردان اد ”:ثمقصود
 ةبقاعبر غي; مالاليكن غي هيبورن ركاراف-ركاراف دان ريتاخ-ريتاخ دفك
 برداسركن تيدق نغد اهلل امضا دري ﴾راماي غاور دان ثديري﴿ ستكنثم

 ايضسبا ايت اهلل امضا منجاديكن غي غاور والف اد دان تاهوانفغ غسبار
.“هيناكنغم غي عذاب وليهابر اكن غي غاور-غمريكله اور; نقاجيي-اجييق

 (6: ايات لقمانة سور)                                            
ُُُ

  َُرَكُهللاُُِلَُوَلُكمخُِفُالخُقرخآِنُالخَعِظيخِم.ِبَُ ُ

َِكيخِم. ِرُاْلخ ُكمخُِبَاُِفيخِهُِمَنُاآلََيِتَُوالذ ِكخ  َونَ َفَعِِنَُوِاَيِ 
َُوِمنخُكمخُِتالَوَتُهُِانَُّهُُهَوُالسَِّميخُعُالخَعِليخُم.  َوتَ َقبََّلُهللاُِمِنِ 

تَ غخِفُرُهللَاُالخَعِظيخَمُِلخَُوَلُكمخُ ِلَُهذاَُوَأسخ ُلُقَ وخ  أقُ وخ
ِمَناتُِ ََُوالخُمؤخ ِمِنْيخ ِلَماِتَُوالخُمؤخ َُوالخُمسخ َ ِلِمْيخ  َوِلَساِئِرُالخُمسخ

ُهُإنَُّ تَ غخِفُروخ ُرُالرَِّحيخمَُُفاسخ ُ.ُهُُهَوُالخَغُفوخ
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ُطخَبُةُالثَّانَِيةُُاَُ  ْلخ

دُُ َمخ َُُلِِلَُُِّاْلخ ُالخَعاَلِمْيخ َهدُُ.َُربِ  َدهُُُهللاُُُِإَّلُِإَلهََُُّلَُأنَُوَأشخ  ُ،َلهَُُُشرِيخكََُُّلَُوحخ

َهدُُ لُهُُُهَُُعبخدُُُُُمَمًَّداَُسيِ َدنََُُأنََُُّوَأشخ َُُوَسلِ مُخَُصلُِ ُاللَُّهمَُّ.َُوَرُسوخ َُسيِ ِدنََُُعَلىَوَِبِركخ
َ.َُوَأصخَحاِبهُُِآِلهَُُِوَعَلىُُُمَمٍَّد، َُأْجخَِعْيخ

َن.ُالِلََُُّات َُّقوا!ُهللاُِعَبادَُُفَ َياُبَ عخُد،َُأمَّا ُ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  ُلىَُعَُُتَُيخُلَّاُصَُمَُكَُ،ُُدمَُُُّمَُُنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،دٍُمَُُُّمَُُنَُدُِيُِ ىُسَُلَُعَُاللَُّهمَّ
ُلىَُعَُوَُُ،دٍُمَُُُّمَُُنَُدُِيُِ سَُُلىَُعَُُكُخرُِِبَُوَُ،ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإُِنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهُِرَُب ُخُإُِنَُدُِيُِ سَُ

ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإُِنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُ،ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإُِنَُدُِيُِ سَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُاُِبَُمَُكَُ،دٍُمَُُُّمَُُنَُدُِيُِ سَُُآلُِ
َُمُِالَُعَُُالُخِفُ يخٌدَُمَِيخٌد. ،ْيخ  ُِإنََّكُِحَِ



 

10 
 

َُ ِمِنْيخ ُِللخُمؤخ ُاغخِفرخ ِمَناِت،ُاللَُّهمَّ ََُُوالخُمؤخ ِلِمْيخ ِلَماتَُُِواملُسخ ُهمُخُ،َوالخُمسخ َياِءُِمن خ ُاأَلحخ
يخٌعَُقرِيخٌبَُمُُُِ،َواأَلمخَواتُِ َعَواتُِِإنََّكَُسَِ ُ.يخُبُالدَّ

ُوذُُعُُُن َُنَُِّإُُمَُّهُُاللَُّ.كَُيخُُغَُُهُُُفُرُِصُخَّلُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءَُِبَُوَُالُخوَُُالءَُبَُاُالُخنَّعَُُعُخفَُادُخُمَُّهُُاللَّ
ُانَُضَُرُخمَُُفُِاشُخُمَُّهُُاللَّ.ُامُِقَُسُخاألَُُئُِي ُِسَُِمنُوَُُامُِذَُالخُُوَُُونُِنُُالخُُوَُُصُِالْبََُُنَُمُُِكَُبُِ
ُ.اَنُِبُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفَُِنُِبُُفُخطُُالُخوَُُ،نَُتَُوُخمَُُّمُخحَُارُخوَُ

َُموخَّلَنُالخَواِثَقُِِبهلِلُ َفظخ َزانَُُلخطَانَُالسُُاللَُّهمَُّاحخ ِمُِاُُ،زَيخَنُالخَعاِبِديخنَُُِمي خ بخَنُالخَمرخُحوخ
َعَليخِهَُوَعَلىَُُُمخُمودُُِلخطَانُِسُُال ُِِبهلِلَُشاه،َُوأَنخِزِلُالرَِّحخَةَُ َتِفيخ نُ وخرُُلخطَانَةُِسُُالالخُمكخ

ُ.ترغضانوُزَاِهَرة،ُُسلخطَانَةُِ

ِلَماِتُِفُالُدن ُخ ََُوالخُمسخ ِلِمْيخ َلهَُُوَرَعاََيهُُِمَنُالخُمسخ َفظخَُأوخَّلَدهَُُوَأهخ َواآلِخَرِة،َُواحخ َيُا
َِتكَُ َ.ُِبَرِحخ ََُُيَُأرخَحَمُالرَّاِِحِْيخ

ِدُ َفظخَُوِلَُّالخَعهخ َاِعيخلَُُُُمَمَّدَُُتغكواللَُّهمَُّاحخ َزانَُُلخطَانُِسُُالُبخَنُالخَواِثِقُِِبهللُِِاُُِإَسخ ُِ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

 

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

ُ

 ُِفُالُدن خَياَُحَسَنًةَُوِفُاآلِخَرِةَُحَسَنًةَُوِقَناَُعَذاَبُالنَّاِر.رَب ََّناُآتَِناُ
 ُ.مَُلَّسَُوَُُهُِبُِحُخصَُوَُُهُِِلُآُىلَُعَُوَُُدٍُمَُُّمَُُُنَُدُِيُِ سَُُىلَُعَُُهللاُُُىلَّصَُوَُ

َُ ُالخَعاَلِمْيخ ُدُهلِلَُربِ  َمخ ُ.َواْلخ
ُِعَباَدُهللِا!

ُهَُعَلىُنَِعِمِهَُيِزدخُكمخ،اُذخُكُروخاُهللَاُالخَعِظيخَمَُيذخُكرخُكمخ،ُ ُكُروخ  َواشخ

َن. نَ ُعوخ َْبُ،َُوهللاُُيَ عخَلُمَُماَُتصخ ُرُهللِاَُأكخ  َوَلذِكخ

اُِإَلَُصالِتُكمُخ ُموخ  يَ رخَِحخُكُمُهللا.ُ،قُ وخ


