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ُطخَبةُُ َلُُاْلخ ُاألوخ

يخَنُ َُهَداََنَُِلََذاُالدَ  ُالخَعَظيخَم،ُاَلهَذيخ ُالخَعَليَ  ُدُّلَِلَه َمخ ،َاْلخ  الخَقَوْيَخ

لُُهُالخَكَرْيخُُ َهُدَُأنهُُُمَمهًداَُعبخُدُهَُوَرُسوخ ََكيخُم،َُوَأشخ ُهللاُُالخَعَليخُمُاْلخ ََُلَُإَلَهَُإَله َهُدَُأنخ  ،َُوَأشخ

 اَللهُهمهَُصلَ َُوَسلَ مخَُعَلىَُسيَ َدََنَُوَموخََلََنُُُمَمهٍد،

ُتََبَعُهمُخ َحاَبَهَُوَمنخ َمُالخَعَظيخَم.َُوَعَلىُآَلَهَُوَأصخ َساٍنَُإَلُالخيَ وخ  ِبََحخ

َن.ُ،َأمهاُبَ عخدُُ َلُموخ َُوَأن خُتمخُُمسخ ُتنهَُإَله اُهللَاَُحقهُتُ َقاتََهَُوََلََتُوخ  ُفَ َياَُعَباَدُهللَا!َُات هُقوخ

  !همبا اهلل-اهمبواهاي 
 ملقساناكن نغوتعاىل د ه سبحاناهلل دفك كامو كطاعنت دان نءاكتقو كتكنلهغتي
 ينكنءمال ماتي كامو نلهغجا. ثنغالر االضس لكنغضمني دان ثسوروهن االضس

  :اياله اين هاري دف خطبةتاجوق  .سالمإ نءاكاد دامل برادا كامو

  ي انسان بركوالييتانِبَّ انسان َر                      
  اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

 فترهاد ثكرنغيإك دان كطاعنت يضس دري- اين دنيا دامل فهيدو غانسان ي
  :نغولوض دوا دفك يضتربها -اهلل رينتهف
 عمل دان علمو نغد وتعاىل هسبحان اهلل مبهثم غي نغولوض﴿ ّياِنبََّر نغولوض: رتامف
 يغيفمندم دان اهلل يءينتاخمن اهلل، ناليغم بتول-بتول اين نغولوض. ﴾ورنافمس غي

 االضن مماتوهي سدا اهلل منتوحيدكن نغد مريك، فهيدو اوروسن مسوا دامل اهلل
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 دامل وتعاىل هسبحان اهلل رينتهف نغد سالرس  اهلل رسول اوليه دباوا غي شريعة
  :31 ايات عمران آل ةسور

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ                  

 مك اهلل يهاسيغم كامو بنر جك: "﴾حممد واهاي﴿ كاتاكنله :برمقصود غي
       كامو دوسا-دوسا ونكنفمغم سرتا كامو يهاسيغم اهلل ايخنس داكو، ايكوتيله

    .اسيهانيغم مها يضال ،ونفمفغ مها اهلل ،﴾تلهغاي﴿ دان
 

 نغولوض. ﴾شهوات نفسو دفك توندوق غي نغولوض﴿ ّياِنَوْهَش نغولوض كدوا:
 دري فغيمثم دان توحيد عقيدة فمنت تيدق اهلل، ناليغم اونتوق وباخ تيدق اين

 برتوجوان ثها مريك فهيدو اوروسن.  اهلل رسول اوليه دباوا غي شريعة
 تردده غي نغولوضمات. مريك اين اداله -مسات نفسوهاوا  كهندق ممنوهي اونتوق

 :50 ايات القصصة سور دامل اهلل . فرمانكسسنت دان دوسا دفك

  ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ

 هاوا منوروت غي غاور دفدر سست لبيه غي اد تيدق دان … :برمقصود غي
هلل تيدق ا ثوهغضسسو. اهلل دري توجنوقف هدايه برداسركن تيدق نغد ثنفسو

  .﴾ثكرنغيإك دامل يلضبرد غي﴿ ظاليم غي قوم دفك يننفيمفممربي 
 

 



 

4 
 

  اهلل دبركيت غي مجعة غسيد
 سالرس اهلل دفك ديري عبديكنغم سنتياس غي انسان منجادي نيغجك كيت اي

 غي ،َربَّاِنّي  انسان صفة نغدبرصفة  كيت هندقله مك ،ثنءاتفيخنف توجوان نغد
 : اياله ثاراانت علماء، اراف اوليه كنفدتت تله
 فا دامل سسواتو نغد ثنككيمنشر تيدق وتعاىل، هسبحان اهلل منتوحيدكن :رتامف

  :يتءيا الفاحتةة سور دامل دبوات غي اكوانفغ سالرس ون،فسكالي اوروسن

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ                                                                                                                                           
 

 سهاج كاولهغا دفك دان مسبه، كامي غي ﴾اهلل يا﴿ سهاج كاولهغا: برمقصود غي
  .نغرتولوف مموهون كامي

 

 :164 ايات  نعاماألة اهلل دامل سور فرماندان 

 خب .... ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ  

 ديري برسره دان اهلل منتوحيدكن اكو سسوده﴿: "كاتاكنله :برمقصود غي
 يضبا توهن دياله دحالف اهلل، ينءسال توهن اريخمن اكو اتوتكهف ﴾ثدافك

 … سسواتو؟ فتيا-فتيا
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 ،ثرسول سنه دان اهلل شريعة نغد تريكت سنتياس فثهيدو اوروسن االضس كدوا:
 نغنداف دان سنديري ثنفسوهاوا  مات،-مسات عقل كهندق دفك توندوق تيدق

  : اهلل رسول سبدا. ستكنثم غي
َريخنََُُفيخُكمُخُتَ رَكختُُُُُُ اَُلنُخَُأمخ ُتمُخَُماَُتَضلُّوخ َلَه.َُوُسنهةَُُهللَا،َُكَتابَُ:َُُِبََماَُتََسهكخ  َرُسوخ

 سالما سست اكن تيدق كامو غي ركاراف دوا كامو دف لكنغضاكو تي :برمقصود غي
 .ثرسول سنه دان ﴾القرءان﴿ اهلل كتاب:  يتءيا ،ثدوا-كدوا نغد فضغبر كامو مان

 ﴾مالك امام روايه حديث﴿                                                       
 

 تريكت افتن برتروسن دان براستقامة اراخس اهلل دفك ةعباد ملقساناكن :ضكتي
 وكنفمنوم ثها رتيفوسيم ترتنتو، سم-موسيم دف اتاو ترتنتو، ماس-ماس نغد

 دي كمباليله مضانر هابيس سهاج يقءسبا مات،-مسات رمضان بولن دف ثعبادت
 :13 ايات فقاحاألة سور دامل اهلل فرمان. مسوال ثاصل نءاكاد دفك

  يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث

: بركات نغد ثكيقينن سكنضمن غي غاور-غاور ثوهغضسسو :برمقصود غي
 نغد﴿ بتول غي جالن اتس د وهضت فتت مريك كمودين ،"اهلل اياله كامي توهن"

 غي سسواتو دري﴿ نغكبيمب اد تيدق مك ،﴾ايت ثتوحيد دان اميان اكوانفغ
  .يتاخابردوك اكن تيدق والف مريك دان مريك، فترهاد ﴾تيدق باءيق

 



 

6 
 

  :بركات اِف ق  لث   ا بن عبداهلل اني  ف  س  

ُحَُوُخسُُُرَُيَُ ثخَنُخَلُاّلِلَه ُُ،ُثُُهاَلُُقلخُرََُصُمَُبَهُقَُتَُعُخٍرُأَُمُخبََُُدَ   ....َُقمُختَُُاسُخّبَ َُاّلِله

 اكو غي ركاراف سسواتو داكوفك ريتاكنلهخ! اهلل رسول واهاي :برمقصود غي
 كمودين اهلل، اياله ايت توهنكو كاتاكنله:  ينداضب سبدا. ثنغد فضغبر بوليه

 .…له براستقامة

 ﴾رتمذيال روايه حديث ﴿                                                         
 

 اتاو كتلنجورن برالكو ابيالف، ااهلل رمحة دري اسا وتوسفبر تيدق :تفمأك
 ونفام ممينتا دان برتوبة تخف-تخف هندقله ماله ،ينتعصكم كدامل ترجروموس

 :53 ايات رَمزُّال سوره دامل اهلل رينتهف نغد سالرس اهلل، دفك
 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

 اوءيفملم تله غي همباكو-همبا واهاي: ﴾حممد واهاي﴿ كاتاكنله :برمقصود غي
 نلهغجا ،﴾معصية ربواتنف-ربواتنف نغد﴿ديري سن مريك ديري فترهاد باتس
 االضس ونكنفمغم اهلل ثوهغضسسو كران اهلل، رمحة دري اسا وتوسفبر كامو
  .اسيهانيغم مها يضال ون،فامفغ مها غي جوا له دي ثوهغضسسو; دوسا
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 تونتوتن انتارا اتاو جسماني، دان روحاني تونتوتن انتارا يغيمباغتاهو م كليم:
 رلوانفك ابايكنغم غضهي روحاني اوروسن كنغ، تيدق تراللو ممنتياخرية دان دنيا

 اهللفرمان  .دنيا رلوانفك ابايكنغم غضهي اخرية اوروسن كنغممنتي اتاو جسماني،
 :77 ايات القصصة سور دامل

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

 ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب

 داموفك اهلل دكورنياكن تله غي نءاككاي هرتا نغد تونتوتله دان" :برمقصود غي
 مو نيضاكن بهافملو كاوغا نلهغجا دان اخرية هاري نءايضكبها دان اهالف اكن

 ﴾اهلل همبا-همبا دفك﴿ باءيقله بربوات دان; دنيا دري ﴾مو بكلن دان رلوانفك﴿
 دان; ﴾هفليم-هفمليم غي ثنعمت مربينف نغد﴿ داموفك باءيق بربوات اهلل اميانضسبا
 سوك  تيدق اهلل ثوهغضسسو; بومي موك د نقكروس مالكوكن كاوغا نلهغجا
  .نقكروس بربوات غي غاور-غاور دفك
 

  :﴾برمقصود غي﴿دان سبدا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
 دري ثدافك برتقوى لبيه دان اهلل دفك تاكوت لبيه اكو ثوهغضدمي اهلل سسو

 اكو دان تيدور اكو دان غمسبهي اكو بربوك، اكو دان واسافبر اكو يفتتا كامو،
دي  مك كو سنه دفك سوك تيدق غي افسيا ايت اوليه وان،فرمف نغد بركهوين

  .كو سنه يكوتغم غي غاور نغبوكن دري كال
 ﴾بخاريال روايه حديث ﴿                                                         
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  مليا يغ مجعة غسيد
 سنتياس اي كران بركوالييت، فثهيدو غي انسان اداله ّياِنربَّ انسان:ثولنفكسيم

 مماتوهي اهلل، منتوحيدكن ،فثهيدو اوروسن مسوا دامل اهلل دفك ديري عبديكنغم
 دان اهلل، رمحة فاسا ترهاد وتوسفب تيدق ،ثرسول سنه دان اهلل شريعة االضس

 .دنيا اوروسن االضس نغد سيبوق ونفسكالي اهلل دفك ةبرعباد دفدر الالي تيدق

 الرهَجيمََُأُعوُذَُِبهلَلَُمَنُالشهيخطَاَنُ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

 غي ثاميان واتق غي غاور-غاور ﴾اوليه كنادكرج ايت ةعباد﴿ :برمقصود غي
 اهلل، اتيغيغم سرتا بوتثم دفدر بلي برجوال اتاو نءاضرنياف اوليه دالاليكن تيدق
 ثدف غي ﴾قيامة﴿ هاري تاكوتكن مريك; زكاة ممربي سرتا غمسبهي منديريكن دان

 .نغنداف دان هاتي باليق-برباليق
 ﴾37نور ايات ال ةسور﴿                                                     

 َِبَرَكُهللاُُِلَُوَلُكمخُِفُالخُقرخآَنُالخَعَظيخَم.
ََكيخَم. َرُاْلخ ُكمخُِبَاَُفيخَهَُمَنُاآلَيَتَُوالذ َكخ  َونَ َفَعَنَُوَايَ 

َُوَمنخُكمخَُتالَوَتُهَُانهُهُُهَوُالسهَميخُعُالخَعَليخُم.  َوتَ َقبهَلُهللاَُمنَ 
َلَماَتُ ََُوالخُمسخ َلَمْيخ َُوَلَساَئَرُالخُمسخ تَ غخَفُرُهللَاُالخَعَظيخَمُِلخَُوَلُكمخ ِلَُهذاَُوَأسخ ُلُقَ وخ أقُ وخ

ُهُإنههُُ تَ غخَفُروخ َمَناَتَُفاسخ ََُوالخُمؤخ َمَنْيخ ُرُالرهَحيخُم.َُوالخُمؤخ ُُهَوُالخَغُفوخ
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ُطخَبُةُالثهانََيةُُاَُ  ْلخ

دُُ َمخ َُُّلَِلهَُُاْلخ ُالخَعاَلَمْيخ َهدُُ.َُربَ  َدهُُُهللاَُُُإَلَُإَلهََُُلَُأنَُوَأشخ  ُ،َلهَُُُشرَيخكََُُلَُوحخ

َهدُُ لُهُُُهَُُعبخدُُُُُمَمهًداَُسيَ َدَنََُُأنُهَُوَأشخ َُُوَسلَ مُخَُصلَُ ُاللهُهمُه.َُوَرُسوخ ُُُمَمهٍد،َُسيَ َدَنََُُعَلىَوَِبَركخ
َ.َُوَأصخَحاَبهَُُآَلهََُُوَعَلى َُأْجخََعْيخ

َن.ُاّلِلهَُُات هُقوا!ُهللاَُعَبادَُُفَ َياُبَ عخُد،َُأمها َُفاَزُالخُمت هُقوخ ُفَ َقدخ
 

ََُُمَعاَشرَُ َلَمْيخ   هللا،َُرَِحَُكمُُُالخُمسخ

سباضاميان   رسول هللا كفد سالم دان صلوات اوخافن فرباثقكنماريله كيت مم
 -:56 تسورة األحزاب، ااي اهلل دامل فرمان

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

 ڇ
ُ َُصلَ  َُنَُدَُيَُ سَُُلىَُعَُُتَُيخُلُهاُصَُمَُكَُ،ُُدمُهُُمََُُنَُدَُيَُ سَُُآلَُُلىَُعَُوَُُ،دٍُمُهُُمََُُنَُدَُيَُ ىُسَُلَُعَُاللهُهمه

َُنَُدَُيَُ سَُُآلَُُلىَُعَُوَُُ،دٍُمُهُُمََُُنَُدَُيَُ سَُُلىَُعَُُكُخرَُِبَُوَُ،ُمَُيُخاهَُرَُب ُخُإََُنَُدَُيَُ سَُُآلَُُلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهَُرَُب ُخإَُ
َُمَُالَُعَُُالُخِفُُمَُيُخاهَُرَُب ُخُإََُنَُدَُيَُ سَُُآلَُُلىَُعَُوَُ،ُمَُيُخاهَُرَُب ُخُإََُنَُدَُيَُ سَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُاُِبَُمَُكَُ،دٍُمُهُمَُُ  ،ْيخ

يخٌدَُمََيخٌد.  َُإنهَكُِحََ
 

َُ َمَنْيخ َُللخُمؤخ ُاغخَفرخ َمَناَت،ُاللهُهمه ََُُوالخُمؤخ َلَمْيخ َلَماتََُُواملُسخ ُهمُخُ،َوالخُمسخ َُمن خ َياَء ُاأَلحخ
يخٌعَُقرَيخٌبَُمَُُُّ،َواأَلمخَواتَُ ُ.يخُبُالدهَعَواتََُإنهَكَُسََ
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ُكََُبُُوذُُعُُُن ََُنُهَإُُمُههُُاللُهُ.كَُيخُُغَُُهُُُفُرَُصُخَلُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءَُِبَُوَُالُخوَُُالءَُبَُاُالُخنُهعَُُعُخفَُادُخُمُههُُاللُه
ُ،َنَُتَُوُخمُهُمُخحَُارُخُوَُاَنَُضَُرُخمَُُفَُاشُخُمُههُُاللُه.ُامَُقَُسُخاألَُُئَُي َُسََُمنُوَُُامَُذَُالخُُوَُُونَُنُُالخُُوَُُصَُالبََُُنَُمَُ
ُ.اَنَُبُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفََُنَُبُُفُخطُُالُخوَُ

ُ

ُ َُِبهلَل ُالخَواَثَق َُموخَلََن َفظخ ُاحخ َزانَُُلخطَانَُالسُُّاللهُهمه ُالخَعاَبَديخنََُُمي خ َمَُاُُ،زَيخَن ُالخَمرخُحوخ بخَن
َوأَنخَزَلُالرهِحخَةََُعَليخَهَُوَعَلىَُُُمخُمودَُُلخطَانَُسُُّال َتَفيخَُِبهلَلَُشاهُ، زَاَهَرة،ُُلخطَانَةَُسُُّالالخُمكخ ُر نُ وخ

ُ.ترغضانوُُسلخطَانَةَُ

ُالدُُّ ُِف َلَماَت َُوالخُمسخ َ َلَمْيخ ُالخُمسخ َُمَن َُوَرَعاَيُه َلُه َُوَأهخ َُأوخَلَدُه َفظخ َُواآلَخَرَة،َُواحخ ن خَيا
ََتكَُ َ.َُبَرِحخ َُُيَُأرخَحَمُالرهاَِحَْيخ

ُ

َدُ الخَعهخ َفظخَُوِلُه َاَعيخلَُُُُمَمهدَُُتغكواللهُهمهُاحخ َزانَُُلخطَانَُسُُّالُبخَنُالخَواَثَقَُِبهللََُاَُُإَسخ َُمي خ
ُ.زَيخَنُالخَعاَبَديخنَُ

 

سالم دمان جوا مريك برادا. ساتوكنله إيا اهلل سالمتكن كامي دان سلوروه امة 
 منتفكنله. كوكوه دان ايرت يغ ايكنت غنسالم دإامة  فرفادوان دان نءافرساودار

 واجلماعه، السنه اهل منوروت كامي فضاغن تضوهكنله دان كامي اميان
  .مثلويغ يغ عقيدة فضاغن دان عمالن دري كامي فليهاراكنله
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 كامي وهيلهءجا دبركيت، الضي حالل يغ رزقي كامي فديا اهلل! كورنياكنله ك
خيانت  سواتو فربواتن اداله اين كران كواس ضونا ساله دان رسواه فربواتن درفد
 .ندبريك غمانه يا كفد

 

دان  ءباسالم دري كسوسهن، وإكامي دان سلوروه امة  فليهارالهيا اهلل، بنتو دان 
 ..رحيم يا.. رمحن يا.. اهلل يا اين بوميمو دري 19 ؤيدوك ءباه وثفكنلان. لخبن ءبال

 

 

ُ

ن خَياَُحَسَنًةَُوِفُاآلَخَرَةَُحَسَنًةَُوَقَناَُعَذاَبُالنهاَر.  ُرَب هَناُآتََناُِفُالدُّ
 ُ.مَُلُهسَُوَُُهَُبَُحُخصَُوَُُهََُلُآُىلَُعَُوَُُدٍُمُهُمََُُُنَُدَُيَُ سَُُىلَُعَُُهللاُُُىلُهصَُوَُ

َُ ُالخَعاَلَمْيخ ُدُهلَلَُربَ  َمخ ُ.َواْلخ

ُهللَا!َعَباَدُ

ُهَُعَلىُنََعَمَهَُيَزدخُكمخ، ُكُروخ  ُاذخُكُروخاُهللَاُالخَعَظيخَمَُيذخُكرخُكمخ،َُواشخ

نَُ ُعوخ ن َ َبُ،َُوهللاُُيَ عخَلُمَُماَُتصخ ُرُهللَاَُأكخ  .َوَلذَكخ

اَُإَلَُصالَتُكمُخ ُموخ  .يَ رخَِحخُكُمُهللاُ،قُ وخ

 


