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ُطخَبةُُ َلُُاْلخ  ُاألوخ

ُدُ َمخ َرىُ ُالَِّذيهلِلَُاْلخ ِجدُُِمِ نََُُليخًلُُِبَعبخِدهَُُِأسخ ََرامُُِالخَمسخ ِجدُُِِإَلُُاْلخ َقخَصىُالخَمسخ ُاألخ

َناُالَِّذيُ َلهََُُُبرَكخ ُ.الخَبِصيُُُالسَِّميعُُُُهوَُُِإنَّهُُُآََيتَِناُِمنُخُِلُنرِيَهَُُُحوخ

ُللاُُُ ََُلُِإَلَهُِإَلَّ َهُدَُأنخ َدُهََُلَُشرِيَكَُلهَُُُأشخ لُُه،َوحخ َهُدَُأنَُُُّمَمًَّداَُعبخُدُهَُوَرُسوخ ُ،َُوَاشخ

ُتَِبَعُهُ َحابِِهَُوَمنخ ُ،َوَواََلهُُاَللَُّهمََُّصلِ َُوَسلِ مخَُعل ىَُسيِ ِدََنُُُمَم ٍدَُوَعَلىُآِلِهَُوَأصخ

ُللاَُُ،ُِعَباَدُللاُِفَ َياُُ.بَ عخدُُ َأمَّاُ ِلُحوَن.ُ،ِات َُّقوخ ُتُ فخ  َلَعلَُّكمخ

-موده. ثدافك طاعة دان وتعاىل هسبحان اهلل دفسام كيت برتقوى ك-ماريله سام
  .نءاكجاي يهءمرا كيت مودهن

 : برتاجوق خطبة ساتو يكنافمثماونتوق  بيخط له سوك اين، ةبرك نوهف هاري دف

  .“زمان غنجفس حياتنفغ جارعم دان سراءإ ريستيواف               ” 
 

 

  سكالني، درمحيت غي مجعة غسيد
. جارعامل دان ءسرااإل ريستيواف نغد (sinonim) سينونيم غي بولن اكنفرجب مرو

 ك راماحل داملسج دري جسد دان روح اراخس  حممد نيب مامل رجالننف ساتو
 دان القرءان دامل مقترا اميانضسبا يت،غك ال قكنيءدناسبلوم قصى، ألد ااملسج

  .حديث
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 اين. يضال كلغدسا بوليه تيدق غي راِتَوَتُم اراخس برالكو بنر-بنر اين يستيوارف
 .رنفوككو دفك ممباوا بوليه اين ريستيواف كاريغيغم غي افسسيا برمعنى

 : 12-11 ايات النجم، ةسور دامل وتعاىل هسبحان اهلل مانفر 

 ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

 كامو اتوتكهف. ثدليهت غي فا مندوستاكن تيدق ﴾حممد نيب﴿ هاتي:  ثمقصود
 ايت؟ ثدليهت تله غي فا ناءيغم ثممبنته هندق

 

 سفسل  اهلل رسول تربسر معجزة انتارا اكنفمرو جارعم دان سراءإ ريستيواف
 : 1 ايات ءسرااإلة سور دامل وتعاىل هسبحان اهلل مانفر. القرءان

 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

 ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

 دري هاري مامل دف ﴾حممد﴿ ثهمبا منجالنكن تله غي اهلل يخمها سو برمقصود:
 بركيت كامي غي ،﴾لسطنيف د﴿ قصىألا مسجد ك ﴾مكه د﴿رام احل سجدامل

 ﴾كبسرن دان نءاككواس﴿ تندا-تندا ثدافك رليهتكنفمم اونتوق ،غثسكليلي
  .مليهت مها يضال ر،غمند مها غي جواله اهلل ثوهغضسسو. كامي
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 نغد قصىألا مسجد ك راماحل مسجد دري  ينداضب رجالننف اكنفمرو ءسراإ
 قصىألا مسجد دري نيب رجالننف دفك عمروجو والفج ارع. ماقَرُب غضغمنو
. ىَهَتْنامُل ُةَرْدِس سيفمل ستله وتعاىل هسبحان اهلل فادغم توجوه ك يتغال ك لهغضهي
 فينومينا دان مرينتاهنف كبسرن تندا ايضلباف قسيكنثم توروت  ينداضب

  .وتعاىل هسبحان اهلل كواس كعجاءينب
 

، عقيبة ةَرَوَنُمْلاَ ةَنْيِدامَلك  اي برالكو ستاهون اتاو لبيه سبلوم هجرة نيب حممد 
. صحابة اراف دان  اهلل رسول اوليه يفدهاد غي واتقن ءتكنن كراس دان هينا

 رجالننف هغت-هغت د ريفهم برالكو جارعم دان ءسراإ: الغزايل حممد شيخ منوروت
 راوتن منجادي ثايا دمكني، نغد. تاهون 23 ثكسلوروهن ماس غي سولنكر
 دان بنيه اداله ضجو ثايا دان او،فمل ماس ناتنفك دان كلتيهن لوك وفاثم

.غمندات ماس دف نءاكجاي حاصيل دتواي اونتوق ثتامنن دتابور غي  )bijian(بيجني
  

 

 وكفمت دان هجرة ،ةَبَقالَعة َعْيَب ممبواهكن تله جارعم دان ءسراإ ريستيوافتربوقيت بهاوا 
 رسول حياة غنجفجهاد س ناميدرتروسن د ب غي نغكمنا سرتا مدينه، كوتا د مرينتاهنف

  .ملواس غي دنيا بسر ايرفامي-ايرفامي نءمبوكاف نغدكوفاتن  سفسل دان  اهلل
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  .درمحيت غي مجعة غسيد
  نيب ينداضب مليعاد غي ينتفكسم دري اسنفلف ساتو اداله جارعم دان سراءإ ريستيواف

.سبلوم فئطاد مكه دان  ا يندضب رقنضرف غوغفم غي موسوه جاهت نغراخنف دسببكن
 :مانفربر وتعاىل هسبحان اهلل ،127 ايات :لحالنة سور غهوجوفغد  سراء،اإلة سور

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 

 ی ی

 غي نغولوض تهتال دان ربواتنف فترهاد حممد واهاي﴿: دان برصربله برمقصود 
 مموهون﴿ نغد مالءينكن مو كصربن برحاصيل تيادله دان; ﴾ايت كرغاي

 دان مريك، يلنضكد فترهاد يتاخابردوك كاوغا نلهغجا دان; اهلل ﴾نغرتولوف
  .الكوكن مريك غي داي وفتي دسببكن دادا يتفبرمس كاوغا نلهغجا

 

 سسكالي تيدق وتعاىل هسبحان اهلل بهاوا ممبوقتيكن اداله ضجو اين ريسيتيواف
 جوا فا دامل نبياء،أ سكلني هولوفغ ،  اهلل رسول ثتراومتا ثككاسيه لكنغضمني

  :مانفربر وتعاىل هسبحان اهلل 128 ايات ،لحالنة سور فمنوتو. نءاكاد

 ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب

 

 برعمل غي نغولوض برتقوى،دان غي نغولوض بسرتا اهلل ثوهغضسسو :برمقصود 
  .إحسان



 

6 
 

  .دملياكن غقوم مسلمني ي
 فهيدو سنتياس اي بهكن ماتي، غي سجاره بوكنله جارعم دان ءسراإ ستيواريف

. زمان غنجفس اومت نفكهيدو (saraf)رفص دامل د نادي وتثدان برد رضس
 غوضا ريستيواف دري ماس ادنفمس مرنتسي الجرنف دان اجرنفغ فترهاد حياتنفغ

    :برايكوت مان رتيفس دروموسكن اين
 

  .ثنءاكراج كهيبنت دان اهلل كبسرن يءاكوغم.1
 االضس سيف، مللواس غي ثنءاكراج نغوضكا  اهلل رسول دفك رليهتكنفاهلل تله مم

      ليكرد ديري مراسا اونتوق مأنسي منديديق اين ريستيواف. ادنفمس دان رباتسنف
 ديري كلمهن حقيقة يءاكوغم دان وتعاىل هسبحان اهلل كواس نغوضأك نفهاد د

 دري نتاوالد ونتوهخ مبيلغم بربقيت، اونتوق برسديا سنتياس غي اهلل همبا ايضسبا
  .اهلل  رسول ﴾هَيوِدُبُع﴿ نءارهمبف صفة

 

  وقتو ليما فرض صالة نغنتيفك .2
. نءارانتارف افتن اهلل دري غسوغل اراخس فرض صالة رينتهفتله منرميا  رسول اهلل 

 غي ةعباد غبربندي صالة ةعباد نيغضكتي دان كلبيهن ،نءايستيميوإك منوجنوقكن اين
 في ستياضبا ﴾وتعاىل هسبحان اهلل نغد غسوغل نغهوبو﴿ جارعم اداله صالة. ينءال
  .حياة غنجفس منءمو
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  .سالمإاداله هرتا اومت  ْسدَِّقامُل ُتْيَب 3.
 ثبرالكو اونتوق اهلل يليهنف تفمت منجادي غي بركة بومي اداله لسطنيفبومي 

 تانه نيخكسو ممبوقتيكن اين. جارعامل ثبرموال دان ءسرااإل ثرياخبر غنتيف ريستيواف
 مريك رتيمانفسالم سإه مسوا اومت اولي رتاهنكنفد واجب دان اهلل دملياكن غي اين
 .مدينه دان مكه نيخكسو رتاهنكنفمم

  

  .فطره امضسالم اإ  4.
 ممنوهي غي سالم،إ يتءيا فطره امضا دفك ةاوم نكمباليغم اداله سالمإ ندعوهف سضتو

 اونتوق مميليه  اهلل رسول كتيك تربوقيت اي. مأنسي كجادين اصل نءاتفيخ نالوري
.ايت برسجاره مامل دف كنغدهيد غي ممابوقكن، غي ارق غبربندي تكنحيثم غي سوسو ممينوم   

  .يضدان تيكنولو )sains(ين سءقكن كماجوان ساسالم مرخنإ.5 
 برصفة اداله جارعم ءسراإ ريستيواف ماللوءي غسوغبرل غي كاسغا اليرانف دان بومي رجالننف

. (moden)مودن يضتيكنولو دان س ساءين كماجوان اتسيغم دان ابرخمن غي معجزة
 ممبوك غي امضا له سالمإ ثسباليق اين، نفغال مموسوهي اتاو ريغضوه سكالي دري مميءاج

 نغد فوكوخ تيدق. اين لواس مها غي عامل(meneroka) منروك اونتوق كسدرن اوفوك
 )angkasaraya(كاسرايغا منعلوقي اونتوق والف ساكنضد بومي، عامل نءاواسفغ

 دان س ساءين ماللوءي. (astronomi)اسرتونومي دان فلك علمو ماللوءي
 سرتا السنه دان القرءان معجزة فكتا نتفكت نغد ونفضمأنسي اكن تر ي،ضتيكنولو
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  .اهلل همبا ايضسبا ديري مندكتكن لبيه
  .ن اينستيتوسي مسجدءكموليا.6 

 غي اهلل تتامو ايضسبا غثوجنوفغ منرميا غي اهلل رومه ايضسبان مسجد قكدودو
 هدعو نغمبفغ وستف ايضسبا راننفبر ضجو مسجد. رات سام اراخس دملياكن

 كناءسرإد  اهلل رسول ابيالفاين تربوقيت ان ءايستيميوإكسالم. إدان سينر هدايه 
  .﴾قصىألا دمسج﴿ مسجد د ضجو ريخابر دان ﴾راماحل مسجد﴿ مسجد دري برموال

 

  .معصية دان كرغمو ركاراف وهيءمنجا .7
ان د ضشر سواسان رليهتكنفد  اهلل رسول معراج، دان ءسراإ ريستيوافماللوءي 

-غاور اتس ك نءاسقفث دان بالسن بنتوق ايضلباف مليهت ينداضنراك. د نراك ب
 ايفسو كيت دفك رااعتب ممربي اين. وتعاىل هسبحان اهلل رينتهف دفك كرغاي غي غاور

 .اهلل اوليه يءدموركا دان غدالر غي ركاراف-ركاراف وهيءمنجا
  

 

الرَِّجيمُُِالشَّيخطَانُُِِمنََُُِبهللَُُِأُعوذُُ  

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 ڌ
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 بهاوا ،﴾حممد واهاي﴿ داموفك كنووحي كامي كتيك ﴾تلهغاي﴿دان  برمقصود :
 دان; ثنءاككواس دان ثعلمو نغد﴿أنسي م اكن وتيفملي توهنمو ثوهغضسسو
 داموفك رليهتكنف كامي تله غي ﴾جارعم مامل دف﴿ نغنداف منجاديكن كامي تيادله

 كامي ضجو دمكني﴿ دان; مأنسي يضبا اوجني ساتو ايضسبا مالءينكن
 نغد﴿ تاكوت مريك بري كامي دان; القرءان دامل د دلعنة غي وكوقف ﴾جاديكن

    نغد مالءينكن مريك منمبهكن تيدق ايت ثك مسوام ،﴾امران ايضبا-ايضبربا
 .اوفملم غي ككفورن

 ﴾60: ءسرااإل ةسور ﴿                                                          

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
  ََبَرَكُللاُُِلَُوَلُكمخُِفُالخُقرخآِنُالخَعِظيخِم.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

َِكيخِم. ِرُاْلخ ُكمخُِبَاُِفيخِهُِمَنُاآلََيِتَُوالذ ِكخ  َونَ َفَعِِنَُوِاَيِ 
َُوِمنخُكمخُِتلَوَتُهُِانَُّهُُهَوُالسَِّميخُعُالخَعِليخُم.  َوتَ َقبََّلُللاُِمِنِ 

تَ غخِفُرُللَاُالخَعِظيخَمُِلخَُوَلُكمخُ ِلَُهذاَُوَأسخ ُلُقَ وخ  أقُ وخ
َُ ِلِميخ ِمَناتَُِوِلَساِئِرُالخُمسخ َُوالخُمؤخ َ ِمِنيخ ِلَماِتَُوالخُمؤخ  َُوالخُمسخ

ُرُالرَِّحيخُم.ُ ُهُإنَُّهُُهَوُالخَغُفوخ تَ غخِفُروخ َُفاسخ

ُ
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ُطخَبُةُالثَّانَِيةُُاَُ  ْلخ

دُُ َمخ َُُلِِلَُُِّاْلخ ُالخَعاَلِميخ َهدُُ.َُربِ  َدهُُُللاُُُِإَلُِإَلهََُُلَُأنَُوَأشخ  ُ،َلهَُُُشرِيخكََُُلَُوحخ

َهدُُ لُهُُُهَُُعبخدُُُُُمَمًَّداَُسيِ َدَنََُُأنََُُّوَأشخ َُُوَسلِ مُخَُصلُِ ُاللَُّهمَُّ.َُوَرُسوخ ُُُمَمٍَّد،َُسيِ ِدَنََُُعَلىَوََبِركخ
.َُوَأصخَحاِبهُُِآِلهَُُِوَعَلى َ َُأْجخَِعيخ

َن.ُالِلََُُّات َُّقوا!ُللاُِعَبادَُُفَ َياُبَ عخُد،َُأمَّا َُفاَزُالخُمت َُّقوخ ُفَ َقدخ
 

ََُُمَعاِشرَُ ِلِميخ   للا،َُرِِحَُكمُُُالخُمسخ

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
ُ َُصلِ  ُسَُلَُعَُاللَُّهمَّ ُصَُمَُكَُ،ُُدمَُُُّمََُُنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،دٍُمَُُُّمََُُنَُدُِيُِ ى َُنَُدُِيُِ سَُُلىَُعَُُتَُيخُلَّا

ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهُِرَُب ُخإُِ َُنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،دٍُمَُُُّمََُُنَُدُِيُِ سَُُلىَُعَُُكُخرَُِبَُوَُ،
َُمُِالَُعَُُالُخِفُُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُ،ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُاَُبَُمَُكَُ،دٍُمَُُّمَُُ ِإنََّكُ ،يخ

يخٌدَُمَِيخٌد.  ُِحَِ
 

َُ ِمِنيخ ُِللخُمؤخ ُاغخِفرخ ِمَناِت،ُاللَُّهمَّ ََُُوالخُمؤخ ِلِميخ ِلَماتَُُِواملُسخ ُهمُخُ،َوالخُمسخ ُِمن خ َياِء ُاأَلحخ
يخٌعَُقرِيخٌبَُمُُُِ،َواأَلمخَواتُِ َعَواتُِِإنََّكَُسَِ ُ.يخُبُالدَّ
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ُكَُِبُُوذُُعُُُن ََُنَُِّإُُمَُّهُُاللَُّ.كَُيخُُغَُُهُُُفُرُِصُخَلُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءََُبَُوَُالُخوَُُلءَُبَُاُالُخنَّعَُُعُخفَُادُخُمَُّهُُاللَّ
ُ،َنَُتَُوُخمَُُّمُخحَُارُخُوَُاَنَُضَُرُخمَُُفُِاشُخُمَُّهُُاللَّ.ُامُِقَُسُخاألَُُئُِي ُِسَُِمنُوَُُامُِذَُالخُُوَُُونُِنُُالخُُوَُُصُِالبََُُنَُمُِ
ُ.اَنُِبُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفَُِنُِبُُفُخطُُالُخوَُ

ُ

َفظخَُموخَلََنُالخَواِثَقَُِبهللُِ احخ َزانَُُلخطَانَُالسُُاللَُّهمَُّ ِمُاُُِ،زَيخَنُالخَعاِبِديخنَُُِمي خ ُلخطَانُِسُُالبخَنُالخَمرخُحوخ
َُِبهلِلَُشاه،َُوَأنخِزِلُالرَِّحخََةَُعَليخِهَُوَعَلىَُُُمخُمودُِ َتِفيخ رُزَاِهَرة،ُُسلخطَانَةُُِلخطَانَةُِسُُالالخُمكخ ُنُ وخ

ُ.ترغضانو

َُواآلِخَرِة،ُ ُالُدن خَيا ُِف ِلَماِت َُوالخُمسخ َ ِلِميخ ُالخُمسخ ُِمَن َُوَرَعاََيُه َلُه َُوَأهخ َُأوخَلَدُه َفظخ َواحخ
َِتكَُ .ُِبَرِحخ َ ََُُيَُأرخَحَمُالرَّاِِحِيخ

ُ

ِدُ َُوِلَُّالخَعهخ َفظخ َاِعيخلَُُُُمَمَّدَُُتغكواللَُّهمَُّاحخ َزانَُُطَانُِلُخسُُالُبخَنُالخَواِثِقَُِبهللُِِاُُِإَسخ زَيخَنُُِمي خ
ُ.الخَعاِبِديخنَُ

 

 
 كامي توجنوقكن كامي، سسام نغهوبو رباءيقيلهف كامي، هاتي وتكنلهءفرتايا اهلل، 

 منوجو كامي لهغبيمبي كسسنت، دفدر كامي سالمتكن ن،ءاكسجهرت جالن-جالن
 ظاهري غي كجاهنت دان نقكبورو االضس دفدر كامي جاءوهكن كبنرن، دفك

  .يثترمسبو ونفماهو
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 كرتي،ف بودي نغد كامي لوقكنايرف تاهوان،فغ علمو نغد كامي كناركايفيا اهلل، 
 . باءيق غي كصيحنت نغد كامي هياسيله دان ن،ءاكتقو نغد كامي ملياكن

 

 توبة ترمياله. كامي كتورونن دان ضكلوار ن،فيا اهلل، بركيت دان رمحتيله كهيدو
 كامي جاديكنله. غايفث مها يضال توبة نرمياف مها غي كاوغا ثوهغضسسو كامي،

 نعمت نءكورنيا نرمياف مو، نعمت غاجنوفث مو، نعمت اكن برشكور غي غاور-غاور
 .كامي دفك مو نعمت ورناكنلهفمس دان مو،

 

ُ

 ُرَب ََّناُآتَِناُِفُالُدن خَياَُحَسَنًةَُوِفُاآلِخَرِةَُحَسَنًةَُوِقَناَُعَذاَبُالنَّاِر.
 ُ.مَُلَّسَُوَُُهُِبُِحُخصَُوَُُهُِِلُآُىلَُعَُوَُُدٍُمَُُّمََُُُنَُدُِيُِ سَُُىلَُعَُُللاُُُىلَّصَُوَُ

َُ ُالخَعاَلِميخ ُدُهلِلَُربِ  َمخ ُ.َواْلخ

ُِعَباَدُللِا!

ُهَُعَلىُنَِعِمِهَُيِزدخُكمخ، ُكُروخ  اُذخُكُروخاُللَاُالخَعِظيخَمَُيذخُكرخُكمخ،َُواشخ

َبُ،َُوللاُُيَ عخَلُمَُما ُرُللِاَُأكخ نََُُوَلذِكخ نَ ُعوخ  .َتصخ

اُِإَلَُصلِتُكمُخ ُموخ  .يَ رخَِحخُكُمُللاُ،قُ وخ

 


