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ُطخَبةُُ َلُُاْلخ ُاألوخ

َ،ُيُخذُّالَُُلِّلَُُّدُُمُخلخَُاَُ َنخّبَياّءَُوَسيّ ّدُالخُمرخَسّلْيخ ُاألخ َُخاَتَّ  َأَمَرََنُِبُبّ 

ُُبُّمُُالُخُقُ الخَُُكُُلُّمَُالُخُُللاَُُلُّإُُهَُلَُُإَُّلُُنُخَأُُدُُهَُشُخأَُوَُُ  ،ُْيخ

َُمُّالَُعَُلُخّلُُةُ حخَُرَُُثُُوُخعُُب ُخمَُالُخُهُُُلُوُخسُُرَُُهُوََُعبخدُُاُدُ مَُمَُُُنََُأُُدُُهَُشُخأَُوَُ   ،ْيخ

َُلُّسَُرُخمُُالُخوَُُاءَُّيُّبُنُخاألَُُفُّرَُشُخَأُُدُ مَُُمََُُنَُدُّي ُّىُسَُلَُعَُُمُخل ُّسَُوَُُل ُّصَُُمَُهُُللََُاُ   ،ْيخ

 ،ُنُّيُخالد ُُّمُّوُخُي ََُلُّإُُانُ سَُحُخبُُّّمُخهُُعَُّبَُتُُنُخمَُوَُُهُّابُّحَُصُخأَُوَُُهُّىُآلُّلَُعَُوَُ 

 .نَُوُخحَُُرُخت ُُُمُخكُُلَُعََُلُُهُُوُخعُُي ُخطُّأَُوَُُللاَُُاوُخقُُت َُّاُُ!للاُُّادَُبَُاُعُّيَُف َُُ،دُُعُخاُب َُمََُأُ 

 نغد اهلل دفك كيت كطاعنت دان نءاكتقو كتكنلهغهمبا اهلل! تي-واهاي همبا
 اكن كيت مودهن-موده ثنغالر االضس لكنغضمني دان ثرينتهف االضس ملقساناكن

 نيب كالهرين بولن نغد نافمس. خريةاد دان ددنيا وتعاىل هسبحان اهلل رمحة تفمندا
 :غتنت اراكنخممبي اين هاري دفت كي خطبة تاجوق مك ، 

  اميان  نءاورنفي كسمكوخن     رسول اهلل  يءينتاخمن      

  ايضبربها غي سلمنيامل إخواين
وتعاىل كران كيت  ههلل سبحانا ةر ضكحسام ممنجاتكن كشكورن  -ماريله كيت سام

 فسي ترهادسق منجادي اكن غي اومت ،  حممد يبن اومت ايضدالهريكن سبا



 

3 

 

 فنوتوف دان هولوفغ اكنفمرو  ينداضب. ننيت اخرية دهاري ينأل غي اومت-اومت
 ايات نبياءاأل ةسور دامل اهلل فرمان. عامل سلوروه يضبا رمحة ممباوا غي نيب، االضس

107: 

 ک ک گ گ گ گ

 مالءينكن ،(حممد هايوا) كاوغا وتوسكنغم كامي تيادله دان: برمقصود غي
 .عامل سكالني يضبا رمحة منجادي اونتوق

 

  سكالني، اهلل دبركيت غي مجعة غسيد
 افتن. ثاومت اونتوق سالمإ رساله ممباوا دمي ثاالض-االضس ناربقبر تله ينداضب

 يفاغخم تفدا اكن تيدق كيت تنتو سوده ،ثصحابة اراف برسام  ينداضب ورباننفغ
 ا يندضب ماله. اين غسكار انوتي كيت غي اميانضسبا اميان ةنعم دان سالمإ ةنعم
 فترهاد برت مبيلغم دان ريهاتنيف تغسا غي نيفميمف غسأور اكنفمرو ضجو
 ةالتوبة سور دامل وتعاىل هسبحان اهلل اوليه دجلسكن تله اين. براميان غي ثاومت نءاكاد
 :128 ايات

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

 ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ
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 كامو نغولوض دري رسول غسأور كامو دفك غدات تله ثوهضغسسو: برمقصود غي
 كسوسهن غسبار ثدافك برت تغسا منجادي غي ،( حممد نيب يتءيا)ديري سن
 والف اي (دان) كامو، يضبا نقيءكبا كنفهارغم تغسا غي كامو، اوليه غوغضدت غي

  .براميان غي غاور-غاور دفك غثساي كاسيه سرتا بلس نءراساف هكنفمنوم
 كيت ،  ينداضب ورباننفغ يغضتي غاجنوثم دان يءاضهرغم ايضو، سباجوسرت
-االضس دفدر لبيه  ينداضب دفك نءاينتخك دان غساي كاسيه منظاهريكن واجب

ُ : اهلل رسول سبدا. ثاالض

َُواّلّدّهَُوَوَلّدّهَُوالَناّسَُأجخَُُ ّمُنَُأَحدُُكمخَُحََّتَُأُكوَنَُأَحَبُّإَليخّهُّمنخ  .ّعَْيَُلُيُ ؤخ

 اكو يءينتاخمن دي غضسهي كامو غسساور اميان ورنافمس تيدق:  برمقصود غي
 .ثكسلوروهن مأنسي دان ثانق ،ثافبا دري لبيه

 (دان مسلمخاري الب حديث رواية)                                                  
  !سكالني اهلل دمليا غي مجعة غسيد

 ينتاخ اكو“: ليده نغد نفاخاو ثها نغد يءامماد تيدق  اهلل رسول دفن كءاينتخك
 غي ربواتنف-ربواتنف انتارا. ربواتنف ماللوءي دبوقتيكن مستيله يف، تتا“ودامفك

  :اياله ينداضب دفك كيت نءاينتخك منوجنوقكن
 اوليه دباوا غي جوا فا ملكنعغمدان منرميا سرتا   اهلل رسول دفك براميان :رتامف
 ايضسبا ،ثاوليه غدالر غي جوا فا االضس لكنغضمني دان كيت دفك  ينداضب

 :7 ايات رشاحلة سور دامل اهلل فرمان ،وتعاىل هسبحان اهلل اوليه رينتهفد غي فا دفك مماتوهي
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.... ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

 مك كامو دفك  اهلل رسول اوليه دباوا غي رينتهف جوا فا دان …: برمقصود غي
 اتوهيلهف مك ثمالكوكن دري كامو غثدالر غي جوا فا دان عملكن، سرتا ترمياله

 ثسيقسا عذاب برت امتله اهلل ثوهغضسسو; اهلل دفك كامو لهابرتقو دان. ثنغالر
  .(ثرينتهف رغضمل غي غاور-غاور يضبا)

 

 تاوالدن ونتوهخ ايضسبا ينداضب منجاديكن دان  اهلل رسول سنه حياتيغم كدوا:
 ماهوفون كهيدوفن برمشاركة اخالق ةعباد دامل اد سام سهارين نفكهيدو دامل
 دمان اتاو دسوراو دمسجد، اد سام برمجاعه، اراخس فرض صالة منديريكن رتيفس

 سنة رواتب، سنة صالة رتيفعمالن سنة س-عمالن مالكوكن برادا، كيت سهاج
 دان ولنب فستيا هاري ضتي غثكور-غسكور سنة واسافبر وتر، سنة ،ىضح
  :21 ايات بااألحزة سور دامل مانفربر وتعاىل هسبحان اهلل. ثايضسبا

 وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ

 ىئ ی ی ی ی جئ 
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 ايكوتن ونتوهخ ايت اهلل رسول ديري دف كامو يضبا اداله ،ثوهغضسسو دمي: برمقصود غي
 (باءيق نبالس) دان اهلل (نءضاكري) كنفهارغياس مسنت غي غاور يضبا يتءيا باءيق، غي

 .(غسن دان سوسه ماس دامل) قثبا-قثبا اهلل اتيغيغم دان بوتثم والف اي سرتا ،اخرية هاري
 

 

مجعة  هاري دف سكالي تراومتا  اهلل رسول تسأك برصلوات قكنثربافمم: ضكتي
 منجادي سهاج بوكن  ينداضب تسأك برصلوات. هاري هولوفغ منجادي غي

 غي نقيءكبا هابوان منجادي ضجو يفتتا ،  ينداضب دفك كيت نءاينتخك سيمبول
 : ينداضب سبدا. نداض تفبرلي

َُصَلىَُعَلَيَُواّحَدة ،َُصَلىُللاُُ     ر ا َمنخ  )رواه مسلمُ          (َعَليخّهَُعشخ

  كالي، ساتو تسكوأك برصلوات غي افسياغ بار: برمقصود غي
 .كالي ولوهفس ثتسأك برصلوات اكن اهلل

 

 فمنات سرتا  اهلل رسول نغد برمتو اونتوق فبرهار دان ءبردعا قثبا: تفكام
 : ينداضايت. سبدا ب مليا غي  ينداضب وجه

ّلّهَُوَماّلهُّ  ُرَآينُِبَّهخ َُلوخ ُأَُمِّتُِلُُحبًّاََُنٌسَُيُكونُوَنُبَ عخّديُيَ َود َُأَحُدُهمخ َُأَشدّ   )رواه مسلم(  ّمنخ

 غي مأنسي نغولوضاياله س يكوءاينتخمن غاليف غي اومتكو نغكال دري: برمقصود غي
 مليهتكو نيغاي مريك دري غسأور ساله اللو كوفاتنكو، دفدر كمودين غدات
 .فوغضس اي ون،ف ثهرتا دان اهلي سلوروه قثسبا ضهر ممباير نغد جكاالو غضسهي



 

7 

 

 اهلي يتءاي ،  اهلل رسول اوليه يءينتاخد غي غاور-غاور يءينتاخمن كليم:
. شديناالر  ءخلفا اراف سكالي تراومتا  ينداضب صحابة اراف دان  ينداضب ضكلوار
 : اهلل رسول سبدا

ُأن خَفَقُّمثخَلُُأُحد َُذَهب ا،ُماُبَ َلَغُُمَدُأَحّدّهمخُولَُنّصيَفهُُ ُأَنُأَحدَُكمخ  لَُتُسب واُأصخحاِب؛ُفلوخ

 )رواه البخاري(                                                                               

 جك كران كو،تصحاب اراف دفك موناه مماكي كامو نلهغجا: برمقصود غي
 اكن تيدق اي ونفسكالي ْدُحُأ بوكيت سبسر امس قكننفااغم كامو غسساور

، ماله قكننفاامريك  غسساور غي قفوخ ساتو نغد سام غي اهالف نجرنض تفمندا
 .ثقفوخ هغست نغد سام ضتيدق جو

 

-سام ماريله مك  اهلل رسول دفك كيت نءاينتخك تندا ايضسبا:ثولنفكسيم
  ينداضب اوليه دباوا غي فا منرميا نغد  ينداضب ورباننفغ ايضهرغم كيت سام

 ونتوهخ ايضسبا  ينداضب منجاديكن ،غالر  ينداضب غي فا لكنغضدان مني
 تسأك برصلوات قكنثربافمم ،  ينداضب هسّن االضس حياتيغم باءيق، غي تاوالدن

 يءينتاخمن دان  ينداضب نغد برمتو اونتوق ءيمريندو دان فبرهار ،  ينداضب
 .موسل عليه اهلل صلى ينداضب اوليه يءينتاخد غي غاور-غاور

ُ

ُ
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  َأُعوُذُِّبهلّلُّمَنُالَشيخطَاّنُالَرّجيمُّ

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ
                                                                 

 ايفسو مالءينكن ونف رسول غسساور وتوسغم تيدق كامي دان: برمقصود غي
 ديري((menganiaya ايانيغم كتيك مريك كاالوله دان. اهلل ايذين نغد يتعطاد اي

 رسول دان اهلل، دفك ونفام مموهون اللو (حممد واهاي) مو دفك غدات سنديري مريك
 يضال توبة، نرمياف مها اهلل يتفك مندامري تنتوله ك،مري اونتوق ونفام مموهون ضجو اهلل

 .اسيهانيغم مها

 (64نساء الة سور)                                                                 
 

 َِبَرَكُللاُُِلَُوَلُكمخُِفُالخُقرخآّنُالخَعّظيخّم.
َّكيخّم. ّرُالخ ُكمخُِبَاُّفيخّهُّمَنُاآلَّيّتَُوالذ ّكخ  َونَ َفَعِّنَُوّاّيّ 

َُوّمنخُكمخُّتالَوَتُهُّانَُهُُهوَُ  ُالَسّميخُعُالخَعّليخُم.َوتَ َقَبَلُللاُّمِنّ 
ّلَماّتُ ََُوالخُمسخ ّلّمْيخ َُوّلَساّئّرُالخُمسخ تَ غخّفُرُللَاُالخَعّظيخَمُِلخَُوَلُكمخ ِلَُهذاَُوَأسخ ُلُقَ وخ أقُ وخ

ُرُالَرّحيخُم. ُهُإنَُهُُهَوُالخَغُفوخ تَ غخّفُروخ ّمَناّتَُفاسخ ََُوالخُمؤخ ّمّنْيخ َُوالخُمؤخ
ُ
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ُطخَبُةُالثَانَّيةُُاَُ  ْلخ

دُُ َمخ َُُلِّلَُُّالخ ُالخَعاَلّمْيخ َهدُُ.َُربّ  َدهُُُللاُُُّإلُّإَلهَُُلَُأنَُوَأشخ  ُ،َلهَُُُشرّيخكَُُلَُوحخ

َهدُُ اَُسيّ َدَنََُُأنََُُوَأشخ لُهُُُهَُُعبخدُُُُمََمد  َُُوَسلّ مُخَُصلُّ ُالَلُهمَُُ.َوَرُسوخ ُُمََمد ،َُسيّ ّدَنََُُعَلىَوَِبّركخ
َحابُُّآّلهَُُّوَعَلى َ.ُهَُّوَأصخ َُأجخَّعْيخ

َن.ُالِلََُُاتَ ُقوا!ُللاُّعَبادَُُفَ َياُبَ عخُد،َُأَما ُفَاَزُالخُمتَ ُقوخ ُفَ َقدخ
 

ََُُمَعاّشرَُ ّلّمْيخ   للا،َُرّحَُكمُُُالخُمسخ

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

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڄ 

 ڇ ڇ
صَُمَُكَُ،ُُدمَُُمََُُنَُدُّيُّ سَُُآلُُّلىَُعَُوَُُ،دُ مَُُمََُُنَُدُّيُّ ىُسَُلَُعَُالَلُهَمَُصلّ ُ َُنَُدُّيُّ سَُُلىَُعَُُتَُيخُلَُُا

َُنَُدُّيُّ سَُُآلُُّلىَُعَُوَُُ،دُ مَُُمََُُنَُدُّيُّ سَُُلىَُعَُُكُخرُِّبَُوَُ،ُمَُيُخاهُّرَُب ُخُإَُّنَُدُّيُّ سَُُآلُُّلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهُّرَُب ُخإُّ
َُمُّالَُعَُُالُخِفُُمَُيُخاهُّرَُب ُخُإَُّنَُدُّيُّ سَُُآلُُّلىَُعَُوَُ،ُمَُيُخاهُّرَُب ُخُإَُّنَُدُّيُّ سَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُاُِبَُمَُكَُ،دُ مَُمَُُ  ،ْيخ

يخٌدَُمَّيخٌد.  ُّإَنَكُحَّ
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َُ ّمّنْيخ ُّللخُمؤخ ُاغخّفرخ ّمَناّت،ُالَلُهَم ََُُوالخُمؤخ ّلّمْيخ ّلَماتَُُّواملُسخ ُهمُخُ،َوالخُمسخ ُّمن خ َياّء ُاأَلحخ
يخٌعَُقرّيخٌبَُم ُُّ،مخَواتَُّواألَُ ُ.يخُبُالَدَعَواتُّّإَنَكَُسَّ

 

ُوذُُعُُُن ََُنَُّإُُمَُهُُاللَُُ.كَُيخُُغَُُهُُُفُرُّصُخلُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءَُِبَُوَُالُخوَُُالءَُبَُاُالُخنَُعَُُعُخفَُادُخُمَُهُُاللَُ
ُوَُُامُّذَُالخُُوَُُونُّنُُالخُُوَُُصُّالبََُُنَُمُُّكَُبُّ ُامُّقَُسُخاألَُُئُّي ُّسَُّمن ُاَنَُضَُرُخمَُُفُّاشُخُمَُهُُاللَُ.
ُ.اَنُّبُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفَُّنُّبُُفُخطُُالُخوَُُ،َنَُتَُوُخمَُُمُخحَُارُخوَُ
ُ

َُموخلََنُالخَواّثَقُِّبهلّلُ َفظخ َزانَُُلخطَانَُالسُ الَلُهَمُاحخ ّمُّاُُ،زَيخَنُالخَعاّبّديخنَُُّمي خ بخَنُالخَمرخُحوخ
ُِّبهلّلَُشاه،َُوأَنُخَُمخُمودُُّلخطَانُّسُ ال َتّفيخ نُ وخرُُلخطَانَةُّسُ الّزّلُالَرحخََةَُعَليخّهَُوَعَلىُالخُمكخ

ُ.ترغضانوُزَاّهَرة،ُُسلخطَانَةُّ
ُ

ن خَياَُواآلّخَرّة،ُ ّلَماّتُِفُالد  َُوالخُمسخ َ ّلّمْيخ َلُهَُوَرَعاَّيُهُّمَنُالخُمسخ َُأوخلَدُهَُوَأهخ َفظخ َواحخ
َّتكَُ َ.ُّبَرحخ َُُّيَُأرخَحَمُالَراّحّْيخ

ُ

ّدُالَلُهَمُاحُخ َُوِلَُالخَعهخ َاّعيخلَُُُمََمدَُُتغكوَفظخ َزانَُُلخطَانُّسُ الُبخَنُالخَواّثّقُِّبهللُّّاُُّإَسخ ُّمي خ
 .زَيخَنُالخَعاّبّديخنَُ

ُ

ُ

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

 فليهاراكنله واجلماعه، السنه اهل منوروت كامي فضاغن تضوهكنله دان كامي اميان
  .مثلويغ يغ عقيدة فضاغن دان عمالن دري كامي

 

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

 

 

ن خَياَُحَسَنة َُوِفُاآلّخَرّةَُحَسَنة َُوّقَناَُعَذاَبُالَناّر.  ُرَبَ َناُآتَّناُِفُالد 
 ُ.مَُلَُسَُوَُُهُّبُّحُخصَُوَُُهُّّلُآُىلَُعَُوَُُدُ مَُمََُُُنَُدُّيُّ سَُُىلَُعَُُللاُُُىلَُصَُوَُ

َُ ُالخَعاَلّمْيخ ُدُهلّلَُربّ  َمخ  .َوالخ
ُ!ّعَباَدُللاُّ

 اُذخُكُروخاُللَاُالخَعّظيخَمَُيذخُكرخُكمخ،ُ

ُهَُعَلىُنَّعّمّهَُيّزدخُكمخ، ُكُروخ  َواشخ

َن. نَ ُعوخ َبُ،َُوللاُُيَ عخَلُمَُماَُتصخ ُرُللّاَُأكخ  َوَلذّكخ

اُّإَلَُصالّتُكمُخ ُموخ  يَ رخَحخُكُمُللا.ُ،قُ وخ


