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ُطخَبةُُ َلُُاْلخ ُاألوخ

ُرَُلُهَُعلىُ َسانِِهَُوالشُّكخ ُدُهلِلَُعلىُِإحخ َمخ ِتَنانِه.َاْلخ ِفيخِقِهَُوامخ ُتَ وخ
َُّلُ  َهُدَُأنخ َدُهََُلَُشرِيخَكَُله،ُِاَلَهُِإَّلَُوَأشخ ُُهللاَُُوحخ
َوانِِه.ُ ُلُهُالّداِعىُِإَلُِرضخ َهُدُأّنَُسيِ َدََنُُُمَّمًداَُعبخُدُهَُوَرُسوخ َُوَأشخ
َحاِبهُِ  ًا.اللُهّمَُصلِ َُعَلىَُسيِ ِدََنُُُمَّمٍدُِوَعَلىُآِلِهَُوَأصخ ُِكثْيخ ِليخًما  َُوَسلِ مخَُتسخ

اَُعّماََُنَىَُعنخُهَُوزََجر.اَُفياََُأي َُّهاُالّناس،ُِاتّ ُقُو َأّماُبَ عخد؛ ُهللَاُِفيخَماَُأَمر،َُوان ختَ ُهوخ
  سكالني، درمحيت غي مجعة غسيد
 غي االضس دري جاوهيله. ثرينتهف االضس دامل وتعاىل هسبحان اهلل دفله كابرتقو
  .ثهخضد دان غدالر
  دكاسيهي، غي مجعة غسيد

 :برتاجوق خطبة ساتو يكنفامثم نيغيا بيخط اين، ةبرك نوهف هاري دف

  .“فتنه زمان ابرنخ ينفمند                 ”

 :3-1نكبوت، ايات عال ةاهلل دامل سور فرمان

 ڻ 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
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 دبياركن اكن مريك بهاوا كثغم نسيءام اتوتكهفم، ميم. ، الالف ”برمقصود:
 سسواتو نغد) داوجي تيدق مريك غسدا ،"براميان كامي: "بركات ثها نغد
 تردهولو غي غاور-غاور وجيغتله م كامي! ثهوغضسسو دمي دان ؟(نءاوبخ
 غتنت اهلل يءدكتاهو غي فا اتث ،(دمكني غي اوجني نغد) مك مريك، دفدر
 غتنت ثيءدكتاهو غي فا والف اتث دان براميان، ثبنر-سبنر غي غاور-غاور
  “ .بردوستا غي غاور-غاور

 

 كاميانن تضوغضم غمنوروت اصطالح القرءان دان السنه اداله اوجني ي فتنه
 دان نديرينفبر اونتوق كلريو منجادي نسيءام. فهيدو كتنرتامن وغضغضم دان

 غي تكنن دان ابرنخ دسببكن كبنرن فرينسيف اتس وهضت فضغبر اونتوق سوكر
  .برالكو

  :دوا دفك فتنه يكنضعلماء ممبها
 دبيذاكن اونتوق سوكر غضسهي تيمبول غي ككلريوان ايايت اتهبش فتنه رتام:ف

 اياله اين فتنه اوتام اوخنف. حرام غي دان حالل غن، انتارا ياطلبك دان كبنرن انتارا
 نقيءكبا انتارا ممبيذاكن تفدا تيدقغض سهي تاهوانفغ علمو تياد دان كجاهيلن

  .كسسنت دان (هدايه) توجوقف ن،قكبورو دان
 

 



 

4 

 

  :8ر ايات طاف ةمان اهلل دامل سورفر

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

 ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

 ثبوروق عمل ثدافك رايلوقكنفد غي غاور كهااد (كنلهفيكري)مك ” برمقصود:
 دصيفتكن بوليهكه( باءيق، ثيءاايخرفمم دان غثممند اي اللو (شيطان اوليه)

 هدايه ممربي اونتوق اهلل كنفدتت غي راتورنف منجالنكن غي غاور ايضسبا
 غي افسسيا ستكنثم اهلل ثوهغضن سسوكرا ؟ )ثسباليق اتاو ،ثدافك

  “.ثدكهندقي غي افسسيا دفك توجنوقف هدايه ممربي ضجو اي دان ،ثدكهندقي
 

 فتنه. ديري كهندق دفدان توندوق ك نفسويت مالين ءيا واتهش فتنه: كدوا
 وانيتا، نقنتيخك دنيا، كميواهن دفك نغندروخك دامل برالكو ثبياسا اين
  .ثامافسأوم دان كبسرن كتفغ نءيالضك

 :14عمران ايات  لآ ةوتعاىل دامل سور هاهلل سبحان فرمان

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

 ۈۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 
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 دفك نءاكسوك: مأنسي دفك (اينده دجاديكن دان)دهياسكن  ”برمقصود:
 بندا هرتا ،ينقف-انق دان وانفرمف-وانفرمف يتءيا ،نفسو يينغداي غي بندا-بندا

 برتندا غي ليهارأنف اكود ،قريفبون، دري امس دان تيم-برتيمبون قثبا غي
 ايت ثمسوا. تامنن كبون-كبون سرتا ترنق غبينات-غبينات دان ،ترالتيه يضال

 غي كمبالي تفمت اد اهلل سيسي دف ،(تلهغاي) دان. ددنيا فهيدو نغكسن اياله
  “.(ضشر يتءيا) ثباءيق-يقءسبا
  .درمحيت غي مجعة غسيد

 فتنه لوبوق كدامل نسيءام ثلمغضا جاتوه دان تخنوف سيتف نلغماريله كيت م
  :ثانتارا. اين
 امضا تاهوانفغ غكبنرن دان كورن ءاكجاهيلن دان كلمهن علمو بركن.1 

  .كيقينن غهيل دان كلريو شك، منجادي نسيءام غضسهي
 ديري ممبياساكن سرتا نفسو هاوا منوروت دان امضا لندسن دري غاليفبر2. 
  .دوسا دان معصية نغد

 داتس سنديري تفنداف وتاماكنغمندهولوكن عقل كاتس وحي دان م3.
  .شرع حكوم

 فسيك دان فرينسيف ممبينا دان نيغا خرب اتاو لسوف بريتا نغد اروهفغتر4.
  .جلس غكور اتاو صحيح تيدق غي بريتا براسسكن

  .ثرهياسنف نقنتيخك دان دنيا كميواهن نغد سونافتر5.
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 دان داملنه خصيش ابايكنغم نغيلن الهرييه دفنمف دفن كءاممربي كاوتام.6
  .جيوا مربسيهنف سرتا هاتي عمالن

 

  .مليا غي ينضْيحا غسيد
  :ايايت. اين فتنه-فتنه دري كلوار جالن اريسكنغضعلماء تله م

   .منفعةبر غي علمو الجريفمم : رتامف
  .السنه دان القرءان دومنف نغد وهضت فضغبر كدوا :

  .ثدامل د فتنه ثسوبور غدان سيتواسي ي رسكيرتنف وهيءمنجا : ضكتي
 اراخس ممهمي غي مريك يننفيمفك دان مسلمني قوم مجاعه مالزميي : تفكام
  .اومت كمصلحنت غتنت غمات

 برديام قثبا سرتا فتنه يبارفث منجادي دري رتوتورنف دان ليده ضمنجا كليم :
 :ثبرتا اكو: ثكات ،هللا عنه ضير ْراِمع  نَُْب ُةب ْقع َُ دري. ديري نقيءكبا اونتوق

 

 تاهن”: منجواب  ينداضب “كسالمنت؟ ايت اكهفواهاي رسول اهلل! ا”
 .“كساهلنمو دوسا يسيغات دان رومهمو نفغكال نعميت ليدهمو،

 (الرتمذي رواية )                                                               

 :دا نيب سب. ثدافك وانفتوم نوهف ممربي دان ةبرعباد قث: با كامن

ُكاهِلجرِةُإلُّ  الِعبادُةُيفُاهلَرِج
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 “.   تكوفكتم برهجرة رتيفس فتنه ةدساع ةبرعباد ”برمقصود:

 (مسلم رواية)                                                           

 اريخمن دان اهلل دفك غدان برليندو ء: سنتياس بردعا كتوجوه
  :نبوي ءدعا رتيف. سثسيسي د كسالمنت

،ُماُظَهَرُمنها،اَُ ُأعوُذُبَكُمنُالِفََتِ  وماُبَطنَُُلّلُهّمُإّن ِ
 “. باطني دان ظاهري غي فتنه دري نموغرليندوفيا اهلل! اكو موهون ”برمقصود:

   

 (امحد رواية)                                                            
 

 ڃ ڃ ڃ چ چ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

 ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

. نيضكرو دامل ايت نسيءام ثوهغضسسو ماس، دمي:برمقصود غي
 والف مريك دان صاحل، برعمل دان براميان غي غاور-غاور واليخك
 .صرب نغد سانف-سانفبر سرتا كبنرن نغد سانف-سانفبر

ُ
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 ََبَرَكُهللاُُِلَُوَلُكمخُيفُالخُقرخآِنُالخَعِظيخِم.

َِكيخِم. ِرُاْلخ ُكمخُِبَاُِفيخِهُِمَنُاآلَّيِتَُوالذ ِكخ  َونَ َفَعِِنَُوِاّيِ 

َُوِمنخُكمخُِتالَوَتُهُِانُّهُُهَوُالّسِميخُعُالخَعِليخُم.َُوتَ َقّبَلُهللا  ِمِنِ 

َُ ِلِمْيخ تَ غخِفُرُهللَاُالخَعِظيخَمُِلخَُوَلُكمخَُوِلَساِئِرُالخُمسخ ِلَُهذاَُوَأسخ ُلُقَ وخ أقُ وخ
ُهُإنُّهُُهَوُالخَغُفوخرُُ تَ غخِفُروخ ِمَناِتُفَاسخ ََُوالخُمؤخ ِمِنْيخ ِلَماِتَُوالخُمؤخ ُُالّرِحيخُم.َوالخُمسخ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُطخَبُةُالثّانَِيةُُاَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  ْلخ

دُُ َمخ َُُلِِلُُِّاْلخ ُالخَعاَلِمْيخ َُربِ  َهدُُ. َدهُُُهللاُُُِإَلُِإَلهََُُلَُأنَُوَأشخ ُ،َلهَُُُشرِيخكََُُلَُوحخ
َهدُُ لُهُُُهَُُعبخدُُُُُمَّمًداَُسيِ َدَنََُُأنَُُّوَأشخ َُوَرُسوخ َُُوَسلِ مُخَُصلُِ ُالّلُهمُّ. َُعَلىَوََبِركخ
َ.َُوَأصخَحاِبهُُِآِلهَُُِوَعَلىُُُمَّمٍد،َُسيِ ِدَنَُ َُأْجخَِعْيخ

َن.ُالِلَُُّاتّ ُقوا!ُهللاُِعَبادَُُفَ َياُبَ عخُد،َُأّما ُفَاَزُالخُمتّ ُقوخ ُفَ َقدخ
 

ََُُمَعاِشرَُ ِلِمْيخ   هللا،َُرِِحَُكمُُُالخُمسخ

  رسول هللا كفد سالم دان صلوات اوخافن فرباثقكنكيت ممماريله 
 -:56 تسورة األحزاب، ااي اهلل دامل فرمانسباضاميان 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

 ڇ ڇ ڇ
ُلىَُعَُُتَُيخُلُّاُصَُمَُكَُ،ُُدمُُُّمََُُنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،دٍُمُُُّمََُُنَُدُِيُِ ىُسَُلَُعَُالّلُهّمَُصلِ ُ

ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُ ُ،دٍُمُُُّمََُُنَُدُِيُِ سَُُلىَُعَُُكُخرَُِبَُوَُ،
َُبَُمَُكَُ،دٍُمُُُّمََُُنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُ ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُا ُآلُُِلىَُعَُوَُ،
َُمُِالَُعَُُالُخيفُُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُ يخٌدَُمَِيخٌد. ،ْيخ  ُِإّنَكُِحَِ
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َُُالّلُهمُّ ِمِنْيخ ُِللخُمؤخ ِمَناِت،ُاغخِفرخ ََُُوالخُمؤخ ِلِمْيخ ِلَماتَُُِواملُسخ َياِءُُ،َوالخُمسخ اأَلحخ
ُهمُخ يخٌعَُقرِيخٌبَُمُُُِّ،َواأَلمخَواتُُِِمن خ ُ.يخُبُالّدَعَواتُِِإّنَكَُسَِ

 

َُنُِّإُُمُّهُُاللُُّ.كَُْيخُُغَُُهُُُفُرُِصُخَلُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءََُبَُوَُالُخوَُُالءَُبَُاُالُخنُّعَُُعُخفَُادُخُمُّهُُاللُّ
ُفُِاشُخُمُّهُُاللُّ.ُامُِقَُسُخاألَُُئُِي ُِسَُِمنُوَُُامُِذَُالخُُوَُُونُِنُُالخُُوَُُصُِالبََُُنَُمُُِكَُِبُُوذُُعُُن َُ
ُ.اَنُِبُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفَُِنُِبُُفُخطُُالُخوَُُ،َنَُتَُوُخمُُّمُخحَُارُخُوَُاَنَُضَُرُخمَُ
ُ

ُ َُِبهلِل ُالخَواِثَق َُموخَلََن َفظخ ُاحخ َزانَُُلخطَانَُالسُُّالّلُهّم ُالخَعاِبِديخنَُُِمي خ بخَنُِاُُ،زَيخَن
ِمُ َُِبهلِلَُشاه،َُوأَنخِزِلُالّرِحخََةَُعَليخِهَُوَعَلىَُُُمخُمودُُِلخطَانُِسُُّالالخَمرخُحوخ َتِفيخ الخُمكخ

ُ.ترغضانوُنُ وخرُزَاِهَرة،ُُسلخطَانَةُُِلخطَانَةُِسُُّال
ُ

ُ ُِمَن َُوَرَعاَّيُه َلُه َُوَأهخ َُأوخَلَدُه َفظخ ن خَياَُواحخ ُالدُّ ُيف ِلَماِت َُوالخُمسخ َ ِلِمْيخ الخُمسخ
َِتكَُ َ.َُواآلِخَرِة،ُِبَرِحخ َُُّيَُأرخَحَمُالّراِِحِْيخ

ُ

ِدُ ُالخَعهخ َُوِلّ َفظخ َاِعيخلَُُُُمَّمدَُُتغكوالّلُهّمُاحخ ُلخطَانُِسُُّالُبخَنُالخَواِثِقَُِبهللُِِاُُِإَسخ
َزانَُ  .زَيخَنُالخَعاِبِديخنَُُِمي خ

ُ

ُ

ُ

 



 

11 

 

سالم دمان جوا مريك برادا. إيا اهلل سالمتكن كامي دان سلوروه امة 
 دان رتاي يغ ايكنت غنسالم دإامة  فرفادوان دان فرساودارأنساتوكنله 

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

  
 

 ءباسالم دري كسوسهن، وإكامي دان سلوروه امة  ليهارالهفيا اهلل، بنتو دان 
.. رمحن يا.. اهلل يا اين بوميمو دري 19-ؤيدوك ءباه وثفكنلان. لخبن ءدان بال

 ...رحيم يا
 

 

ن خَياَُحَسَنًةَُويفُاآلِخَرِةَُحَسَنًةَُوِقَناَُعَذاَبُ  ُالّناِر.رَبّ َناُآتَِناُيفُالدُّ
 ُ.مَُلُّسَُوَُُهُِبُِحُخصَُوَُُهُِِلُآُىلَُعَُوَُُدٍُمُُّمََُُُنَُدُِيُِ سَُُىلَُعَُُهللاُُُىلُّصَُوَُ

َُ ُالخَعاَلِمْيخ ُدُهلِلَُربِ  َمخ  .َواْلخ
ُِعَباَدُهللِا!

 اُذخُكُروخاُهللَاُالخَعِظيخَمَُيذخُكرخُكمخ،ُ

ُهَُعَلىُنَِعِمِهَُيِزدخُكمخ، ُكُروخ  َواشخ

َبُ، ُرُهللِاَُأكخ َن.َُوَلذِكخ نَ ُعوخ  َوهللاُُيَ عخَلُمَُماَُتصخ

اُِإَلَُصالِتُكمُخ ُموخ  يَ رخَِحخُكُمُهللا.ُ،قُ وخ


