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ُطخَبةُُ َلُُاْلخ  األوخ

َدُ َمخ ُاْلخ تَ غخِفُرُهَُونَ ُتوُبُِاَليخه،ُهللِإنَّ ُنُهَُوَنسخ َتِعي خ ََُنخَمُدُهَُوَنسخ
ُذُبُُِ ُفِسَناَُوَسيَِّئاِتَُأعخَماِلَنا،َُونَ ُعوخ ِرَُأن خ ُُشُروخ ُهللُِمنخ

َُفاَلَُهاِدَيَُلهُُ ِللخ ُُيضخ ِدِهُهللاَُُفاَلُُمِضلََُّلُهَُوَمنخ ُيَ هخ  َمنخ
َهُدُ ُّلَُّوَأشخ ًداَُعبخُدُهَُوَرُسولُُهَُّلَُأنخ ُُُمَمَّ َهُدَُأنَّ َدُهَُّلَُشرِيَكَُلُهَُوَأشخ َُُوحخ ُاَّللَّ  .َنِبَُّبَ عخَدهُُِإَلَهُِإّلَّ

ِمُالدَُِِّوَسلُُِِّاَللُهمَُِّصلُِِّ َساٍنُِإَلُيَ وخ ُِبِِحخ ُتَِبَعُهمخ َحاِبِهَُوَمنخ ٍدَُوَعلىُآِلِهُِوَأصخ َُعلىُُُمَمِّ ُ.يخنمخ
نَُ ُقوخ َوىُهللا،ُفَ َقدَُفاَزُالخُمت َّ ِسيُبِتَ قخ ِصيخُكمَُونَ فخ ِلِمنَي،ُُأوخ َُمَعاِشَرُالخُمسخ

ِلُمونَََُيَُأي َُّهاُالَِّذيَنُ َُوَأنُتمُمُّسخ ُِإّلَّ ُتُ َقاتِِهَُوَّلََُتُوُتنَّ  آَمُنواُات َُّقواُاللَّ َهَُحقَّ
 

  دكاسيهي، غواهاي قوم مسلمني ي
 لََّجَوعزَّ اهلل دفك برتقوى ايفمسلمني سكالني سو قوم دان ساي ديري اجقغساي م

 اهلل، رينتهف مسوا مالكوكن سرتا طاعة دان توندوق نغد يتءيا تقوى بنر-سبنر نغد
 يضال ياضبها امت ثوهغضسسو. اهلل غدالر غي ركاراف-ركاراف مالكوكن تيدق دان

.تاجوق اخرية د دان اين ددنيا إحسان، بربوات دان برتقوى غي غاور-غاور برجاي
  :اياله اين ةبرك نوهف غي هاري دف خطبة

  .ديري دامل  إحسان   صفة ممبينا   وسهاابر                       
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 :90ل ايات حنَّلا ةدامل سور مانفربراهلل تله 
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

 ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

 ،﴾إحسان﴿ نقيءكبا بربوات دان عاديل، برالكو وروهثم اهلل ثوهغضسسو”: ثارتي
 غي ربواتنف-ربواتنف مالكوكن دفدر غمالر دان ،ةرابق قوم دفسرتا ممربي بنتوان ك

  “ثمماتوهي نتغيارف مبيلغم كامو ايفسو كظاليمن، سرتا كرنم دان كجي
 

 اصطالح دفحسان ان، مانكاال قيءحسان دري سودوت بهاس برارتي بربوات كباا
 .ورنافمس غاليفرباءيق دان ت غي اراخ نغد عمالن اتاو كرجا سسواتو مالكوكن اياله

حسان ايت ا،  )Ashfahani-Raghib al-al(نيهاصفاال غبالرا ،تفسريمنوروت علماء 
 يكلفيز اراخس باءيق ينءال يهقف دفك نقكباجي اتاو منتعكن هكنفبرمعنى مليم

 تولوس اراخس اهلل دفك مأنسي كطاعنت ايت، غيفدمس. )spiritual)رييتوالفس ونفماهو
 دفدر دفهمي تفدا مان ايضسبا حسانا رتنيفغ دامل ترماسوق ضجو اداله خالصا

 : 125 ايات ء،االنسة سور دامل اهلل فرمان

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ک 

 ں ں ڻ ڻ ڻ



 

4 
 

 

 ثديري راهكنثم غي غاور دفدر ثامضا باءيق لبيه غي اد تيدق دان”: برمقصود غي
 والف اي دان ن،قيءكبا كنارجغموسها ابر اي غسد ،﴾صخالا نغد﴿ اهلل دفك
 كران﴿ دان ﴾توحيد داسر اتس د فتت غي﴿ لوروس غي إبراهيم نيب امضا يكوتغم

  .“ ثنغكساي إبراهيم نيب منجاديكن اهلل ﴾ايتله
 

 باءيق نغهوبو دان ةعباد موتو ممليهارا سهاج بوكن حسانا فجوسرتو، كونسي
 سسام معاملة اتاو رالكوانفدان  ربواتنف كوميغمر ضجو حسانا ماله اهلل، نغد

  :برسبدا  اهلل رسول. يِورْ خْ اُ اتاو دنياوي ركاراف كوتنغبرس اد سام مأنسي،
                 

َسانََُُكَتبَُُاَّللََُُّإنَُّ َلَة،ُاإلحخ ِسُنواُالِقت خ ُفأحخ ُُكلُِّشيٍء،ُفَِإَذاُقَ تَ لخُتمخ عَلى      

ِسُنواُالذُِِّ ُفأحخ َُذبِيَحَتهُُةََُبخَُوإَذاَُذََبخُتمخ َرَتُه،ُفَ لخُُيِحخ َُشفخ َُأَحدُُكمخ  ،َُولخُيِحدَّ
 

 

 نغد سسواتو ورناكنفمثم﴿ ناسحابر مواجيبكن اهلل ثوهغضسسو: "برمقصود غي
 دان ترباءيق، اراخ نغممبونوه، بونوهله د كامو بيال مك ركارا،ف مسوا دامل ﴾باءيق

 كامو غسساور هندقله. ترباءيق غي اراخ نغد مسبليهله مبليه،ثم كامو بيال
  ."ثمسبليهن تكنحيمر دان يساوف منامجكن

 ﴾مسلم رواية حديث﴿                                                              
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 ممربيكن يتءيا رتنيفغ دوا نغد معاملة دامل حساناكن منتفسري يِناهْ فْ صْ ااَلامام 
 كتكنغرتيفمم دان ين،ءال يهقف نغنتيفن سرتا كءاهرتكسج اونتوق نعمت هنفليم

 نِسْحُم انسان بسر جوابغوغضت غتنت رليهتكنفمم رتامف رتنيفغ. كرجا كوالييت
 نغد هنداي صحابة دان ن،اجري ،ضكلوار دري برموال سكيرت غاور فترهاد

  .مريك دفك منفعة دان نءاكسجهرت ممربي اونتوق وسهاابر
 

 كتكنغرتيفمم سنتياس ايفسو انسان نفكواجي رليهتكنفمم كدوا رتنيفغمانكاال 
 ناتاهوفغ علمو دفك قسيكنفبر نغد مشاركت دفك ثمتخد دان كرجا كوالييت

 افتن. يغضتي غي(integriti) رييتضاينت نيالي سرتا فمنت غي كماهرين دان لوروهثم
.حسانا بركوالييت غي كرجا اتاو ربواتنف الهري اكن تيدق سيتف سوده اين، ركاراف

  
  اهلل درمحيت غقوم مسلمني ي
 سالمإ سفسل مسلم غسأور يضبا يغضترتي غعمالن ي ةسالم اداله مرتبإإحسان دامل 

 دامل كنغدتر تله اين، مرتبت ضكتي-ضكتي غتنت لوروهثم غي مبارنض. اميان دان
 اخلطاب عمر سيدنا دفدر مسلم امام اوليه دروايتكن غي تركنل غيحديثْ سبواه

  :برايكوت رتيفس عنه اهلل ضير
 رسول دسيسي دودوق كامي غسد هاري سواتو دف: ثكات عنه اهلل ضير عمر دفدر
 تغسا ،ثينءكا وتيهف تغسا غي لالكي غسأور كامي دفك غدات تيبا-تيبا ،  اهلل

 دان رجالنن،ف دامل غسدا غي غاور تندا-تندا ثاتس كليهاتن لهقتيد ،ثرمبوت هيتم
 رسول نغد بردكنت دودوق دي غضسهي ثناليغم غي كامي دفدر ونف غسأور تيدق
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 اهلل رسول لوتوت دوا-كدوا دفك ثلوتوت دوا-كدوا اندركنثم دي اللو  اهلل
كمودين دي   نيب اهف دوا-كدوا اتس ك ثنغتا قفتل دوا-كدوا ملتقكن دان 

: منجواب اهلل رسول مك. سالمإ غتنت داكوفكنله كخرببركات: هاي نيب حممد! 
 حممد ثبهاواس دان اهلل مالءينكن توهن تياد اكويغم كاوغا بهاوا اياله ايت سالمإ

 دان زكاة، كلواركن كاوغا دان ،غمسبهي منديريكن كاوغا دان اهلل، هسوروف ايت
 كاوغد بيت اهلل جك ا حج رجكنغم كاوغا دان ن،مضار بولن واساف كاوغا

 ونف كامي مك! كاوغا بنرله: بركات دي. ثدافك يضرف فوغضس
 .ثممبنركن غي والف دي دان ثبرتا غي دي كران (tercengang)خغغتر

 

 ايت اميان: منجواب  اهلل رسول. اميان غتنت اكو دفك كنخرب مك: يضال ثكات
 ،ثرسول اراف دان ،ثكتاب االضدان س ،تثمالئك دان اهلل، دفك براميان كاوغا بهاوا اياله

!كاوغا بنرله: بركات دي. ثبوروق دان ثباءيق تقدير دفك براميان كاوغا دان قيامة هاري
  

 اهلل رسول. إحسان غتنت اكو دفك كنلهخرب غسكار مك: يضال ثكمودين دي برتا
 يفتتا ثمليهت كاوغاوله ا-سأوله اهلل مبهثم كاوغا بهاوا اياله إحسان: منجواب 
  .كاوغا مليهت ﴾اهلل﴿ دي ثوهغضسسو مك ثمليهت تيدق كاوغا جك
    

﴾مسلم رواية حديث﴿                                                               
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  اهلل درمحيت غي مجعة غسيد
 فتاه اداله حسانا بهاوا جلس امت غي مبارنض ممربي تله داتس حديث ثولنفكسيم

 غبيد دامل ونفاهوم ةعباد دامل اد سام مسلم فستيا اوليه ايفاخد رلوف غي يغضترتي
 منجادي اونتوق اتاو حسانا فتاه يافاخمن اونتوق اوسها دامل. انسان سسام معاملة
-صفة ايفسو وهغضسو-وهغضبرسو اوسها ممرلوكن تنتو سوده حمسن غي غسأور
 فتاه يافاخمن كيت عمالن ايفسو دان كيت، ديري دامل د تربينا اين حسانا صفة
وتعاىل دان منجادي  هدان دترميا اوليه اهلل سبحان دنيا د نفكهيدو دامل نءاورنفكسم

   .ابادي ككال دان سجاتي غي منتعكن نوهف غي  ضثشر نيالين نغننيت د اخريةبكل ترباءيق د
 :برايكوت رتيفس اياله بينا كيت رلوف غحسان يا صفة-صفةانتارا 

  

 سنتياس ثديري بهاوا مراساي نغيت دءيا )muraqabatullah (اهلل ُةَبَقاَرُممراساي  -1
  .ثاكرج رقضاتيكن اوليه اهلل دامل مسوا عمالن دان رهفد

  .اهلل دفك خالصا نوهف نغد ايت ثمالكوكن مسوا عمالن2- 
   .اهلل دفك ةن برعبادقكمانيسن دان كسرونو يءمراسا -3
 دري وهءجا دان ورنافمس دان باءيق غاليف غي اراخ نغد ثمالكوكن مسوا عمالن -4
  .وراف-وراف اتاو وانفنيف

 راس اد لنرتن ةنخيا دان ساله ،لباِط ركارافمنجاوهكن ديري دري مالكوكن 5- 
  .ثمليهت غسدا غوضا مها غي اهلل دفك تاكوت
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يخطَاِنُالرَِّجيمُِ ُِمَنُالشَّ     َأُعوُذُِبَّللَِّ

ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب 

 يب جت حت خت

 بربوات دي دان اهلل، دفك ثنوهفس ديري راهكنثم افسيا غبار”:برمقصود
 مريك دف تاكوت راس اد تيدق دان ثتوهن دسيسي اهالف تفحسان، دي منداا

  “.هاتي برسديه تيدق مريك دان
 ﴾112: البقرة﴿                                                                  

ُ
ُِفُالخُقرخآِنُالخَعِظيخِم.  َبَرَكُهللاُُِلَُوَلُكمخ

َِكيخِم. ِرُاْلخ ُِبَاُِفيخِهُِمَنُاآلََيِتَُوالذِِّكخ ُكمخ  َونَ َفَعِِنَُوِاَيِِّ
ِميخُعُالخَعِليخُم.َُوتَ َقبََّلُهللاُِمِنُِّ ُِتالَوَتُهُِانَُّهُُهَوُالسَّ  َوِمنخُكمخ

ِلَماِتُ َُوالخُمسخ َ ِلِمنيخ َُوِلَساِئِرُالخُمسخ َُوَلُكمخ تَ غخِفُرُهللَاُالخَعِظيخَمُِلخ ِلَُهذاَُوَأسخ ُلُقَ وخ أقُ وخ
ُرُ ُهُإنَُّهُُهَوُالخَغُفوخ تَ غخِفُروخ ِمَناِتَُفاسخ َُوالخُمؤخ َ ِمِننيخ  الرَِّحيخُم.َوالخُمؤخ

ُ

ُ
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ُطخَبُةُالثَّانَِيةُُاَُ  ْلخ

دُُ َمخ ََُُّلِلَُُِّاْلخ ُالخَعاَلِمنيخ َهدُُ.َُربِّ َدهُُُهللاُُُِإّلُِإَلهَُُّلَُأنَُوَأشخ  ُ،َلهَُُُشرِيخكَُُّلَُوحخ

َهدُُ ًداَُسيَِّدنََُُأنََُُّوَأشخ لُهُُُهَُُعبخدُُُُُمَمَّ َُُوَسلِّمُخَُصلُُِِّاللَُّهمَُُّ.َوَرُسوخ ٍد،َُسيِِّدنََُُعَلىَوَبِركخ ُُُمَمَّ
َحاِبهُُِآِلهَُُِوَعَلى .َُوَأصخ َ َُأْجخَِعنيخ

َن.ُاَّللََُُّات َُّقوا!ُهللاُِعَبادَُُفَ َياُبَ عخُد،َُأمَّا ُقوخ ُفَاَزُالخُمت َّ ُفَ َقدخ
 

ََُُمَعاِشرَُ ِلِمنيخ   هللا،َُرِِحَُكمُُُالخُمسخ

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

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

 ڇ ڇ
صَُمَُكَُ،ُُدمَُُُّمَُُنَُدُِيِّسَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،دٍُمَُُُّمَُُنَُدُِيِّىُسَُلَُعَُاللَُّهمََُّصلُِّ ُنَُدُِيِّسَُُلىَُعَُُتَُيخُلَُّا

ُنَُدُِيِّسَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،دٍُمَُُُّمَُُنَُدُِيِّسَُُلىَُعَُُكُخرُِبَُوَُ،ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإُِنَُدُِيِّسَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهُِرَُب ُخإُِ
َُمُِالَُعَُُالُخِفُُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإُِنَُدُِيِّسَُُآلُُِلىَُعَُوَُ،ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإُِنَُدُِيِّسَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُاُبَُمَُكَُ،دٍُمَُُّمَُُ  ،نيخ

يخٌد. يخٌدَُمَِ  ُِإنََّكُِحَِ
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َُ ِمِننيخ ُِللخُمؤخ ُاغخِفرخ ِمَناِت،ُاللَُّهمَّ ََُُوالخُمؤخ ِلِمنيخ ِلَماتَُُِواملُسخ ُهمُخُ،َوالخُمسخ ُِمن خ َياِء ُاأَلحخ
َواتُِ يخٌعَُقرِيخٌبَُمُُُِّ،َواأَلمخ َعَواتُِِإنََّكَُسَِ ُ.يخُبُالدَّ

 

ُوذُُعُُُن َُنَُِّإُُمَُّهُُاللَُّ.كَُُيخُُغَُُهُُُفُرُِصُخّلُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءَُبَُوَُالُخوَُُالءَُبَُاُالُخنَّعَُُعُخفَُادُخُمَُّهُُاللَّ
ُوَُُامُِذَُالخُُوَُُونُِنُُالخُُوَُُصُِالبََُُنَُمُُِكَُبُِ ُامُِقَُسُخاألَُُئُِيُِِّسَُِمن ُانَُضَُرُخمَُُفُِاشُخُمَُّهُُاللَّ.

ُ.اَنُِبُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفَُِنُِبُُفُخطُُالُخوَُُ،نَُتَُوُخمَُُّمُخحَُارُخوَُ
ُ

ُ ُِبهلِل ُالخَواِثَق ّلَن َُموخ َفظخ ُاحخ َزانَُُلخطَانَُالسُُّاللَُّهمَّ ُالخَعاِبِديخنَُُِمي خ ِمُِاُُ،زَيخَن ُالخَمرخُحوخ بخَن
ََةَُعَليخِهَُوَعَلىَُُُمخُمودُُِلخطَانُِسُُّال ُِبهلِلَُشاه،َُوأَنخِزِلُالرَِّحخ َتِفيخ رُُلخطَانَةُِسُُّالالخُمكخ نُ وخ

ُ.ترغضانوُزَاِهَرة،ُُسلخطَانَةُِ
ُ

ِلَماِتُِفُ َُوالخُمسخ َ ِلِمنيخ َلُهَُوَرَعاََيُهُِمَنُالخُمسخ َُأوخّلَدُهَُوَأهخ َفظخ َياَُواآلِخَرِة،َُواحخ ن خ الدُّ
َِتكَُ .ُِبَرِحخ َ نيخ ََُُيَُأرخَحَمُالرَّاِِحِ

ُ

ِدُ َُوِلَُّالخَعهخ َفظخ ُاحخ دَُُتغكواللَُّهمَّ َاِعيخلَُُُُمَمَّ َزانَُُلخطَانُِسُُّالُبخَنُالخَواِثِقُِبهللُِِاُُِإَسخ ُِمي خ
ُ.زَيخَنُالخَعاِبِديخنَُ
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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 اين بوميمو دري 19 ؤيدوك ءباه وثفكنلان. لخبن ءبال

 

 

َياَُحَسَنًةَُوِفُاآلِخَرِةَُحَسَنًةَُوِقَناَُعَذاَبُالنَّاِر. ن خ  ُرَب ََّناُآتَِناُِفُالدُّ
 ُ.مَُلَّسَُوَُُهُِبُِحُخصَُوَُُهُِِلُآُىلَُعَُوَُُدٍُمَُُّمَُُُنَُدُِيِّسَُُىلَُعَُُهللاُُُىلَّصَُوَُ

َُ ُالخَعاَلِمنيخ ُدُهلِلَُربِّ َمخ  .َواْلخ
ُ

ُِعَباَدُهللِا!
ُ، اُهللَاُالخَعِظيخَمَُيذخُكرخُكمخ  اُذخُكُروخ

، ُهَُعَلىُنَِعِمِهَُيِزدخُكمخ ُكُروخ  َواشخ

َن. نَ ُعوخ َبُ،َُوهللاُُيَ عخَلُمَُماَُتصخ ُرُهللِاَُأكخ  َوَلذِكخ
ُ

اُِإَلَُصالِتُكمُخ ُموخ  يَ رخَِحخُكُمُهللا.ُ،قُ وخ


