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 ِ تُ ّللاَّ َّ َسْح َٚ  ُْ َُ َع١ٍَُْى رَشَوتَحُُٗ اٌَغَّالَ َٚ   
 

 ُِ ِح١ْ ِٓ اٌشَّ َّ ْح ِ اٌشَّ ُِ ّللاَّ  رِْغ

 ِ ذُ لِِلَّ ّْ ٌَْح َٓ  اَ ١ِٕ ِِ ْؤ ُّ ٌْ َع اٌَِّزٞ أََٔضَي اٌغَِّى١َٕتَ فِٟ لٍُُِٛب ا َِّ تًٔت  َّ ١ٌَِْضدَادُٚا إ٠ِ
ت ًّ ت َحِى١ ًّ ١ٍِ ُ َع َْ ّللاَّ َوت َٚ ا٤َْْسِض  َٚ اِث  َٚ ت َّ ِ ُجُٕٛدُ اٌغَّ لِِلَّ َٚ  ُْ ِٙ تِٔ َّ   إ٠ِ

 ُ ْْ الَ اٌََِٗ ااِلَّ ّللاَّ ذُ اَ َٙ ْحذَُٖ الَ َشِش٠َْه  اَْش ذًا  ٌَُٗ َٚ َّّ َح ُِ  َّْ ذُ اَ َٙ اَْش َعْبذُُٖ َٚ

 ٌُُٗ ْٛ َسُع َٟ رَْعذَُٖ َٚ َي ٚالََٔبِ ْٛ الََسُع  

اَ  َٚ  ِٗ ٌِ َعٍَٝ اَ َٚ ٍذ  َّّ َح ُِ ٌََٕت  ْٛ َِ َٚ ُْ َعٍَٝ َع١ِِّذَٔت  َعٍَّ َٚ  ًِّ َُّ َص ُٙ ِٗ ْصَحتاٌٍََّ  رِ

 َٓ َِ اٌغَّب١ِِْم١ْ ْٛ َ٠ ْٓ ِِ تَعخَُٗ  َّ َج َٚ ْٓ حَبَِع ُعَّٕخَُٗ  َِ َٚ  َٓ حَترِعِ اٌخَّترِِع١ َٚ  َٓ اٌخَّترِِع١ َٚ
َٓ اٌَِٝ  ١ْ ٌِ َّٚ ترَ ااْلَ َِّ ِٓ اَ اٌذ٠َّْ َٚ َضِت  ْٙ َِ إٌَّ ْٛ ْعذَُٖ ٠َ  

 ِ ِ ف١ََت ِعبَتدَ ّللاَّ ٜ ّللاَّ َٛ ْٟ رِخَْم َْٔفِغ َٚ  ُْ ِص١ُْى ْٚ ،  َْ ْٛ حُ ٍِ فْ حُ  ُْ ىُ ٍَّ عَ ٌَ  ِٗ خِ تعَ طَ َٚ  ، أُ

َ تٌَ عَ حَ  تيَ لَ َٚ  ا ّللاَّ ْٛ ا احَّمُ ْٛ ُٕ َِ َٓ آ ت اٌَِّز٠ْ َٙ َّٓ ٝ ٠َت ا٠َُّ حُ ْٛ ُّ الَ حَ َٚ  ِٗ ُْ  َحكَّ حُمَتحِ ْٔخُ أَ َٚ إِالَّ 

 َْ ْٛ ُّ ٍِ ْغ ُِ  
 

 يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم هللا
 Marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kahadlirat 

Allah SWT. Karena berkah, taufiq, hidayah dan ma’unahNYA pada 

kesempatan yang mulya dan bahagia ini kita semua bisa melaksanakan 

ibadah shalat jum’at secara berjama’ah tanpa halangan satu apapun, 

shalatullah wa salamuhu semoga tetap tercurahkan keharibaannya yang suci 

nan ma’shum junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW berikut para 

keluarga, sahabat, tabi’in, tabi’ tabi’in, ulama waratsatul ambiya’ hingga 

kekita semua, mudah mudahan kita semua mendapatkan syafa’at di yaumil 

akhir kelak. Allahumma Amien   

 

 Salah satu wujud syukur kita kepada Allah SWT. Marilah kita semua 

senantiasa meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah SWT. 

Yaitu dengan melaksanakan apa yang diperintahkanNYA dan menjauhi apa 

yang dilarangNYA, dengan segenap jiwa raga, keikhlasan dan kesabaran. 

 

 يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم هللا
 Sabar adalah akhlak dan kebiasaan hidup para Nabi Allah dan Rasul 

Allah, yang kemudian dilanjutkan dan ditradisikan oleh para wali Allah, para 

ulama dan orang-orang shalih, sabar adalah urat nadi sekaligus cahaya 

penerang bagi siapa pun yang ingin menapaki jalan menuju kebahagiaan 

abadi di akhirat. Menurut Imam Al Ghazali, kata sabar dan berbagai kata 

turunannya disebutkan di lebih dari tujuh puluh kali atau tempat dalam Al 

Qur’an. Di antaranya adalah firman Allah SWT : 

ت ت ِعٕذَ  َِ َِ َٚ ُۡ ٠َٕفَذُ  ِ ٱِعٕذَُو َّٓ  لِلَّ ٌََٕۡجِض٠َ َٚ َٓ ٱرَتق ٖۗ  ُُ٘  ٌَِّز٠ اْ أَۡجَش ٓٚ َصبَُش

 َْ ٍُٛ َّ ت َوتُٔٛاْ ٠َۡع َِ  ِٓ   ٦٩رِأَۡحَغ
Artinya : 

Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. 

Dan sesungguhnya Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang 

sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan 

(QS. An Nahl : 96) 

Juga firman Allah SWT : 

َُ ُعۡمبَٝ   ُۡۚۡ فَِٕۡع ت َصبَۡشحُ َّ ٌُ َع١ٍَُۡىُ رِ
  ٤٢ ٌذَّاسِ ٱَعٍََٰ

Artinya : 

(sambil mengucapkan): "Salamun ´alaikum bima shabartum". Kedamaian / 

Kesejahteraan / Kesalamatan / Kebahagiaan atas kalian semua karena 

kesabaran kalian, Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu (QS. Ar Ra’d 

: 24)  

 



 
 

 Para malaikat memberika penghormatan, keselamatan bagi kalian dari 

segala keburukan dan hal yang tidak diinginkan berkat kesabaran kalian, 

sebaik baik tempat tinggal adalah surga, jadi balasan terhadap orang yang 

sabar adalah surganya Allah SWT. Seseorang yang memiliki sifat sabar 

bukan berarti ia pengecut, penakut, tidak berani, putus asa dan lemah dalam 

berucap, bersikap, bertindak, dan mengambil keputusan. Sabar hakikatnya 

adalah menahan diri dan terkadang memaksanya untuk menanggung sesuatu 

yang tidak disukainya, dan terkadang juga melepaskan diri dari sesuatu yang 

disenanginya. Sabar adalah sunnahnya para Nabi Allah, Rasul Allah, Wali 

Allah dan orang orang yang shalih. 

 

 يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم هللا
 Pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah SWT baik yang 

wajib maupun yang sunnah. Pada sepertiga malam dengan suhu udara yang 

sangat dingin dan enak enaknya tidur, kita harus sabar dalam melaksanakan 

perintah Allah SWT. Kita paksa diri kita untuk menahan dinginnya udara dan 

air guna mengambil air wudhu, dilanjutkan dengan shalat tahajjud, shalat 

hajat, shalat witir, shalat sunnah fajar diteruskan shalat wajib dua rakaat yaitu 

ibadah shalat Shubuh. Ketika matahari terbit dan tingginya sepenggalah / satu 

tombak, kita sabar meluangkan waktu sejenak untuk ambil air wudhu dan 

shalat dhuha, setelah setengah hari kita bekerja mengais rizqi Allah SWT 

yang bertebaran dimuka bumi ini, kita sabar meluangkan waktu untuk ambil 

air wudhu dan melaksanakan shalat dhuhur, ketika kita sudah seharian 

bekerja, kita tetap harus bersabar untuk melaksanakan shalat Ashar, Maghrib 

dan Isya’ mungkin ditengah rasa kantuk dan capek yang mendera. 

 Ketika kita semua berhasil sukses dalam pekerjaan, dalam berdagang, 

dalam berusaha, dalam bertani dan pekerjaan pekerjaan lainnya, kita juga 

harus bersabar untuk senantiasa mengeluarkan zakat mal / zakat harta / zakat 

aset apabila sudah mencapai nisab dan haul, diluar kewajiban itu semua kita 

juga disunnahkan untuk bersedekah, berinfaq dan berjariyah, orang orang 

yang memiliki kelebihan ekonomi harus bersabar dengan beban tangung 

jawab sosial ekonomi yang disandangnya, Allah SWT Berfirman : 

 ٓ ت ُ ٱأَفَتَٓء  َِّ ِٗ عَ  لِلَّ ٌِ َٰٝ َسُعٛ ًِ  ۦٍَ ۡ٘ ٓۡ أَ َٰٜ ٱِِ مَُش ٌِِزٞ  ٌۡ َٚ ُعِٛي  ٌٍِشَّ َٚ  ِ َّ َٰٝ ٱلِلََفِ مُۡشرَ ٌۡ 

َٰٝ ٱَٚ  َّ ََٰ ١َخ ِٓ ٱَٚ  ٌۡ ِى١ َغَٰ َّ ِٓ ٱَٚ  ٌۡ ًِ ٱ ۡر َٓ  ٌغَّب١ِ  ر١َۡ
َْ دٌَُٚتََۢ ٟۡ اَل ٠َُىٛ ُۡۚۡ  ٤َۡۡغ١َِٕتٓءِ ٱَو ُٕى ِِ

 ُُ ُى ٓ َءاحَىَٰ ت َِ ُعٛيُ ٱَٚ ت فَُخزُُٖٚ  ٌشَّ َِ ُٗ فَ  َٚ ٕۡ ُۡ َع ُى ىَٰ َٙ ُٙٛاْۚۡ ٱَٔ َه ٱ حَّمُٛاْ ٱَٚ  ٔخَ َّْ  لِلَّ َ ٱإِ  لِلَّ

ِعمَتبِ ٱَشِذ٠ذُ  ٌۡ ٧  
Artinya : 

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari 

harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, 

untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-

orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-

orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka 

terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan 

bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya 

(QS. Al Hashar : 7) 

Kita lakukan semua itu semata mata mengharap ridha Allah SWT. Inilah 

yang disebut dengan sabar dalam menjalankan ketaatan yang diwajibkan oleh 

Allah SWT.  

 

 Kedua, sabar dalam menahan diri untuk tidak melakukan apa yang 

dilarang oleh Allah SWT. Hawa nafsu manusia pada umumnya menyukai 

yang dilarang oleh Allah SWT. Padahal yang dihalalkan tersedia jauh lebih 

banyak, sabar dalam meninggalkan perbuatan yang haram menuntut 

perjuangan yang luar biasa berat, yaitu perjuangan melawan godaan setan 

yang selalu menghiasi kemaksiatan kepada Allah SWT seakan - akan ia 

adalah sesuatu yang sangat indah dan mempesona, padahal dosa dan 

keburukan. Minuman yang halal lebih banyak dari pada yang haram, namun 

manusia sering tergoda dengan yang haram, kita harus bersabar untuk 

menjauhkan diri dan keluarga dari yang haram, Allah Berfirman : 

ت َٙ ٓأ٠َُّ َٓ ٱ ٠ََٰ ت  ٌَِّز٠ َّ اْ إَِّٔ ٓٛ ُٕ َِ شُ ٱَءا ّۡ َخ ١ِۡغشُ ٱَٚ  ٌۡ َّ ُُ ٱَٚ  ٤ََۡٔصتبُ ٱَٚ  ٌۡ ٓۡ  ٤َۡۡصٌََٰ ِِّ ِسۡجٞظ 

 ًِ َّ ِٓ ٱَع َْ  ۡجخَِٕبُُٖٛ ٱفَ  ٌش١ََّۡطَٰ ٍُِحٛ ُۡ حُۡف   ٦ٌَٓعٍََُّى
Artinya : 



 
 

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, 

(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk 

perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu 

mendapat keberuntungan (QS. Al Maidah : 90) 

 Budaya ikhtilath, bercampurnya laki laki dan perempuan yang bukan 

mahromnya seolah tanpa batas, terjadi dalam berbagai macam even dan 

acara, hal ini kemudian diperparah dengan kebiasaan mengumbar aurat di 

depan publik, kebiasaan ini akan memicu pergaulan bebas tanpa batas, 

sehingga mudah sekali jatuh pada perzinahan, pencabulan, pelecehan dan 

perselingkuhan, marilah kita semua bersabar untuk menghidarkan diri kita 

dan keluarga kita sejauh mungkin dari maksiat kepada Allah SWT. 

اَل  ٓه ٱحَۡمَشرُٛاْ  َٚ َٰٝ َٔ ُ  ٌّضِ َعتَٓء َعب١ِاٗل  ۥإَِّٔٗ َٚ ِحَشٗت 
َْ فََٰ   ٢٤َوت

Artinya : 

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu 

perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk (QS. Al Isra’ : 32) 

 

 Ketiga, sabar dalam menghadapi musibah, jika dihadapi dengan sabar 

akan meninggikan derajat dan menghapus dosa. Musibah banyak macamnya, 

perlakukan buruk orang lain pada kita adalah musibah, begitu juga penyakit 

yang kita derita, kemiskinan, kecelakaan, kemalingan, kehilangan harta 

benda, kebakaran, dan lain sebagainya. Rasulullah Muhammad SAW 

bersabda : 

اَل أَرًٜ   َٚ  ٍْ اَل َحَض َٚ  ّ ٍُ َ٘ اَل  َٚ َصٍب  َٚ اَل  َٚ ْٓ ََٔصٍب  ِِ  َُ ٍِ ْغ ُّ ٌْ ت ٠ُِص١ُْب ا َِ
ت، َٙ َوت ٠َُشتوُ ْٛ ّ َحخَّٝ اٌشَّ ٍُ اَل َغ ْٓ َخَطت٠َتُٖ  َٚ ِِ ت  َٙ إاِلَّ َوفََّش هللاُ رِ  

 ُّٞ ٌْبَُختِس اُٖ ا َٚ   َس
Artinya:  

Tidaklah seorang Muslim tertimpa keletihan dan penyakit, kekhawatiran dan 

kesedihan, gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, 

melainkan dengan sebab itu semua Allah akan menghapus dosa-dosanya. 

(HR al-Bukhari).  

Dalam hadits lain, Rasulullah Muhammad SAW. Bersabda : 

  ُْٕٗ ِِ ِٗ َخ١ًْشا ٠ُِصْب  ْٓ ٠ُِشِد هللاُ رِ َِ  

 ّٞ ٌْبَُختِس اُٖ ا َٚ   َس
Artinya :  

Barangsiapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan 

menimpakan musibah kepadanya (HR al-Bukhari).  

  

 Jadi orang yang dikehendaki baik oleh Allah SWT, ia akan ditimpa 

musibah dan diberi kekuatan oleh Allah untuk bersikap sabar dalam 

menanggung dan menghadapi musibah yang menimpanya. Sabar dalam 

menghadapi musibah artinya musibah yang menimpa tidak menjadikan 

seseorang melakukan sesuatu yang dilarang dan diharamkan oleh Allah SWT. 

Seseorang yang ditimpa kemiskinan, tidak menyebabkannya mencari harta 

dengan jalan yang haram, mencuri, merampok, korupsi dan perbuatan-

perbuatan lain yang diharamkan oleh Allah SWT. Rasulullah Muhammad 

SAW bersabda : 

ًُ َعٍَٝ َحَغِب   ُج ، ٠ُْبخٍََٝ اٌشَّ ًُ ثَ ِْ َ ًُ فَت٤ْ ثَ ِْ َ َُّ ا٤ْ ْٔب١َِتُء ثُ أََشذُّ إٌَّتِط راََلًء ا٤َ

 ِٗ ت)ِد٠ِْٕ َّ ُ٘ َغ١ُْش َٚ ذُ  َّ أَْح َٚ  ُّٞ ِز ِِ اُٖ اٌخِّْش َٚ (َس   
Artinya:  

Manusia yang paling berat ujian dan musibahnya adalah para nabi, kemudian 

orang-orang yang di bawah derajat mereka, kemudian orang-orang yang di 

bawah derajat mereka. Seseorang diuji berdasarkan sekuat apa ia pegang 

teguh agamanya (HR at-Tirmidzi, Ahmad dan lainnya)  

 

  ُ َٔفَعَِٕ  رَتَسَن ّللاَّ َٚ  ، ُِ ِْ اٌْعَِظ١ْ ُْ فِٝ اٌْمُْشآ ٌَُى َٚ  ٌِٟ َٓ ِِ  ِٗ تف١ِْ َّ ُْ رِ إ٠َِّتُو َٚ ٠َِت ا٢ ٟ 

 ُ ًَ ّللاَّ حَمَبَّ َٚ  ُِ ٌَْحِى١ْ ِرْوِش ا َٚ ،ُُ ١ْ ٍِ ١ُْع اٌعَ ِّ َٛ اٌغَّ ُ٘  ُ حَُٗ إَِّٔٗ َٚ ُْ حاِلَ ُى ْٕ ِِ َٚ َّٕت  ِِ  

ُي  ْٛ أَلُ َٚ َ َ٘زَا فَأْعخَْغِفُش ّللاَّ  ٌِٟ ْٛ ِح١ُْ لَ ُس اٌشَّ ْٛ َٛ اٌغَفُ ُ٘  ُ َُ إَِّٔٗ   اٌعَِظ١ْ
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHOTBAH 

JUM’AT KEDUA 

 

ِ اَ  ذُ لِِلَّ ّْ ذُُٖ َْٚٔغخَِع١ُُْٕٗ ، ٌَْح َّ ِٗ  َْٔح ًُ َع١ٍَْ وَّ َٛ َٔخَ َٚ  ِٗ ُٓ رِ ِِ ُْٔؤ َْٔغخَْغِفُشُٖ  َٚ ُب َٚ ْٛ ُ َٔخ َٚ
 ِٗ رُ ا١ٌَِْ ْٛ َٔعُ َٚ  ِ ُ رِتلِلَّ ِذ ّللاَّ ْٙ َ٠ ْٓ َِ ٌَِٕت،  ت َّ ْٓ َع١ِّاَتِث اَْع ِِ َٚ ْٔفُِغَٕت  ُس اَ ْٚ ْٓ ُعُش ِِ   

ْٓ ٠ُْضٍٍِْ  َِ َٚ  ،ٌَُٗ ًَّ ِض ُِ َٞ ٌَُٗ  ُٗ فاَلَ َ٘تِد فاَلَ   

 ُ ْْ ٢َإٌَِٗ إاِلَّ ّللاَّ ذُ أَ َٙ ذًا َعْبذُُٖ أَْش َّّ َح ُِ  َّْ ذُ أَ َٙ أَْش َٚ ْحذَُٖ الَ َشِش٠َْه ٌَُٗ  َٚ  

 ْٛ َسُع َٟ رَْعذَُٖ  ٌُُٗ َٚ الَ َٔبِ َٚ َي  ْٛ َُّ الَ َسُع ُٙ ًِّ فَ ، اٌٍَّ ُْ  َص حََشحَّ َٚ رَتِسْن  َٚ  ُْ َعٍِّ َٚ
 ْٓ حََحَّٕ ٌِهَ  َعٍَٝ َٚ ْٛ َسُع َٚ ٌََٕت َع١ِِّذَٔت َعْبِذَن  ْٛ َِ ذٍ  َٚ َّّ َح ِٓ َعْبِذ  ُِ ِ اِْر ِي ّللاَّ ْٛ َسُع

 ِ َٚ  ّللاَّ  ِٗ َصْحبِ َٚ  ِٗ ٌِ َعٍَٝ آ ٌَىُٗ َٚ َٚ  ْٓ َِ.  
 

ت رَْعذُ   َِّ ِ  أَ ِ ف١ََت ِعبَتدَ ّللاَّ ٜ ّللاَّ َٛ ْٟ رِخَْم َْٔفِغ َٚ  ُْ ِص١ُْى ْٚ  ُْ ىُ ٍَّ عَ ٌَ  ِٗ خِ تعَ طَ َٚ  ، أُ

َ تٌَ عَ حَ  تيَ لَ َٚ ،  َْ ْٛ حُ ٍِ فْ حُ  ا ّللاَّ ْٛ ا احَّمُ ْٛ ُٕ َِ َٓ آ ت اٌَِّز٠ْ َٙ الَ ٝ ٠َت ا٠َُّ َٚ  ِٗ  َحكَّ حُمَتحِ

 َْ ْٛ ُّ ٍِ ْغ ُِ  ُْ خُ ْٔ أَ َٚ َّٓ إِالَّ  حُ ْٛ ُّ  حَ
 

 َ َّْ ّللاَّ ا عَ إِ ْٛ ا َصٍُّ ْٛ ُٕ َِ َٓ آ ت اٌَِّز٠ْ َٙ َٝ إٌَّبِٝ ٠ا ا٠َُّ َْ َعٍ ْٛ
٣كَِىخَُٗ ٠َُصٍُّ َِ َٚ   ِٗ ١ٍَْ

ت ًّ ١ٍِْ ا حَْغ ْٛ ُّ َعٍِّ ذٍ اٌٍَّ  ،َٚ َّّ َح ُِ َعٍَٝ آِي َع١ِِّذٔتَ  َٚ ٍذ  َّّ َح ُِ ًِّ َعٍَٝ َع١ِِّذَٔت  َُّ َص ُٙ 

 ُِ ١ْ ِ٘ َ َوّتَ َص١ٍََّْج َعٍَٝ َع١َِّذٔتَ اِْرَش َعٍَٝ آِي َع١ِِّذٔت رتَِسْن  َٚ َٚ  ُِ ١ْ ِ٘ َعٍَٝ اِْرَش

ذٍ  َّّ َح ُِ َعٍَٝ آِي َع١ِِّذٔتَ  َٚ ٍذ  َّّ َح ُِ ُِ  َع١ِِّذَٔت  ١ْ ِ٘ َوّتَ رتََسْوَج َعٍَٝ َع١َِّذٔتَ اِْرَش

 َ َعٍَٝ آِي َع١ِِّذٔت ِج١ذٌ  َٚ َِ ١ْذٌ  ِّ َٓ أََِّه َح ١ ِّ ٌْعَتٌَ ُِ فِٟ ا ١ْ ِ٘   اِْرَش
 

ِ رِ  رُ ْٛ عُ اَ  ِْ طَ ١ْ اٌشَّ  َٓ ِِ  تلِلَّ ِ  ُِ غْ رِ   ،ُِ ١ْ جِ اٌشَّ  ت ُِ ١ْ حِ اٌشَّ  ِٓ َّ حْ اٌشَّ  ّللاَّ  

 َ٠ ُ  ذِ ١ِّ ٝ عَ ٍَ عَ  ُْ ٍِّ عَ َٚ  ًِّ صَ  َُّ ُٙ ٌٍَّ اَ   َِ اشَ وْ اْلِ اَٚ  يِ اَل جَ اٌْ اترَ ٠َ   ُُ ١ْ حِ تسَ ٠َ  ُٓ َّ حْ تسَ ٠َ  تّللاَّ

َٔ ُِ ُ  َٟ ِض سَ َٚ  ُْ ٍِّ عَ َٚ  نْ تسِ رَ َٚ  َٓ ٠ْ شِ خِ اَل اْ َٚ  َٓ ١ْ ٌِ َّٚ ٟ ااْلَ فِ  ذٍ َّّ حَ ت   ْٓ ٝ عَ تٌَ عَ حَ  ّللاَّ

ِ  ٛيِ عُ سَ  تِ ترَ حَ صَ  ًِّ وُ  َٓ ١ْ عِ َّ جْ اَ  ّللاَّ  

 

ِ  ذُ ّْ حَ ٌْ اَ  ِْ َّ ٠ْ ااْلِ  تِ َّ عْ ٝ ِٔ ٍَ عَ  َٓ ١ْ ِّ تٌَ عَ اٌْ  بِّ سَ  لِِلَّ ِْ غَ حْ ااْلِ َٚ  َِ الَ عْ ااْلِ َٚ  ت ت َٕرَّ تسَ ٠َ   ت

َِ ٠َ  شُ ىْ اٌشُّ  هَ ٌَ َٚ  هُ ٍْ ُّ اٌْ  هَ ٌَ َٚ  ذُ ّْ حَ اٌْ  هَ ٌَ  َٓ شِ توِ ا اٌشَّ ذً ّْ حَ  ٛدُ بُ عْ ت ا ذً ّْ حَ  ٠

َٓ ِّ تعِ إٌَّ  ت َّ وَ  ذُ ّْ حَ اٌْ  هَ ت ٌَ َٕرَّ تسَ ٠َ   ُٖ ذَ ٠ْ ضِ َِ  ئُ تفِ ىَ ٠ُ َٚ  ُٗ َّ عَ ِٔ  افِٟ َٛ ا ا١ٌُّ ذً ّْ حَ  ١

هَ ِٕ طَ ٍْ عُ  ُِ ١ْ ظِ عَ ٌِ َٚ  ُِ ٠ْ شِ ىَ اٌْ  هَ ِٙ جْ َٚ  يِ اَل جَ ٟ ٌِ غِ بَ ْٕ ٠َ   

َٚ ١َْٕ ٍَ عَ  جَ ّْ عَ ْٔ ٟ اَ خِ اٌَّ  هَ خَ َّ عْ ِٔ  شَ ىُ شْ َٔ ْْ ت اَ َٕعْ صِ ْٚ اَ  بِّ سَ  َٝ عَ ت  َٚ َٔذِ اٌِ َٚ  ٍ  ْْ اَ ت 

َٓ ١ْ حِ تٌِ اٌصَّ  نَ تدِ بَ ٟ عِ فِ  هَ خِ َّ حْ شَ ت رِ ٍَْٕ خِ دْ اَ َٚ  تُٖ ضَ شْ ت حَ حً تٌِ صَ  ًَ َّ عْ َٔ  

َٚ َٕخَ مْ ٍَ خَ  جَ ْٔ  اَ الَّ اِ  َٗ ٌَ اِ ت اَل َٕرُّ سَ  جَ ْٔ اَ  َُّ ُٙ ٌٍَّ اَ   نَ ذِ ْٙ ٝ عَ ٍَ عَ  ُٓ حْ ََٔٚ  نَ ذُ بْ عَ  ُٓ حْ َٔت 

َٚ َٕعْ طَ خَ تاعْ َِ  نَ ذِ عْ َٚ َٚ  َٚ َٕعْ َٕت صَ َِ شِّ شَ  ْٓ ِِ  هَ رِ رُ ْٛ عُ َٔت  ت ١َْٕ ٍَ عَ  هَ خِ َّ عْ ِٕ رِ  هَ ٌَ ؤُ بُ َٔت 

جَ ْٔ اَ  الَّ اِ  ٛبَ ُٔ اٌزُّ  شُ فِ غْ ٠َ الَ  ُٗ َّٔ تِ ت فَ ٌََٕ شْ فِ تغْ ت فَ َٕ بِ ْٔ زَ رِ  هَ ٌَ ؤُ بُ ََٔٚ   

 

 ُْ ُٙ ْٕ ِِ تِث ااَلَْح١اُء  َّ ٍِ ْغ ُّ اٌْ َٚ  َٓ ١ْ ِّ ٍِ ْغ ُّ اٌْ َٚ َٕتِث  ِِ ْؤ ُّ اٌْ َٚ  َٓ ١ِْٕ ِِ ْؤ ُّ ٍْ ٌِ َُّ اْغِفْش  ُٙ  اٌٍَ

اثِ  َٛ ِْ اْالَ ٌَْحَجتثِ  َٚ َٟ ا ٠َت لَتِض َٚ اِث  َٛ ِج١ُب اٌذََّع ُِ ُ لَِش٠ٌْب  َُّ اْدفَْع ٌٍَّ اَ  ، أَِّٗ ُٙ
َٚ  َعَّٕت ٌْغاَلََء  رَتءَ ا َٛ اٌْ َٚ َٟ  اٌْباَلََء  ٌْبَْغ ا َٚ َْٕىَش  ُّ ٌْ ا َٚ ٌْفَْخَشتَء  ا َٚ  َْ اٌطَّعُٛ َٚ 

الَِصيَ  اٌضَّ اٌشَّذَاكِذَ  َٚ َٚ  ْٓ َٓ َع ت رََط َِ َٚ ت  َٙ ْٕ ِِ َش  َٙ ت َظ َِ َء اٌِْفخَِْٕت  ْٛ ُع َٚ  َٓ َح ِّ اٌْ َٚ



 
 

تً  َِّ َٓ عا ١ْ ِّ ٍِ ْغ ُّ ِْ اٌْ ٍْذَا َعتكِِش اٌْبُ َٚ تً  ١ِِْٔغ١َّت خاصَّ ْٔذُٚ َُ رٍََِذَٔت اِ خَِه ٠َتاَْسَح َّ رَِشْح

 َٓ ١ْ ِّ اِح ًِّ َش١ٍْئ لَِذ٠ٌْش ، اٌشَّ َت آحِٕتَ فِٝ اٌذُّ أََِّه َعٍَٝ ُو فِٝ َسرَّٕ َٚ ١َْٔت َحَغَٕتً 

لَِٕت َعزَاَب إٌَّتسِ  َٚ َْ َسرَِّه  ا٢ِْخَشةِ َحَغَٕتً  ًِ ُعْبَحت ت رِفَْض َّّ ةِ َع ٌِْعضَّ َسّبِ ا

 َٓ ١ْ ِّ ٌْعتٌََ ِ َسّبِ ا ذُ لِِلَّ ّْ ٌَْح ا َٚ  َٓ ١ْ ٍِ ْشَع ُّ ٌْ َٝ ا ٌَ َعٍ َعالَ َٚ  َْ   ٠َِصفُٛ

 

 ِ َ ِعبَتدّللَاَّ َّْ ّللاَّ ُشَٔت رِتٌْعَْذيِ  إ إِ ُِ َٙٝ   ٠َأْ ْٕ َ٠ َٚ  َٝ إ٠ِْخاِء ِرٞ اٌْمُْشر َٚ  ِْ اْإِلْحَغت َٚ
ِٓ اٌْفَْحشاِء  اٌْبَغْ َع َٚ َْٕىِش  ُّ اٌْ َٚ ِٟ  َْ ْٚ ُش ُْ حَزَوَّ ُْ ٌَعٍََُّى َ فَ   ٠َِعظُُى  تْرُوُشٚا ّللاَّ

 ُْ ِٗ ٠َِضْدُو ِّ َٝ ِٔعَ ُٖ َعٍ ْٚ اْشُىُش َٚ  ُْ َُ ٠َْزُوْشُو ُْ  اٌْعَِظ١ْ ِٗ ٠ُْعِطُى ٍِ ْٓ فَْض ِِ  ُٖ ْٛ اْعاٍَُ َٚ 

 ِ ٌَِزْوُش ّللاَّ َْ   أَْوبَشُ َٚ ْٛ ت حَْصَٕعُ َِ  ُُ ُ ٠َْعٍَ ّللاَّ َٚ  

رََشَوتحُُٗ  َٚ  ِ تُ ّللاَّ َّ َسْح َٚ  ُْ َُ َع١ٍَُْى َُّ اٌغَّالَ  ثُ

 
 

 

 

 

 

 

 

 


