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ُطخَبةُُ َلُُاْلخ  ُاألوخ

ُدُهلِلُالُ  َمخ َُنِذي خًرا،ُز لَُيُن َُذَُِاْلخ َ َنُِللخَعاَلِمْيخ  الخُفرخقَاَنَُعَلىَُعبخِدِهُِلَيُكوخ
َُلُُ َهُدَُأنخ لُُه،ُللاُُُِإَلَهُِإل َُأشخ َهُدَُأن ُُُمَم ًداَُعبخُدُهَُوَرُسوخ  ،َُوَأشخ

َُعَلىَُسيِ ِدََنُُُمَم دُ  َُوََبِركخ َُوَسلِ مخ ُتَِبَعُهمخُُاَلل ُهم َُصلِ  َوَعَلىُآِلِهَُوَأصخَحاِبِهَُوَمنخ
مُِ ين.ِاَلُيَ وخ   ُالدِ 

ُالخَعِظيمُِِعَباَدُللا فَ َيا َأم اُبَ عخد؛ ُُأوِصيُكمخَُونَ فخِسيُبِتَ قخَوىُللِاُالَعِليِ   ُ.،ُِإِن 

  سكالني، درمحيت يغ مجعة غسيد
 غي نءاكتقو. وتعاىل هسبحان اهلل دفسام كيت برتقوى ك-ماريله سام

 وننفمأك يافاغضم دان عمالن رباءيقكنفمم ن،ءركاتاف ملوروسكن بوليه
 دان اهلل دفك كطاعنت دامل براد سنتياس نغد مودهن-موده. توهن

  .اخرية دان دنيا د بسر نءاكجاي يهءمرا كيت رسول،
 

  دكاسيهي، غي مجعة غسيد
  :برتاجوق خطبة ممباوا اين بركت نوهف هاري دفميمرب مليا 

  ن كتنتوان اهللغد هبرحماسب                      
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 مأنسي قناثكب كران يءدسوكا تيدق نامون باءيق ركارافاداله  هحماسب
 .سنديري ديري نغككورا مليهت دان منيالي اونتوق سوك تيدق

 غي ناورف اداله اي نامون اينق تيدق اهيت،ف غي اوبت امفوما هحماسب
 بوكن ديري منيالي ونف وهغضسو. اكيتفث ساتو سريبو وباتيغم

 تفدا اكن هبرحماسب غسري غي غاور يفتتا كن،قرونوثم غي سسواتو
 :  اهلل رسول سبدا. انود دان دوسا كجاهيلن، دفدر ديري ممربسيهكن

ُُِعََُذىُِفُقَُالُخُمُخدُكُُحَُيُ بخِصُرُأَُ ذخَعُِفُيِهُوَُخُُِأَُْيخ  ِنهُِيُخُعَُيَ نخَسىُاْلِخ

 ،ثساودارا مات د هابوق مليهت تفدا كامو غسساور :ثمقصود
. سنديري ثاتام نفد د غملينت نفاف نغد افلو دي غسد

﴾نابَِّح ابن رواية حديث﴿                                          
    

 اياله ثاميان وهضت غي سرتا واتق غيمني وءم غسأور ،ثوهغضسسو
 سرتا هاتي نغد وتعاىل هسبحان اهلل دفك براميان ساج بوكن غي منيوءم
 هسبحان اهلل رينتهف االضس ملقساناكن بهكن ،ليسن اراخس يءاكوغم

 . ثنغالر االضهي سوءمنجا سرتا وتعاىل
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 دان ياءايخرفمم سقدر غي مريك اياله والف ثاميان مله غمني يوءمانكاال م
 كلمة دوا خفوغم نغد قرارإبر وتعاىل، هسبحان اهلل ثادا ممبنركن
 نغد هضغخبر مريك الكو كهغتي دان فهيدو اراخ يفتتا شهادة،
  .سالمإ شريعة دان اخالق
 :90نبياء ايات ألا ةوتعاىل دامل سور هاهلل سبحان فرمان

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 

 وئ ۇئ ۇئ ۆئ

 كنارجغم دامل لومبا-برلومبا سنتياس مريك ثوهغضسسو :ثمقصود
 تروس سرتا نفهار نوهف نغد كامي دفك ءبردعا سنتياس دان نقيءكبا

  .كامي دفك عخشو  سنتياس والف مريك دان تاكوت
 

 مقصود ممباوا سيين د نءارلومبف ،دفهمي تفدا مك اين، نتغيارف نغد
 مك،. برتروسن غل صاحل يعم دان كطاعنت مالكوكن نءارلومبف

 وهغضسو-وهغضبرسو نغد داوسهاكن دان دربوت رلوف نقيءكبا
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  دبركيت، غي مجعة غسيد
 هسبحان اهلل اوليه داوجي ساللو اكن كيت سهارين، كيت نفد دامل كهيدو

 رتيفس ترتنتو مصيبة ونفاتاو فهيدو نغكسن ماللوءي ادا سام وتعاىل
 .اين غسكار غضسلوروه دنيا سهيد  يفدهاد ماسيه غي 19-يدؤك اءوب ثبقيمر

 

 دفك برشكور واجب كيت ن،غكسن اتاو نءاكجاي وليهيارفمم كيت ابيالفا
 كيت مسئله، اتاو مصيبة نغد افدتيم كيت ابيالفا مانكاال،. بركواس مها غي

 ةسور دامل ثمانفر. وتعاىل هسبحان اهلل كتنتوان نغد ضار دان برصرب واجب
 : 139 ايات عمرانآل 

 ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ

 هاتي، برسديه كامو نلهغجا دان مله، فبرسيك كاو نلهغجا : ثمقصود
 .براميان غي غاور كامو جك ﴾ثدرجت﴿ يغضيت غاليف غي غاور كاموله دحالف
 

  دكاسيهي، غي مجعة غسيد
   :بركات رنهفي ِرْصَبْلاَ ْنَسَح

 هسبحان اهلل سيسي د كيت نقكدودو يءتاهوغم نيغاي كيت ثسكريا’
       .‘ كيت نفكهيدو دامل اهلل وتاماكنغم كيت امياناضبا ليهتله مك وتعاىل،

 رضا دفوه درءجا اتاو دكت كيت اد سام تندافدري سيتوله اي منجادي 
  .وتعاىل سبحان اهلل



 

6 
 

  درمحيت مجعة غسيد
 فستيا مليهت دان هبرحماسب قثبا لبيه هاروسله ايت منيوءم غسساور

  .اسا مها غي اهلل دري رهضانو ايضسبا اين فهيدو سودوت
 تيدق جك مأنسي دميليكي غي ونف فا برارتي اكن تيدق ثوهغضسسو

 ينجامنف اداله دميليكي غي سهاج فا يقني دان شكور راس نغد دسرتاكن
   :بركات رنهفالغزايل  مامإ .وتعاىل هسبحان اهلل دري

 يءمتو اكن دي ايخنس ،ثديري دف هبرحماسب غسري غي افسياغ بار”
  .“كلق اخرية هاري دف ننغكري

 

 قكنثربافمم كيت رضا مسوا كيت دان ساي ديري روثاوليه ايت، ساي م
ن بهارو، باروله كيت تاهو نءاكتيب ض غضهي نلهغجا. ديري هحماسب
 برتوبة كيت قكنلهثرباف ،كريا اونتوق منامن عزم بارو. جوسرتو-بركريا

 ديري، منيالي سوك غي كيت فسيك نغد ضمو-ضمو. هاري فستيا
 اريخمن نغد ديري يبوقكنثم سوك ديري، كساهلن اريخمن سوك

 .كيت دفك اهلل غساي كاسيه يهءمرا اكن ديري كلمهن دان نغككورا
 
 



 

7 
 

 َأُعوُذَُِبهلِلُِمَنُالش يخطَاِنُالر ِجيمُِ

 ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

 ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
 هندقله دان ،اهلل دفك لهابرتقو! براميان غي غاور واهاي :ثمقصود

 سدياكن تله اي غي فا ممرهاتيكن دان مليهت ديري فتيا-فتيا
 امت اهلل ثوهغضسسو اهلل، دفله كااونتوق هاري ايسوق. دان برتقو

  .كناكرج كامو غي االضس اكن ثتاهوانفغ وتيفملي
 ﴾18 ايات رشاحلة سور﴿                                             

ُ
  َُرَكُللاُُِلَُوَلُكمخُِفُالخُقرخآِنُالخَعِظيخِم.َبَُ

َِكيخِم. ِرُاْلخ ُكمخُِبَاُِفيخِهُِمَنُاآلَّيِتَُوالذ ِكخ  َونَ َفَعِِنَُوِاّيِ 
َُوِمنخُكمخُِتالَوَتُهُِان ُهُ  ُهَوُالس ِميخُعُالخَعِليخُم.َوتَ َقب َلُللاُِمِنِ 

تَ غخِفُرُللَاُالخَعِظيخَمُِلخَُوَلُكمخُ ِلَُهذاَُوَأسخ ُلُقَ وخ  أقُ وخ
ِمَناتُِ ََُوالخُمؤخ ِمِنْيخ ِلَماِتَُوالخُمؤخ ََُوالخُمسخ ِلِمْيخ  َوِلَساِئِرُالخُمسخ

ُرُالر ِحيخمُُُ ُهُإن ُهُُهَوُالخَغُفوخ تَ غخِفُروخ  .فَاسخ

ُ
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ُطخَبُةُاَُ  الث انَِيةُُْلخ

دُُ َمخ َُُلِِل ُُِاْلخ ُالخَعاَلِمْيخ َهدُُ.َُربِ  َدهُُُللاُُُِإلُِإَلهَُُلَُأنَُوَأشخ َهدُُُ،َلهَُُُشرِيخكَُُلَُوحخ َُوَأشخ
لُهُُُهَُُعبخدُُُُُمَم ًداَُسيِ َدَنََُُأنُ  َُُوَسلِ مُخَُصلُِ ُالل ُهمُ .َُوَرُسوخ ُُُمَم د ،َُسيِ ِدَنََُُعَلىَوََبِركخ

َ.َُوَأصخَحاِبهُُِآِلهَُُِوَعَلى َُأْجخَِعْيخ
َن.ُالِل َُُات  ُقوا!ُللاُِعَبادَُُفَ َياُبَ عخُد،َُأم ا ُفَاَزُالخُمت  ُقوخ  فَ َقدخ

ََُُمَعاِشرَُ ِلِمْيخ ُللا،َُرِِحَُكمُُُالخُمسخ
 

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

 ڇ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

صَُمَُكَُ،ُُدمُ ُُمََُُنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،دُ مُ ُُمََُُنَُدُِيُِ ىُسَُلَُعَُالل ُهم َُصلِ ُ ُلىَُعَُُتَُيخُلُ ُا
ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُ ُ،دُ مُ ُُمََُُنَُدُِيُِ سَُُلىَُعَُُكُخرَُِبَُوَُ،
َُبَُمَُكَُ،دُ مُ ُُمََُُنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُ ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُا ُآلُُِلىَُعَُوَُ،
َُمُِالَُعَُُالُخِفُُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُ يخٌدَُمَِيخٌد. ،ْيخ  ُِإن َكُِحَِ



 

9 
 

َُ ِمِنْيخ ُِللخُمؤخ ُاغخِفرخ ِمَناِت،ُالل ُهم  ََُُوالخُمؤخ ِلِمْيخ ِلَماتَُُِواملُسخ َياِءُُ،َوالخُمسخ اأَلحخ

ُهمُخ يخٌعَُقرِيخٌبَُمُُُِ،َواأَلمخَواتُُِِمن خ ُ.يخُبُالد َعَواتُِِإن َكَُسَِ
َُنُ ِإُُمُ هُُاللُ ُ.كَُيخُُغَُُهُُُفُرُِصُخلُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءََُبَُوَُالُخوَُُالءَُبَُاُالُخنُ عَُُعُخفَُادُخُمُ هُُاللُ 
ُفُِاشُخُمُ هُُاللُ .ُامُِقَُسُخاألَُُئُِي ُِسَُِمنُوَُُامُِذَُاْلخُُوَُُونُِنُُاْلخُُوَُُصُِالبََُُنَُمُُِكَُِبُُوذُُعُُن َُ
ُ.اَنُِبُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفَُِنُِبُُفُخطُُالُخوَُُ،َنَُتَُوُخمُ ُمُخحَُارُخُوَُاَنَُضَُرُخمَُ

ُ َُِبهلِل ُالخَواِثَق َُموخلََن َفظخ ُاحخ َزانَُُلخطَانَُالسُُالل ُهم  ُالخَعاِبِديخنَُُِمي خ بخَنُِاُُ،زَيخَن
ِمُ َُِبهلِلَُشاه،َُوأَنخِزِلُالر ِحخََةَُعَليخِهَُوَعَلىَُُُمخُمودُُِلخطَانُِسُُالالخَمرخُحوخ َتِفيخ الخُمكخ

ُ.ترغضانوُنُ وخرُزَاِهَرة،ُُسلخطَانَةُُِلخطَانَةُِسُُال

ُالُدن خَياُ ُِف ِلَماِت َُوالخُمسخ َ ِلِمْيخ ُالخُمسخ ُِمَن َُوَرَعاَّيُه َلُه َُوَأهخ َُأوخلَدُه َفظخ َواحخ
َ.َّيَُأرخَحمََُُواآلِخَرِة،ُِبَرِحخَِتكَُ ُُُالر اِِحِْيخ

ِدُ َُوِل ُالخَعهخ َفظخ َاِعيخلَُُُُمَم دَُُتغكوالل ُهم ُاحخ ُلخطَانُِسُُالُبخَنُالخَواِثِقَُِبهللُِِاُُِإَسخ
َزانَُ ُ.زَيخَنُالخَعاِبِديخنَُُِمي خ

 
 



 

10 
 

  فغاسيه مها غيا اهلل، واهاي ذات ي
 

 فثاكيت، وابق دان بنخان بالء ماالفتاك، سضاال فدهيندريله كامي در
 ككجامن ،نءفرسغكيتا فلباضاي درفد كموغكرن، دان ككجني درفد
 ماهوفون منفق يغ ن،ءكسغسارا دان كسولينت درفد ،هارا هورو دان
  .ترمسبوثي يغ
 

 .سسواتو سضاال اتس بركواس مها اغكاو غضوهثسسو
ُ
ُ

 َُعَذاَبُالن اِر.رَب  َناُآتَِناُِفُالُدن خَياَُحَسَنًةَُوِفُاآلِخَرِةَُحَسَنًةَُوِقَناُ
 ُ.مَُلُ سَُوَُُهُِبُِحُخصَُوَُُهُِِلُآُىلَُعَُوَُُدُ مُ ُمََُُُنَُدُِيُِ سَُُىلَُعَُُللاُُُىلُ صَُوَُ

َُ ُالخَعاَلِمْيخ ُدُهلِلَُربِ  َمخ ُ.َواْلخ
ُ

ُِعَباَدُللِا!
ُهَُعَلىُنَِعِمِهَُيِزدخُكمخ، ُكُروخ  اُذخُكُروخاُللَاُالخَعِظيخَمَُيذخُكرخُكمخ،َُواشخ

ُرُللِاُ َن.َوَلذِكخ نَ ُعوخ َبُ،َُوللاُُيَ عخَلُمَُماَُتصخ  َأكخ

اُِإَلَُصالِتُكمُخ ُموخ  يَ رخَِحخُكُمُللا.ُ،قُ وخ

 


