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َاْْلُْوَلىَْلُخْطَبةَُاََ
ََنْحَمُدهَُ َِللَِّو ُنوََُواْلَحْمُد َِمْنََوَوَنْسَتِعي ْ َبِاهلِل ََونَ ُعْوُذ ََوَنْستَ ْغِفُرُه، َوَنْستَ ْهِدْيِو

ََسيِّئََُشرَُ ََوِمْن َأَنْ ُفِسَنا َاهللَُاوِر َيَ ْهِد ََمْن ََأْعَماِلَنا، ََلوَََُفَلََِت َوَمْنََ،ُمِضلَّ
ََفَلَيَُ ََىَََىادََِْضِلْل َّلَوَََلُو. ََأْن َِإّلََََّأْشَهُد ََلوََُوَوْحَدهََُاهللَََُِإَلَو َ،َّلَشرِْيَك

ََعْبُدهَُ ًدا َُمَحمَّ ََأنَّ ََسيِِّدنَاََ.َوَرُسْولُوََُوَوَأْشَهُد ََعَلى ََوَسلِّْم ََصلِّ اللَُّهمَّ
ٍدََوَعَلىَآِلِوََوَصْحِبوَِ ْين.َوَمْنَتَِبَعُهْمَبِِإْحَساَ،ُمَحمَّ  ٍنَِإَلىَيَ ْوِمَالدِّ

،َوُأْوِصْيُكْمََوِإيَّاَىَبِتَ ْقَوىَاهلل،َت َُّقواَاهللََِاََ،ِمنُ ْونَََؤفَ َياََأي َُّهاَاْلمَُ،ََأمَّاَبَ ْعدَُ
ُقْوَن.  فَ َقْدََفاَزَاْلُمت َّ

َِإْخَواِنَيَاْلُمْسِلِميَنَرَِحَمُكُمَاهلل،
 دفك ىدا سهدِرٓ دِرٓ دفك شوفبر سآ اِو، لّاُم غِ مّمرب تصأد

 وغد َتعاىل ٌسبخان اهلل دفك برتقُٗ ااِفسُ ،سلالني ساَدارا-ساَدارا
 داى َتعاىل ٌسبخان اهلل رِهتٌف االضس كوالقشان. ى٘اكتقُ بهر-سبهر

 يمباغ َرأسش مملًّارا غِ غبّهتّ ،حُيغضسشُ. حهغالر االضس للهلٌغضتّ
 ٌخانسب اهلل دفك ى٘اكتقُ ادالٌ لرىغكمُ داى ّنتعصكم مالكُكو درٓ
 : اِالٌ اِو يارٓ دف خطبة تادُق. ىلَتعا

 ."كمُغلرىادالٌ  دهإِ"
 اهلل سلالني! درمحيت غمشلمني ِ
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 منجاوىكن كّت ٌالغضسًّ برتقُٗ بهر-بهر غِ غسأَر بُكهلٌ كّت
 وسبحان اهلل. وتعاىل وسبحان اهلل اوليو غدالر غِ ربواتنڤ مالكوكن دڤدر  ديري

 اهلل فرمان. حهغالر منجاوىي غِ اڤسياس دڤك ضطر منجنجيكن تلو وتعاىل
 :13 ةاي اءس  ن  لا ةسور  دامل وتعاىل وسبحان

ڳ  ڱ  ڱ   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ 

  ںڱ  ڱ      
 غدالر غِ بسر دوسا-دوسا منجاوىكن كامو جك مك" :برمقصُد غِ

 (كچيل دوسا) كساهلن-كساهلن ُنلوفمغم اكن كامي ،حمالكُكه كامو
 ."ض(طر) لياو م غِ تڤتمك كامو اسوقكنم اكن كامي دان كامو،

 دان كروكونن ممباوا ايت وتعاىل وسبحان اهلل وغالر منجاوىي هباوا كتاىويلو،
. خريةأد باديأ ى٘اّضكبًا ياڤمنچا سرتا ددنيا، ڤىيدو  كمصلحنت

 رتنضكم ممباوا اكن سيتڤ سوده وتعاىل وسبحان اهلل وغالر رغضمل كاالا مان
 تلوغّغم وتعاىل وسبحان اهلل. خريةأد ذابع بالسن دان ددنيا ڤىيدو 
 عذاب دان چامننأ وغد ،حهغالر ونڤماىو  حرِهتًف رغضمل غِ خيمبا-يمبا

 :31 ةاي اءس  لن  ا ةسور  دامل وتعاىل وسبحان اهلل فرمان. ديوڤ غِ
ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  

 ېئ   ۈئ  ېئ  ېئ  



4 

 

 دان ،حرسُل دان اهلل دڤك درىاك غِ اڤسسيا دان"َ:برمقصودَغِ
 نراك، يڤا كدامل اهلل اوليو دماسوقكن اكن ،حتطرِع باتس-باتس اوءيڤملم
َ."ًّهاغم امت غِ سيقسا عذاب حّضبا دان ،حددامل اي لو لكك
  سلالني! اهلل دبركاتْ ِغ حاضيرين غسّد
 كيس آضلباف غتهت بريتا ورنڤال ممباچ اتاو رغمهد اكن كيت ىاري، ڤستيا
 دان سالوڤ مليبتكن اين وركنڤدال غِ ةجناي كيس-كيس .اين اراضند ةجناي

 ،امضا شا،غب جنتينا، عمور، رياغم اڤتن مشاركت، لتغرِف مسوا دڤ شاغم
 ڤترىاد بسر غِ كسن ممربي ةجناي. نءاككاي اتاو نديديقنڤ ڤتاى

 مسوا ،حيفطر سچارا. اراضن دان مشاركت ڤىيدو  كوالييت سرتا سواسان
 ماننأك دان كتنتامن ن،ءاكسجهت  ممرلوكن اارضن داى مظاركت وغُلُض

 دان وغكبّمب ممباَا شا،غم ممضرتكن سهاج بوكن ةجناي نامون،. ڤىيدو 
 اكن هبكن ،غُخلهف سرتا تڤمست مشاركت ڤىيدو  دامل تاكوت راس
 .اارضن ُنوغمباف دان ماننأك جسكنمنج
َركاتانڤ. ةمََْيَرَِجََالََْاتاوَةايََنََالجََِنءركاتاڤ وغد دسبوت عرب هباس دامل ةجناي

 مروسقكن، دان غدالر غِ تّهدقو بهتُق االضس آضسبا رتيكنأد ةايََنََالجَِ
رَِحَمُوََيَْدَِرَْاوََالمَََامام. حاِضسبا اتاو ىرتا بادن، تسأك ايت تيندقن سامادا

 غِ شرعية منوروت كساهلن بنتوق االضس آضسبا ةجناي منتعريفكن اهلل
 اتاو ود  د  ح   اص،ص  ق   ادالو اي ماداسا ،اهلل حكوم برداسركن دحكوم بوليو
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 اوليو دحكوم بوليو غِ كساهلن مسوا كران لواس ادالو ةجناي رتنيفغ. يرذ  ع  ت   
 ةجناي مساس، رتنيغف دامل .ةجناي آضسبا غضفدأ عشرا  منوروت مرينتوڤ

 غِ غاَند-غاَند اهلْجم غِ تندوق-تيندق اتاو كالكوان ادالو
 نية وغد ترتنتو ولنڤكوم اتاو ِدَؤِاِهد واولي دالكوكن غِ كو،ادكُاتلُاس

 .جغاس وغد اتاو
 ةجناي بندا، ىرتا ةجناي يتاءي نيضبًا ڤبربا دڤك ّلوضدبًا بوليو ةجناي
 كاوسن ةجناي ،رب  ي  س   ةجناي ،(الي  س  ر  كوم  ) وغاضرداف ةجناي بادن، توبوه

 حق مليبتكن ةجناي مورل، مليبتكن ةنايج ، اودارا ةجناي ،(يم  ت  ي  ار  م  ) رايرنڤ
 اضّهشْمنوروت ستاتيستيك  .انّشاسْضَرأ اتاو ولنڤكوم ،ِدَؤِاِهد

دادٍ مهُجنُقلو  ى٘ناُضذاال فجاهلض, (AADK) ى٘كبغشااينيت داده 
 كسموا .8132فهّغلاتو ساغت كتارا دارٓ دهُارٓ يّغض دِشّمرب 

 .دجاوىي واجب غِ دوسا اكنڤمرو  دان لرىغكمُ ادالو ترسبوت ةجناي
 :برسبدا  اهلل رسول هباوا مريوايتكن اهلل عنو ى  ض  ر   ودع  س  م   بن اهلل د  ب  ع  

َِإَلىَيَ ْهِديََْاْلِبرََََّوِإنَََّ،َاْلِبرََِِّإَلىَيَ ْهِديََْالصِّْدقَََفَِإنَََّبِالصِّْدِق،ََعَلْيُكمَْ
َملَِسَْمََُاهَُوََرَََ.اْلَجنَّةَِ

 سشُغضُيح كران جوجور، برالكو ىندقلو مسوا كامو" :خمقصُد
            ."ضظرك ممباوا نءيقكبا سشُغضُيح دان ن،قيءكبا دڤك ممباوا رنكجوجو 

 !سلالني كاسًّْد غِ مجعٕ غسّد



6 

 

 مرواه دان ىرتا عقل، ،اَاث ام،ضا نءاكمولي ڤترىاد بولنانچڤ ة،ي  ع  ر  ش   دامل
 دحكوم، مسيت غِ كساهلن آضسبا ةجناي ملتقكن اسالم. ةجناي ادالو
 بوليو كساهلن مالكوكن غِ غاَر. مأنسي حق اند اهلل حق رغضمل اي كران

 نءنالقسڤ .حكشاهله تربوقيت جك كن،ڤدتت تلو غِ حكومن وغد دحكوم
 حكومن نءالقسانڤ. ةي  د  ب  ع  الت    كواجنب اكنڤمرو  اسالم، دامل حكومن ڤستيا
 دان مأنسي، ڤىيدو  نت  ح  ل  ص  كم   ممليهارا دان ضمهذا برتوجوان اين،

 ىليأ ٌضخمه دان منديديق چارا وغد اماداس نقكروس ًّهدركوغم
 كعاديلن اليممب سرتا منجامني دان ،لرىغكمُ وغد ترليبت دڤدر  مشاركت،

  .مشاركت دامل ِدَؤِاِهد حق ڤستيا ْضبا
 ْضتّلهُلُ دان س ساءين كماجوان سرتا ماس رايدرنڤ هباوا تغداِ رلوڤ

 ةجناي الكوانڤ تيكنيك سرتا جنيس آضلباف خَدُد دڤك غرَا ممبوك تلو
. بركواس يهقڤ اوليو دكسن دڤدر  لقّغم اياڤبرو  اي. مُدِو دان بارو غِ

 لٌغل وغد ،ةجناي قدر منورونكن بروسها سنتياس بركواسا يهقڤ ونڤواالو 
 رلولوڤ ضدُ مشاركت ُتاغضا ،ةجناي كيس لشاِوجف تكنڤرچڤمم سرتا شوغم
 كهرمونيان ضمهذا ،ننراڤبر  غِ سوكاريال منتاوڤ آضسبا برتيندق كرجاسام،ب

 معلومت ِلوافمجم سنتياس وغد يالمو غُفكام دان كجريانن كاوسن
فضاَآ فريُبُغو  ،بركواس يهقڤ دڤك اكوضُرِخمه غِ يتِؤاكتّ يتِؤّاكت

 مشذد اتاَ باالٓ فُلّص بريمفرياى.
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 ڃ ڃ ڃ چ چ

چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ڳگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  گگ  ک

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           11ة: د  ئ  آملسورة ا        ں   ں

 حرسُل داى اهلل ْغممر غِ غاَر-غاَر بالشو خسا خيا" :برمقصُد غِ
 كاالو ،بونوه دبالس وغد ايالو بومي دموك نقكروس بنچان مالكوكن سرتا
 دان ممبونوه مريك كاالو غالفد اتاو س،ڤمرم تيدق وغد سهاج ممبونوه مريك

 سڤمرم مريك كاالو غبرسّل مرِم كاكْ داى وغتا غُتُفد اتاو س،ڤمرم
 ،عوام كتنتامن ُغضغضم خيا مريك كاالو رٓضن غدبُا اتاو سهاج،

 دان مريك، ْضبا ددنيا نءاكهين سواتو الواد ايت دمكني غِ حكومن
 11: ةدئاملا سوره ."بسر امت غِ سيقسا عذاب بروليو مريك كلق داخرية

بَاَرَكَاهلُلَِلْيََوَلُكْمَبِالُقْرَءاِنَاْلَعِظْيم،ََونَ َفَعِنْيََوِإيَّاُكْمَبِْاْلَيَاِتََوالذِّْكِرَ
َِتلََ ََوِمْنُكْم َِمنِّْي ََوتَ َقبََّل ََأقُ ْوُلَاْلَحِكْيِم، َاْلَعِلْيُم. ِمْيُع َالسَّ َُىَو َِإنَُّو َوَتُو،

َاْلُمْسِلِمْيَنَ ََوِلَساِئِر ََوَلُكْم، َِلْي َاْلَعِظْيَم َاهلَل ََوَأْستَ ْغِفُر ََىَذا، قَ ْوِلْي
ََواْلُمْؤِمَناتَِ ََواْلُمْؤِمِنْيَن َاْلَغُفْوُرََ،َواْلُمْسِلَماِت، َُىَو َِإنَُّو َ فَاْستَ ْغِفُرْوُه،

 .مَُالرَِّحيَْ
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 ْلُخْطَبُةَالثَّانَِيةَُاََ
َاْلَعاَلِمْيَن،َاََاََ ًراَوَََولَِّذْيََأْرَسَلََرُسْوَلوَُْلَحْمُدَِللَِّوََربِّ  َأنَََْوَأْشَهدَُ.ََنِذيْ ًراَبِشي ْ

ًداََسيَِّدنَاََأنََََّوَأْشَهدََُ،َلوَََُشرِْيكََََّلََوَوْحَدهََُاهللََُِإّلَََِّإَلوَََّلََّ َوهََُعْبدََُُمَحمَّ
ََوَرُسْولُوَُ َََوَسلِّمَََْصلََِّللَُّهمََّاََ. ٍد،ََسيِِّدنَاَڳَوبَاِرْك َےآِلوََِڳ وَََُمَحمَّ

ْينََِيَ ْومََِِإَلىَےَوأَتْ َباِعوََِےَوَأْصَحاِبوَِ َ.الدِّ
َاهللَِعَبادَََفَ َياَبَ ْعُد،ََأمَّا ََوطَاَعِتوَِاهللَََت َُّقوااَِ! َاهلِل َبِتَ ْقَوى ََونَ ْفِسْي َُأْوِصْيُكْم َے،

ََن.َلَعلَُّكْمَتُ ْفِلُحوَْ
  اهلل،َرَِحَمُكمََُاْلُمْسِلِمْينََََمَعاِشرََ

 دغو تعاىل، اهلل كفدى ٘اكتقُ مهّغلتلوسام -ّت سامكمارِلٌ 
 سضاال مهذاَ٘يْ داى فرِهتًح سضاال مهطاعيت سُغضٍُ-برسُغضٍُ

 مهخافآ اكو ِغ سًاج برتقُٗ ِغ اَرغ-اَرغ ياخ كراى الرغهح،
 لق.كاخرية  ديارٓ ى٘كذاِا

 دمُلّاكو اهلل سلالني، سّدغ مجعٕ ِغ
 قلوثربافمم كّت مارِلٌ اِو دُض، ِغ مُلّا داى فهٍُ براكٕ يارٓ دف

مجمفاِلو أضام  تلٌ ِغ  نيب حممد أتصك سالم داى صلُات وفأَخا
بضّهدا مغًدايف فلباضآ كرِهٌ داى رجناَ إسالم كفد كّت، َاالَفُى 

ملو ماللُ٘ٓ بضّهدا. تهدا كاسٌّ كّت كفد بضّهدا دراق دامل دعُٔ
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 القر٘اى دامل سُرٔ اهلل ددامل رِهتٌفآ مماتُيْ ضسبا سالم داى صلُات
 :65 ٕاِ اأَلْحَزاب،

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

 ڇ ڇ 
 برصلُات سهتّاض مالٙلتح ارافداى  اهلل حُيغضسشُ": مقصُدِغ بر
َََسلَّمنيب حممد  كأتص  ٌِ  اى،برامي غِ غاَر-غاَر ، َايآَصلَّٖ اهلُل َعَلّْ

برصلُاتلٌ كامُ كأتشح سرتا أَخفلهلٌ سالم سذًرتا دغو فغخُرمنت 
  كأتشح دغو سفهُيح".

ٍد،َوََ ََعلَىََسيِِّدنَاَُمَحمَّ ََصلِّ ََكَماََصلَّْيَتََڳاللَُّهمَّ د، َڳآِلََسيِِّدنَاَُمَحمَّ
َوََ َِإبْ َراِىْيم، ََڳَسيِِّدنَا ََوبَاِرْك َِإبْ َراِىْيم، ََسيِِّدنَا ٍد،َََسيِِّدنَاَڳآِل ُمَحمَّ

ََڳو َبَارَْكَت ََكَما د، َُمَحمَّ ََسيِِّدنَا َوَڳآِل َِإبْ َراِىْيم، آِلََڳَسيِِّدنَا
ََعِنَاْلُخَلَفاِءَ.ََسيِِّدنَاَِإبْ َراِىْيَمَِفيَاْلَعاَلِمْيَن،َِإنََّكََحِمْيٌدََمِجْيدٌَ َواْرَضَاللَُّهمَّ

ََبْكرٍَ َأَِبْي ََساَدتَِنا َاْلَمْهِدي ِّْيَن، َبَِقيَِّةََالرَّاِشِدْيَن ََوَعْن ََوَعِلّي، ََوُعْثَماَن َوُعَمَر
َيَ ْوِمَ َِإَلى َبِِإْحَساٍن ََلُهْم َالتَّاِبِعْيَن ََوتَاِبِعى َالتَّاِبعْيَن ََوَعِن ََأْجَمِعْيَن، الصََّحابَِة

َ ْين. ََواْلُمْسِلَماتَِالدِّ ََواْلُمْسِلِمْيَن ََواْلُمْؤِمَناِت، َِلْلُمْؤِمِنْيَن َاْغِفْر َ،اللَُّهمَّ
ُهْمََواَْلْمَواتاََ َعَوات.َ،َْلْحَياِءَِمن ْ ََأِعزَََّاللَُّهمَََِّإنََّكََسِمْيٌعََقرِْيٌبَُمِجْيُبَالدَّ

ْركََََوَأِذلََََّواْلُمْسِلِمْيَن،َْسَلمََاْلَِ ََأْعَداءََََأْعَداَءكََََوَدمِّرَََْواْلُمْشرِِكْيَن،َالشِّ
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ْين َاْلُمْؤِمِنْين.َالدِّ َِعَباَدَك َِعْصَمُةَاللَّهَََُواْنُصْر َُىَو َالَِّذْي َِديْ نَ َنا ََلَنا ََأْصِلْح مَّ
َ َهاََأْمرِنَا، َِفي ْ َالَِّتْي َآِخَرتَ َنا ََلَنا ََوَأْصِلْح ََمَعاُشَنا، َها َِفي ْ َالَِّتْي َُدنْ َيانَا ََلَنا َوَأْصِلْح

ََخْيٍر،ََواْجَعِلَاْلَمْوَتَرَََمَعاُدنَا،ََواْجَعِلَاْلَحَياَةَزِيَاَدًةَلَّ َُكلِّ َناَِمنََْاَحًةَلََّناَِفْي
. َُكلََِّشرٍّ

ْوِفْيقَِ ََوالت َّ ََواْلِهَدايَِة َاْلَعْوِن َِبَدَواِم َاْحَفْظ َلََ،اللَُّهمَّ ََوالسَّ ِة َِمْنَكََوالصِّحَّ َمِة
ََمْوَّلَ َيَاَكرِْيُم، َبِاهلِل َِِق َاْلَوا َاْلَعاِبِدْينالسَُّنَا َزَْيَن َزان َِمي ْ َاْلَمْرُحْوِمََ،ْلطَان اْبَن

ْلطَانَةَسَُّالَڳ ْلُمْكَتِفْيَبِاهلِلََشاِه،ََوأَْنِزِلَالرَّْحَمَةََعَلْيِوَوَََمْحُمودَاََْلطَانَسَُّال
َدُهََوَأْىَلُوََوَذِوْيِوََوَأقَارِبَُو.ََواْحَفْظََواْحَفْظََأْوَّلََ.ترغضانُنُ ْورَزَاِىَرة،َُسْلطَانَِةَ

ََوَرَعايََ اَلُو ََوُعمَّ ََوُقَضاَتُو ََوُوَزرَاَءُه ََواْلُمْسِلَماِتَُعَلَماَءُه َاْلُمْسِلِمْيَن َِمَن اُه
َالرَّاِحِمْيَن. ََأْرَحَم َيَا َِبَرْحَمِتَك ََوالِخَرِة، نْ َيا َالدُّ َِفي ََواْلُمْؤِمَناِت ََواْلُمْؤِمِنْيَن

َ َاْلَعْهِد ََوِليَّ َاْحَفْظ َاََِتغلُاللَُّهمَّ َِإْسَماِعْيَل د َُمَحمَّ َبِاهلِل ِِِق َاْلَوا ْلطَاَنَسَُّالْبَن
زََ ََانَزَْيَنَاْلَعاِبِدْين.ِمي ْ

َظََنََب ََّرََ َأََنََمَْلََا َوََنََسََفَُن َْا َوَََنَلََرَْفَِغَْت َََمََْلََنَْإَِا َلََنََمَْحََرَْت ََا رَب ََّناََ.نََْيَرَِاسَِخََالََْنََمََِنَََّنَوَْكَُنََا
َ َالنَّاِر. ََعَذاَب ََوِقَنا ََحَسَنًة َالِخَرِة ََوِفي ََحَسَنًة نْ َيا َالدُّ َِفي َاهللََُىلَّصََوََآتَِنا

َاْلَعاَلِمْينَََ.مَْلَّسََوَََوَِبَِحَْصََوَََوَِِلَآڳوَََدٍَمََّحََمََُانََدَِيِّسَََڳ َ.َواْلَحْمُدَهلِلََربِّ
َ
َ
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َِعَباَدَاهلِل!
َهىََعِنَاْلَفْحَشآِءَ َاهلَلَيَْأُمُرَبِاْلَعْدِلََواِلْحَساِن،ََوِإيْ َتآِءَِذيَاْلُقْرَبى،ََويَ ن ْ ِإنَّ

رَُ ََتذَكَّ ََلَعلَُّكْم َيَِعُظُكْم ََواْلبَ ْغِي، ََيْذُكرُْكْم،ََواْلُمْنَكِر َاْلَعِظْيَم َاهلَل َفَاذُْكُرْوا ْوَن.
نَِعِمِوََيِزدُْكْم،ََواْسأَُلْوُهَِمْنََفْضِلِوَيُ ْعِطُكْم،ََوَلذِْكُرَاهلِلََأْكبَ ُر،ََڳَواْشُكُرْوُهَ

 َواهللَُيَ ْعَلُمََماََتْصنَ ُعْوَن.

 قُ ْوُمْواَِإَلىََصَلِتُكْمَيَ ْرَحْمُكُمَاهلل.

 

 


