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ُطخَبةُُ َلُُاْلخ ُاألوخ

ُكَُدُ َحُخُللُهُدُُمُخالخَُ ُُيهُهاُفُهكُ اَرُبَُاُمُُب ُي ُهاُطَُيُ ثُها

ُكَُانُهطَُلُخسُُُيمُهظُهعَُوَُُكَُهُهجُخوَُُاللُهيُلهَُغُهبَُن ُخاُي َُمَُكَُُُدُُمُخالخَُُكَُاُلَُنَُب ُ ُرَُيَُ

َُلُ َهُدَُأنخ َدُهَُلُُإهلَهُإهَلَُأشخ  َُشرهيخَكَُله،ُهللاَُُوحخ

لُه اَُعبخُدُهَُوَرُسوخ َهُدَُأن َُسيه َدََنُُُمَم د  ُثَُرحخَةُ َُوَأشخ ُعوخ ُُاملَب خ ُلهلخَعاَلمهيخ

َعهيَُُمُ هُُاللُ  بهههَُأْجخ َُوَعَلىُآلهههَُوَصحخ ُاألُم هي ه َُوَسل همخَُعَلىَُسي هدهََنُُُمَم ٍدَُعبخدهَكَُوَرُسولهَكُالن به ه  َصل ه

لهُمونََُيَُأي َُّهاُال ذهيَنُآَمُنواُات  ُقواُاَّلل ََُحق ُ ُتُ َقاتهههَُولََُتُوُتن ُإهلَُوَأن خُتمخُُمسخ
 

 منجادي اونتوق وهغضسو-وهغضسو غسام مالهريكن كعزمن ي-ماريله كيت سام
 اخرية.المت دنيا دان س كيت ضمسو وتعاىل، هسبحان اهلل دفك برتقوى غي غاور

 :برتاجوق خطبة حياتيغم اونتوق حاضريين غسيد اجقغميمرب هاري اين م

  ساراغس  دامل ومثس  دريتا،   دامل  غتن                                                           

  وتعاىل، هسبحان اهلل رمحيت د غي مجاعه غسيد
 اد ره،خ ثساللو تيدق ونف يتغال اينده، ثساللو تيدق اين دنيا د كيت فهيدو

 دامل  نيب دفدر ندوانفن، نامون كيت اد يسغات اد غاري اد دوك، اد سوك،
 غي  ينداضب فهيدو نغافض انتارا. اين ددنيا فهيدو نءاكاد االضس يفهادغم
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 جوا فا دامل ياضبها دان غتن نفكهيدو منجالين غمندورو غضسهي اوتوه تغسا
 اهلل دفك ثنوهفس فهيدو كتنتوان رهكنثم اداله غسن اتاو سوسه سيتواسي،

  .وهغضسو-وهغضبرسووسها ااىل ستله بروتع هسبحان
 تفدا تيدق مأنسي. وتعاىل هسبحان اهلل كتنتوان دامل ثمسوا اين دعامل برالكو غي فا

 يفااخمن اونتوق ختياربرا دان وسهاابر رلوف لهثها مأنسي. اين حقيقة دفدر الري
برفرمان  وتعاىل هسبحان اهلل. وتعاىل هسبحان اهلل اداله مننتوكن غي نامون سسواتو،
 :71 ايات ام،نَعاأل ةدامل سور

  ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ

 بنر-سبنر ايتله اهلل توجنوقف ثوهغضسسو: كاتاكنله:  برمقصود غي
 غي توهن دفك ديري برسره ايفسو رينتهكنفد كيت دان توجنوق،ف

 .عامل سكالني منتدبريكن دان ممليهارا
 

ه سبحان اهلل دفدر قدر دان ءقضا كتنتوان االضس منرميا اداله اتس د ايات دامل رهنفث
 ثمانفر. ثنعمت نغد برشكور دان مصيبة يفهادغم ابيالفا هاتي غتن ،اضر وتعاىل،

 :11 ايات ،التغابن ةسور دامل يضال

 ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

 ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ
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 ﴾غسساور﴿ افمنيم غي ﴾انخبن ءبال اتاو﴿ كسوسهن اد تيدق :برمقصود غي
 ثهاتي نيفمميم اكن اهلل اهلل، دفك براميان غي افسسيا دان ،اهلل ايذين نغد مالءينكن

 مها اهلل ،﴾تلهغاي﴿ دان; ﴾صرب دان غتن نغد ايت برالكو تله غي فا منرميا اونتوق﴿
  .سسواتو فتيا-فتيا اكن تاهويغم

 

 دي تاك،فماال سسواتو افدتيم غي غسساور نغيت دءه : ايات اين بركاَمَقْلَعكات 
  .ضار دان منرميا دي اهلل، دري غدات ثايا بهاوا سدر

 راس غوندغم اي مصيبة، افدتيم ابيالفا وتعاىله سبحان اهلل دفك رهنفث ثادا افتن
 اوليه. ديري كصيحنت منججسكن بوليه سرتا نغكمورو اسا، وتوسف يوا،خك

 : نيب سبدا حياتيغايت، ماريله م
،ُمخرُهألهََُُعَجب ا مهنه ،ُل ُإهَُُحدٍُألهَُُاكَُذَُُسَُيُخولََُُخيخٌ،ُُكل هُُُُمخَرهَُُأُُنُ إهُُاملُؤخ مهنه ُلهلخُمؤخ

 .هَُُلَُُخيخ اُانََُفكََُُصَبََُُضر اُء،ُابَ تخهُُصََُأُُنُخإهُوَُُ،هَُُلَُُخيخ اُانََُفكََُُشَكَر،َُسر اءُُُابَ تخهُُصََُأُُنُخإهُُ
 )مسلمُرواه                                                                       ( 

 اداله ثاوروسن مسوا. مؤمني غسأور اوروسن ومكنضاغم وهغضسو:  برمقصود غي
 دي ابيالفا. مؤمني يضبا واليخك افسسيا دميليكي تيدق اي. ثوهسلور نقيءكبا

 تاك،فماال اقدتيم دي ابيالفا. ثيضبا ترباءيق ايت. برشكور دي ن،ءمبرياضك منرميا
 .ثيضبا ترباءيق ايت. برصرب دي

 ) رواية مسلم حديث                                       ( 
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 ثحقيقت. وتعاىل هسبحان اهلل ايذين نغد اداله برالكو غي ركاراف، مسوا دفهميهاروس 
 ترباءيق اداله اهيتف اتاو مانيس غي ادا سام غسساور دفك برالكو غي فا االضس
. غتن غي هاتي نغد ترمياله ايت سبب. وتعاىله سبحان اهلل سيسي د ثديري يضبا

 تيدق غي ركاراف سسواتو برالكو ابيالفا  نيب يضبا نءكبياسا منجادي ضجو
 توهن دف ادوغم ءبردعا  ينداضب راضس ،ثاومت دف اتاو ديري دف اد سام يين،غداي
 :اهلل عنه ضير ريرةه واب دفدر دروايتكن اميانضسبا ثصالة دامل د

ُُّصلىُهللاُ  عليهُوسلمُإهَذاَُحَزبَُهَُأمخٌرَُصل ىَكاَنُالن ِبه

 راضدا سينضب بسر غي ركاراف سسواتو يفهادغم  نيب ابيالفا”: برمقصود غي
  .“صالة مالكوكن

  ﴾دوداو ابو امام رواية﴿                                                           
 

 اتوتف اوتام غي ركاراف مصيبة، غسبار يفهادغم ابيالفاين منجلسكن ا حديث
 دفدر نغرتولوف دان توجنوقف مموهون وهغضسو-وهغضبرسو ءبردعا اداله دالكوكن

 .دا ينضب اوليه دالكوكن غي اميانضسبا اوتام ادوانفغ تفمت ايضسبا وتعاىل هسبحان اهلل
  .غتن نغد يفدهاد غي ركاراف سسواتو لسايكنثم وهغضسو-وهغضوسها برسواستله ايت بر

 

  وتعاىل، هسبحان اهلل دكاسيهي غي مجاعه غسيد

 هسبحان اهلل دفك ﴾سوكر غي سسواتو وهفمنم ونفواالو هاتي غتن﴿ضا ر دان رهنفث
 تغسا غي  نيب عمالن انتارا د اداله ثنوهفس غي اوسها مالكوكن ستله وتعاىل

 يكنفامثم اونتوق ف  ائ  ط   ك يضرف رنهف  ينداضب ثونتوهخ ايضسبا. ايستيميوا
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  ينداضب هدعو منولق ف  ائ  ط   مشاركت ،هبردعو هاري فبربا ستله. سان د دعوة
 برداره غضسهي باتو-باتو ملونرت مسبيل  نيب هاالوغم مريك. نغترا-غتر اراخس

 وتعاىل هسبحان اهلل دفك ادوغم ءبردعا ندا يضب ايت ستله.  ينداضب توميت
 :﴾برمقصود غي﴿
 داكو ثهينا سرتا حيله دان كقواتن مله داموفك ادوغم اكو ثوهغضيا اهلل! سسو”

 يضبا توهن كاولهغا اسيهاني،غم امت غي توهن واهاي مأنسي، نغنداف دف
يدق ت اكو داكو كنامورك تيدق كامو جك يتوضب نامون.... مله غي غاور-غاور

  “ كو دف برالكو غي ونف فا دوليف
 

 دريتا دسباليق. برالكو غي فا اهلل دفك ادوغم سنتياس  ينداضدامل قيصه اين ب
  اهلل رسول. ينداضب نغرجواف دامل اوتام لبيه غي اداله اهلل ضار سارا،غس دان

 ذيكري ملكنعغم نغد اهللرضا  دان نغكتن يفااخمن امياناضبا كيت دفك اجركنغم
 :غتف دان يضاف وقتو دفبرايكوت 

ُ
اَلُ إلهسخ ،َُوِبه َّلل هَُرِبا يُتُِبه ُدهين ا،َُرضه َُحم ٍدُنَبهياامه  َوَرُسول َُُوِبه

 امضا يءضامر اكو توهن، بنر-سبنر اهلل يا كامو يءضامر اكو:  برمقصود غي
 .نيب بنر-سبنر  حممد نيب يءضامر اكو دان امضا سبنر-سبنر سالمإ
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 ڃ ڃ ڃ چ چ

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

 اتكنغم نغد ثها دبياركن اكن مريك بهاوا كغاثم مأنسي اكهفا:  برمقصود غي
 وجيغم تله كامي ،ثوهغضق داوجي؟ دان سسوتيد مريك دان براميان تله كامي

 دان بنريغ   غاور-غاور تاهويغم سيتف اهلل مك مريك، سبلوم غي غاور-غاور
  .ثاكوانفغ دامل دوستا

 ﴾3-2 ايات: وتُبَكْنَعالة سور ﴿                                                                   

 

 

. ُالخَعظهيخمه ُالخُقرخآنه َُوَلُكمخُِفه  َِبَرَكُهللاُُِله
. َكهيخمه رهُالخ َُوالذ هكخ َاُفهيخههُمهَنُاآلَيته ُكمخُِبه َُواهي ه  َونَ َفَعِنه

ُ يخُعُالخَعلهيخُم.َوتَ َقب َلُهللاُمهِن ه نخُكمخُتهالَوَتُهُاهن ُهُُهَوُالس مه  َومه
َُ لهمهيخ خَُوَلُكمخَُولهَسائهرهُالخُمسخ تَ غخفهُرُهللَاُالخَعظهيخَمُِله َُهذاَُوَأسخ ِله ُلُقَ وخ أقُ وخ

ُرُالر حُه ُهُإن ُهُُهَوُالخَغُفوخ تَ غخفهُروخ ُفَاسخ َناته مه ََُوالخُمؤخ مهنهيخ َُوالخُمؤخ لهَماته  يخُم.َوالخُمسخ

ُ
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ُطخَبُةُالث انهَيةُُاَُ  ْلخ

دُُ َمخ ََُُّلله ُهُالخ ُالخَعاَلمهيخ َهدُُ.َُرب ه َدهُُُهللاُُُإهلُإهَلهَُُلَُأنَُوَأشخ  ُ،َلهَُُُشرهيخكَُُلَُوحخ

َهدُُ اَُسيه َدَنََُُأنُ َُوَأشخ لُهُُُهَُُعبخدُُُُُمَم د  َُُوَسله مُخَُصلهُ ُالل ُهمُ .َُوَرُسوخ ُُُمَم ٍد،َُسيه دهَنََُُعَلىَوَِبرهكخ
َ.َُوَأصخَحابههُهُآلههُهَُوَعَلى َُأْجخَعهيخ

َن.ُاَّلل َُُات  ُقوا!ُهللاُعهَبادَُُفَ َياُبَ عخُد،َُأم ا َُفاَزُالخُمت  ُقوخ ُفَ َقدخ
 

رَُ ََُُمَعاشه لهمهيخ َُكمُُُالخُمسخ   هللا،َُرحه

 ،مجعة سكلني غسيد
سباضاميان   رسول هللا كفد سالم دان صلوات اوخافن فرباثقكنماريله كيت مم

 -:56 تسورة األحزاب، ااي اهلل دامل فرمان

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

 ڇ
ُ َُصله  ُصَُمَُكَُ،ُُدمُ ُُمََُُنَُدُهيهُ سَُُآلُهُلىَُعَُوَُُ،دٍُمُ ُُمََُُنَُدُهيهُ ىُسَُلَُعَُالل ُهم  َُنَُدُهيهُ سَُُلىَُعَُُتَُيخُلُ ا

ُمَُيُخاهُهرَُب ُخُإُهَنَُدُهيهُ سَُُآلُهُلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهُهرَُب ُخإُه َُنَُدُهيهُ سَُُآلُهُلىَُعَُوَُُ،دٍُمُ ُُمََُُنَُدُهيهُ سَُُلىَُعَُُكُخرُهِبَُوَُ،
ُُمَُيُخاهُهرَُب ُخُإُهَنَُدُهيهُ سَُُآلُهُلىَُعَُوَُ،ُمَُيُخاهُهرَُب ُخُإُهَنَُدُهيهُ سَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُاُِبَُمَُكَُ،دٍُمُ ُمَُُ َُمُهالَُعَُُالُخِفه إهن َكُ ،يخ

يخٌدَُمَهيخٌد.  ُحَه
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َُ مهنهيخ ُلهلخُمؤخ ُاغخفهرخ ،ُالل ُهم  َناته مه ََُُوالخُمؤخ لهمهيخ لهَماتُهَُواملُسخ ُهمُخُ،َوالخُمسخ ن خ ُمه َياءه ُاأَلحخ
يخٌعَُقرهيخٌبَُمُُّهُ،َواأَلمخَواتُه ُ.يخُبُالد َعَواتُهإهن َكَُسَه

 

ُكَُبهُُوذُُعُُُن ََُنُ إهُُمُ هُُاللُ ُ.كَُيخُُغَُُهُُُفُرُهصُخلُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءَُِبَُوَُالُخوَُُالءَُبَُاُالُخنُ عَُُعُخفَُادُخُمُ هُُاللُ 
ُ،َنَُتَُوُخمُ ُمُخحَُارُخُوَُاَنَُضَُرُخمَُُفُهاشُخُمُ هُُاللُ .ُامُهقَُسُخاألَُُئُهي ُهسَُمهنُوَُُامُهذَُالخُُوَُُونُهنُُالخُُوَُُصُهالبََُُنَُمُه
ُ.اَنُبهُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفُهَنُبهُُفُخطُُالُخوَُ

ُ

للُه َفظخَُموخلََنُالخَواثهَقُِبه احخ َزانَُُلخطَانَُالسُُّالل ُهمُ  ي خ ُاُهُ،زَيخَنُالخَعابهدهيخنَُُمه مه ُلخطَانُهسُُّالبخَنُالخَمرخُحوخ
ُالر حخََةَُعَليخههَُوَعَلىَُُُمخُمودُه للهَُشاه،َُوَأنخزهله ُِبه َتفهيخ ُنُ وخرُزَاههَرة،ُُسلخطَانَةُهُلخطَانَةُهسُُّالالخُمكخ

ُ.ترغضانو

ُ ُِفه لهَماته َُوالخُمسخ َ لهمهيخ ُالخُمسخ ُمهَن َُوَرَعاَيُه َلُه َُوَأهخ َُأوخلَدُه َفظخ َرةه،َُواحخ َُواآلخه ن خَيا الدُّ
َتهكَُ َ.ُبهَرحخ َُُيَُأرخَحَمُالر احههيخ

ُ

دهُ َُوِله ُالخَعهخ َفظخ َاعهيخلَُُُُمَم دَُُتغكوالل ُهم ُاحخ للُهاهُُإهَسخ ُِبه َزانَُُلخطَانُهسُُّالُبخَنُالخَواثهقه ي خ ُمه
ُ.زَيخَنُالخَعابهدهيخنَُ

 

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
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 دفدر كامي وهيلهءجا دبركيت، يضال حالل غي رزقي كامي دفيا اهلل! كورنياكنله ك
 دفكخيانت  فربواتن سواتو اداله اين كران كواس وناض ساله دان رسواه ربواتنف
 ندبريك غمانه يا

 

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

 

 

َرةهَُحَسَنة َُوقهَناَُعَذاَبُالن اره. ُاآلخه ن خَياَُحَسَنة َُوِفه ُالدُّ  ُرَب  َناُآتهَناُِفه
 ُ.مَُلُ سَُوَُُهُهبُهحُخصَُوَُُهُهلهُآُىلَُعَُوَُُدٍُمُ ُمََُُُنَُدُهيهُ سَُُىلَُعَُُهللاُُُىلُ صَُوَُ

َُ ُالخَعاَلمهيخ ُدُللهَُربه  َمخ ُ.َوالخ

ُهللاه!عهَباَدُ

ُهَُعَلىُنهَعمهههَُيزهدخُكمخ، ُكُروخ  ُاذخُكُروخاُهللَاُالخَعظهيخَمَُيذخُكرخُكمخ،َُواشخ

نَُ ُعوخ ن َ َبُ،َُوهللاُُيَ عخَلُمَُماَُتصخ ُرُهللاهَُأكخ  .َوَلذهكخ

اُإهَلَُصالتهُكمُخ ُموخ  .يَ رخَحخُكُمُهللاُ،قُ وخ


