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ُطخَبةُُ َلُُاْلخ ُاألوخ

ُالهّذيَُهَداََنُ ُدَُلِّلّه َمخ ُُكنُهاْلخ َُهَداَنََُتّدَيُلَُنَ هُخلُّاُِّلََذاَُوَما .ُوخالَُأنخ  اَلِله

ُالَُ َدُه ُّإالهُهللُاَُوحخ ُّاَلَه ُاَل َُأنخ َهُد ُوَُرّيخكَُشََُُوَأشخ َُسي َُُّلُه ُأنه َهُد َُعبخُدُهَُأشخ ُُُمَمهًدا َدََن
لُه.  َوَرُسوخ

لُّابَُّأصخحَُّهُوَُلُّاللُهمهَُصلّ َُعَلىَُسيّ ّدََنُُُمَمهٍدُّوَعَلىُاَُُ ًاُ.ّهَُوَسلّ مخَُتسخ ُّكثْيخ  يخًما

ُ.نخُهَُوزََجراَُعمهاََُنَىُعَُان ختَ ُهوُخوََُمر،ُُّفيخَماُأََُفياََُأي َُّهاُالنهاس،ُّات هُقواُهللاَُ َأمهاُبَ عخُد،

  سكالني، درمحيت غي مجعة غسيد

 دان ثكنرينتهفد غي فا االضس املد وتعاىل هسبحان اهلل دفله كابرتقو
  .ثهكنخضد غي فا االضس دري وهيلهءجا

 طبةخ ريد سانف بيلمغم تكي ماريله اين، مليا غدري ميمرب ي
 :برتاجوق

  “. نيب  ع اود  حج خطبة دري  تياراوم ”             

 

  سيهي،دكا  غي  مجعة  غسيد

 اومت حج نيفمميم  اهلل رسول هجرية، 10 تاهون ذواحلجه دف
 اين كالي حج نامون ، ينداضب خريترا دان رتامف حج ايتله. سالمإ
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 غي غوضترا ضجو اومت، دان  نيب ينداضب اونتوق ايستيميوا تراللو
 لكنغضمني دان خطبة يكنفامثم قثبا  ينداضب. سجاره دامل مقترا رنهف
  .وصية سرتا ساننف
 رسول ترسبوت، هجرية 10 تاهون ذواحلجه 9 لغضت مجعة، هاري دف

. َعَرَفة غادف دان حرام تانه انتارا ادنانفرمسف ايايت َنِمَرة د تيبا  اهلل
 مننداكن ماتهاري ثريخلينض وغضمنو سكتيكا برحيت  ينداضب

 دري دان ُعَرَنة كلمبه رقضبر  نيب ايت، ستله. ظهر وقتو ثماسوق
 غضفدأ غي خطبة ساتو يكنافمثم  ينداضب ،الَقْصَوْاءثاونتا اتس
 وصية ايضاسب غنتيفتر ةامان يغاندوغم كران برسجاره غاليف ايضسبا

 دف  ينداضب نفدهاد. ثيانضمرف سفسل اومت اونتوق  ينداضب
 ريبو 100 لبيه ايايت  ينداضب حياة دامل تربسر وننفهيم ايت ساعت

  .صحابة اراف
 لغضتي سالمت برمقصود َوَدْاع  خطبة لرضاين د رسول اهلل  خطبة
  ينداضب (kewafatan)كوفاتن ثريفهم تندا كنغممباي  ينداضب كران
 غي﴿  ينداضب سبدا. نفهاد تاهون دف حج نتفبركسم يضال تيدق دان

 ثوهغضسسو. اين نكوفاخاو رلهغد! مأنسي اومت واهاي ”:﴾برمقصود
 تاهون سفسل يضال كامو برمتو تيدق اكو جادي بوليه تاهو تيدق اكو
(مسلم رواية حديث)                        “اين.  فوقو تفمت د اين،
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  .مليا  غي  قوم مسلمني

 دروايتكن غي رتيمانفس  ينداضب اعودال خطبة نقتيفتيارا وانتارا م
   :برايكوت رتيفس اداله مسلم امام اوليه

 دان داره ثوهغضسسو”: (برمقصود غي)بدا برس اهلل رسول: رتامف
 نيخكسو اميانضسبا كامو كاتس حرام اداله ايت مسوا كامو، هرتا

 غي ريضدن دان (ذواحلجه) اين بولن دف ( َعَرَفة هاري) اين كامو هاري
 دي اللو كامو توهن برمتو كامو هلاغضسهي ، (َعَرَفة)  اين يخسو
 “.كامو عمالن غتنت كنثبرتا

 ركاراف ناكفنسي مروه مأروامله دان هرتا، ترماسوق اواثممليهارا 
 غي ريعةش وامس دامل ماسال اوليه ليهارافد غي  (dharuriyyat) تيَ ور  ر  ضَ 

 هانسبح اهلل دقكهن ندا نفكتت يمنجاد تله. رسول مسوا اوليه دباوا
 دنيا دموك فهيدو مسنتارا سنتوسا غتن فهيدو مأنسي اونتوق وتعاىل

د كامانن دان جامينن كسالمنت تيا جك فهيدو دامل نغتياد كتن .اين
 ننكاما نجامنيم المسإ ةشريع ،جوسرتو. مرواه دان هرتا اوا،ث دفك

 حكوم نءاقسنرلف ندا نتفمنف ماللوءي اين نفكهيدو اساسي حق-حق
 .ثحكام
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   :4ت ك ، ايايشرق ةوتعاىل دامل سور هاهلل سبحان فرمان

 ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ
 دري مريك المتكنثم: نفهيدوفغ مريك ممربي غتوهن ي”: برمقصود

  “.نتواككت دري مريك نكناماغم دان رن،فكال
 

  .دحرميت  غي  مجعة  غسيد

 ركاراف مسوا كتاهويله،”: (برمقصود غي)برسبدا كدوا: رسول اهلل 
. كاكيكو قفتا باوه د (تربطل) ورضوضتر اداله جاهلية اوروسن دري

 جاهلية ربا. ورضوضتر تله جاهلية دزمان (مبونوهنف) داره تونتوتن
 “. ورضوضتر ضجو

 يضال رلوف تيدق. فكغل دان ورنافسالم تله مسإاين بوقيت بهاوا سيستم 
 اميانضسبا. جاهلية راتورنف سيسا-سيسا مبيلغم اونتوق غكبالك منوليه
 دف ورنافمس فسيا تله غي امضا دفك متبه منوكوق يضال هاروس تيدق

 اكنفمرو ترسبوت فوقو هاري دفالقرءان  ورون اياتت .غاس منداتم
 .امضا نءاورنفكسم هارنييشتفغ
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 :3 -ك ياتا دهئاامل ةسور وتعاىل هسبحان اهلل مانفر 

َُكَفُرواُّمنُّديّنُكمُخ َمُيَّئَسُالهّذيَن هُُالَُتُخُفَُالخيَ وخ ّنُاَشوخ َشوخ َملخُتُمخَُواخخ َمَُأكخ لخيَ وخ

ُتَُعَليخُكمخُنّعخَمّتُ َمخ  يًناُمُاإّلسخالَمُدُّيُتَُلكَُُرضُُّوََُلُكمخُّديَنُكمخَُوَأْتخ

 اسا وتوسف تله كافري غاور-غاور اين، هاري دف” :برمقصود غي
 مليهت مريك ستله) كامو امضأ دري (كامو كنغمميسو دفدر)
 نرتض دان تاكوت كامو نلهغجا ايت سبب. (ثاومت دان سالمإ نغركمبف
 دف. داكوفك نرتض دان تاكوت كامو هندقله ثسباليق مريك، دفك

 تله اكو دان كامو، امضأ كامو يضبا ورناكنفه مستل اكو اين، هاري
 منجادي ايت سالمإ اضير تله اكو دان كامو، دفك نعمتكو كنفوكوخ
   “.كامو اونتوق امضأ
 

  ،هللاُمُُكُُظَُفُّحَُمسلمني   قوم

 اهلل دفك لهابرتقو مك “: (برمقصود غي) برسبدا  اهلل رسول: ضكتي
 نغبيل مريك دمغم كامو ثوهغضسسو. وانيتا قوم اوروسن دامل

 اد كامو. اهلل كلمة نغد مريك كمالوان دحاللكن كامو. اهلل كايذينن
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 افسسيا كامو كبيليق ماسوق منرميا تيدق اونتوق مريك اتس ك حق
 مك ،ضجو ثمالكوكن مريك جك. سوكاي تيدق كامو غي سهاج

 حق منجادي. دراكنخمن تيدق غي وكولنف نغد مريك ل له وكوف
 اراخس مريك اكاينفاوروسن ماكن مينوم دان  كامو اتس ك مريك

 .“ ثنءكبياسا دف ترباءيق

 

 لنرتن سوسيال نءامبينف سرتوكتور دامل ثنيالي يغضتي تراللو اين ساننف
. مشاركت وننغمباف دامل رتامف بات باتو اداله ضكلوار اينستيتوسي
 ايايت ترمله نغولوض وكوهنفغ نغد برموال غضرومهت دامل كهرمونيان

 مريك. ءواح قوم دملياكن ايفمنونتوت سو ن وانيتا. نيب ولفكوم
 غي كعاديلن منرميا دان مريك اونتوق كنفدتت غي حق تفمندا ثسواجب
 ارس دف كظاليمن ثبرالكو دري برموال ساغب كرونتوهن. ثسواجر
 اين ركاراف دامل نءاكاوتام ممربي  اهلل رسول لهقالي مك. اين ترباوه
 . ينداضب يسهنفرف وصيةت دامل فمت تفمندا اونتوق
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  :34يات ا اءَسلنِّا ةسوروتعاىل دامل  هاهلل سبحان فرمان

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ

 ڀ ڀ ٺ

 غي اولفغ دان نيفميمف اداله ايت لالكي قوم” :برمقصود غي 
 ملبيهكن تله اهلل كران اوليه وان،فرمف قوم فترهاد جوابغوغضبرت
 غاور-غاور اتس (نءاكايستيميو فبربا نغد) لالكي غاور-غاور

 ممربي) ممبلنجاكن تله لالكي غاور-غاور كران ضجو دان وان،فرمف
  “.مريك هرتا دري نيضسباها (نفقه

  .دبركيت غي مجعة غسيد

 اكو ثوهغضسسو”:(برمقصود غي)برسبدا  ول اهلل رس: تفكام
 ،ثالما-سالما ترسست اكن تيدق كامو غي كامو دفك لكنغضيت

 القرءان) اهلل كتاب ايتله ،ثيكوتيغم دان وهضت فضغبر كامو ثسكريا
  “.(الكريم

  (مسلم رواية)                                                         
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ءي ماللو. اين يسهنفرف نفاخاو دامل  ينداضب غنتيفاين اداله وصية تر
 ونفواالو برنادي سضرخ فهيدو تروس  حممد اومت اين، ساننف

. ندوانف منجادي غي كتاب اد فتت مريك كران ةفاو تله  مريك نيب
 ايكنت كاسيه برتاوت ،فسيك دان هاتي برساتو تروس اكن مريك

 ،فهيدو بهرتا اليرانف سرتا نغرجواف صف تكنفمرا دان نءارساودارف
 ةبرعباد ساتو، غي ةنَُّس ساتو، غكن كتاب يعجوور دباوه غوءابرن نغد
 ماسيه جك مك. ساتو غي كعبه ك ةبرقبل دان ساتو غي توهن دفك

 ستله سنديري سسام اكرنخرف سرتا رسليسيهنف دان اهنفخرف برالكو
 مريك كران اداله ثاوخنف يلهءكتاهو اين، كنبني نثواري لكنغضتي

 ايضرسول اهلل سبا ةنس دان اهلل كتاب لكنغضمني لنرتن كهغل ترسست
 .فهيدو نءاضرملباف

 ڃ ڃ ڃ چ چ

 چ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ

ڎ ڈ ڈ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

 ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ
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 امضأ) هللا اليت دفك سكالني وكام وهلهضت فضغبر دان ”:برمقصود غي
 دفك اهلل نعمت لهغنك اند ،رايب-رايخبر كامو نلهغجا دان ،(سالمإ

 هللا اللو ،(ولوده ةاهليج اسمس) موسوهن-برموسوه كامو كتيك كامو
 متنع نغد ادوف-اتوبرس كامو غضسهي) كامو هاتي دانتارا اتوكنثم
 سالمإ غاور-غاور ايت اهلل تنعم نغد كامو منجاديله مك ،(سالمإ
 دسببكن) نراك غورج يفتددا برا مو دهولو تلهكا دان. برساودارا غي

 كنرا دري اموك كنالمتس هللا اللو ،(جاهلية مساس كامو ككوفورن
 كامو دفك نجلسكنم اهلل دمكينله. (ضجو سالمإ نعمت دسببكن) ايت

 “ .ثدايهه وقتوجنف تفدامن كامو ايفسو ،ثنغكرتا ايات-ايات

 

 

 ّم،ّظيُخََبَرَكُهللاُُِلخَُوَلُكمخُِفُالخُقرخآّنُالخعَُ

ُكمخُِبَاُّفيخّهُّمَنُاآلَّيَُنَ َفعَُوَُ ّرَُواُتُِّّنخَُوّإَّيه َّكيخّم.الذّ كخ  ْلخ

ُ.يخمُُحُّّإنهُهُُهَوُالََبُُّالت هوهاُبُالرهُؤوخُفُالرُه

ُ

ُ
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ُطخَبُةُالثهانَّيةُُاَُ  ْلخ

دُُ َمخ ََُُلِّلهُُّاْلخ ُالخَعاَلّميخ َهدُُ.َُربّ  َدهُُوَُُهللاُُُالّإَُُلهَُّإُُالُنَأَُُوَأشخ َهدُُُ،هَُُلَُُشرّيخكَُُالُحخ َُوَأشخ
لُهُُُهَُُعبخدُُُُُمَمهًداَُسيّ َدَنََُُأنُه َُوَرُسوخ ُُمُخَوَسلُّ ُلُّ صَُُلهُهمُهال. ُُُمَمهٍد،ُيّ ّدَنَُسََُُعَلىَوََبّركخ

َ.َُوَأصخَحاّبهُُّآّلهَُُّوَعَلى َُأْجخَّعيخ
َُفاف َُُاَلِلهَُُات هُقوا!ُهللاُّعَبادَُُفَ َياُبَ عخُد،َُأمها َُن.ُمت هُقوُخَزُالُخَقدخ
 

ََُُمَعاّشرَُ ّلّميخ  ،هللاَُرِّحَُكمُُُالخُمسخ

 

  رسول هللا كفد سالم دان صلوات اوخافن فرباثقكنماريله كيت مم
 -:56 تسورة األحزاب، اي دامل اهلل فرمانان سباضامي

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

 ڇ ڇ ڇ
ُلىَُعَُُتَُيخُلُهصَُاُمَُكَُ،ُُدمُهُمََُُُنَُدُّيُّ سَُُلُّآُلىَُعَُوَُُ،دٍُمُهُُمََُُنَُدُّيُّ ىُسَُلَُعَُاللهُهمهَُصلّ ُ

ُمَُيُخاهُّرَُب ُخّإَُُنَُدُّيُّ سَُُآلُُّلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهُّرَُب ُخُإَُّنَُدُّيُّ سَُ ُ،دٍُمُهُُمََُُنَُدُّيُّ سَُُلىَُعَُُكُخرَُّبَُوَُ،
َُبَُمَُكَُ،دٍُمُهُُمََُُنَُدُّيُّ سَُُآلُُّلىَُعَُوَُ ُمَُيُخاهُّرَُب ُخّإَُُنَُدُّيُّ سَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُا ُآلُُّلىَُعَُوَُ،
َُمُّالَُعَُُالُخِفُُمَُيُخاهُّرَُب ُخُإَُّنَُدُّيُّ سَُ يخٌدَُمَّيخٌد.ّإنُه ،يخ  َُكُِحَّ
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َُ ّمّنيخ ُّللخُمؤخ ُاغخّفرخ ّمنَُُاللهُهمه ّلمُُّاّت،َوالخُمؤخ ََُواملُسخ ّلمَُُيخ َياّءُُ،اتَُّوالخُمسخ اأَلحخ
ُهمُخ يخٌعَُقرّيخبٌُُ،َواأَلمخَواتُُّّمن خ ُ.َواتُُّالدهعَُيخبَُُُمُُّّّإنهَكَُسَّ

 
 

َُنُهّإُُمُههُُاللُهُ.كَُْيخُُغَُُهُُُفُرُّصُخالُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءََُبَُوَُالُخوَُُالءَُبَُاُالُخنُهعَُُعُخفَُادُخُمُههُُاللُه
ُفُّاشُخُمُههُُاللُه.ُامُّقَُسُخاألَُُئُّي ُّسَُنُمُّوَُُامُّذَُالخُُوَُُونُّنُُالخُُوَُُصُّالَبََُُنَُمُُّكَُّبُُوذُُعُُن َُ
ُ.اَنُّبُُلَُزَُن َُُايمَُفُُّاَنُّبُُفُخطُُالُخوَُُ،َنَُتَُوُخمُهُمُخحَُارُخُوَُاَنَُضَُرُخمَُ

ُ َُّبهلّل ُالخَواّثَق َُموخالََن َفظخ ُاحخ زَُُانَُلخطَُلسُُّااللهُهمه ُالخعَُُانَُّمي خ بخَنُّاُُ،اّبّديخنَُزَيخَن
ّمُ َتفَُُُّمخُمودُُّلخطَانُّسُُّالالخَمرخُحوخ َُبُّالخُمكخ َةَُعَليخّهَُوَعَلىُأَنخّزّلُالرهِحخََُُشاه،ُوَُهللُّيخ

ُ.ترغضانوُنُ وخرُزَاّهَرة،ُُسلخطَانَةُُّلخطَانَةُّسُُّال
ُّمنَُ َُوَرَعاََّيُه َلُه َُوَأهخ َُأوخالَدُه َفظخ َُُمسُخُالُخَواحخ ّلَماتُُّّلّميخ ن خَياَُوالخُمسخ ُالدُّ ُِف

َّتكَُ َُُالرهاِّحََُّّيَُأرخَحمََُُواآلّخَرّة،ُّبَرِحخ ُُ.يخ
ّدُ ُالخَعهخ َُوِله َفظخ ُاحخ َاّعيُخّإُُدَُمُهُمَُُُتغكواللهُهمه ُلخطَانُّسُُّالُّثّقَُّبهللُّبخَنُالخَواّاُُلََُسخ

َزانَُ  .زَيخَنُالخَعاّبّديخنَُُّمي خ
 
 

 ظاليمنك مالكوكن غيودي يه وما اهلل تورونكنله حكومنمو اتس قي
 اهلل يا ،فلسطنيد منيمسل قوم يكام ساودارا -ساودارا ممبونوه نغد

  ،كنموملمه وفمم تق مريك ثوهغضسسو مريك حكومله
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 ،دفلسطني مله غساودارا قوم مسلمني ي-رااودايا اهلل سالمتكنله س
 كاسيهيله دان يغساي اهلل يا مريك، بنتوله دان مريك اميان وهكنضت

 .مريك موسوه -موسوه نينداسنف دري مريك كلواركنله دان مريك
 

 

ن خَياَُحَسَنًةَُوِفُاآل  ُلنهاّر.ّقَناَُعَذاَبُاَسَنًةُوَُحَُّةُّخرَُرَب هَناُآتَّناُِفُالدُّ
 ُ.مَُلُهسَُوَُُهُّبُّحُخصَُوَُُهُّّلُآُىلَُعَُوَُُدٍُمُهُمََُُُنَُدُّيُّ سَُُىلَُعَُُهللاُُُىلُهصَُوَُ

َُ ُالخَعاَلّميخ ُدُهلّلَُربّ  َمخ  .َواْلخ
 
 
 
 

ُّعَباَدُهللّا!
 اُذخُكُروخاُهللَاُالخَعّظيخَمَُيذخُكرخُكمخ،ُ

ُهَُعَلىُنَّعّمّهَُيّزدخُكمخ، ُكُروخ  َواشخ

ََبُ،َُوهللاُُيَ عخَلُمَُماُتَُ ُرُهللّاَُأكخ َن.نَ عُُصُخَوَلذّكخ  وخ

ُ

اُّإَلَُصالّتُكمُخ ُموخ  يَ رخَِحخُكُمُهللا.ُ،قُ وخ
 

 


