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 ڃٺڃٺڃٺ
ڃٺڃٺڃٺ

 ٱگ  ڃٺڃٺڃٺ
 

  ڃٺ  چ  ٹ  ٻ  ہ  ٱ  ٻ

ٴۇ  ۋ  ۋچ   ٺ   ڻ  ڳٻ  ٻ    ڦ

ى  عَبْدُهُمُحَمَّدًاپ    ڦ 

 ٿ  سَي ِّد نَاں  صَل ِّ وَسَل ِّمْڈ      

ۇئ    وَأَصْحَاب ه آل ه ڇ  

ہ  ہ      ۇ  ۆ  يَافحئ  ٺ  

   ڎ   ۓڈ  ۆئ   ب تَقْوَىچ  أُوص يكُمْ
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  ڱك تَاب ه  ڍَتَعـاَلى ڎٹ

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  

حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب   يب  جت  

 (59)النساء:    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  

 هاللَّطاعتله كامو كفد  ،ميانا"واهاي اورغ يغ بر برمقصود:

دان كفد "أوىل األمر"  هاللَّدان طاعتله كامو كفد رسول 

كالغن كامو. كمودين جك  فداورغ يغ بركواس( در)

مكـ  ،بنته )برسليسيهن( دامل سسواتو فركارا-كامو بربنته

)القرءان(  دان  هاللَّهندقله كامو مغمباليكنث كفد )كتاب( 

دان  هاللَّاميان كفد بر جك كامو بنر ،( رسولثالسنة)

دان  ،يغ دمكني اداله لبيه باءيق )باضي كامو( .اخرية هاري

 لبيه ايلوق فوال كسودهنث".

 

 َأْكَبُر، وِللَِّه اْلَحْمُد ُهاللََّأْكَبُر،  ُهاللََّأْكَبُر،  ُهاللَّ

 

 سكالني، هاللَّ درمحيت غسلمني يم

 دان ناءكتقو كتكنغسام كيت تي-ماريله سام

 ضمسو وتعاىل، هسبحان هاللَّ دفك ورباننفغ سرتا ميانن،إك

 دان لياوم غي غاور نغدكال درجت يفااخمن تفدا كيت
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 ضحىعيداأل مبوتثم سالمت. ثدسيسي برتقوى

. مسلمات دان مسلمني قوم سلوروه دفك كنخفداو

 انتارا اكنفمرو عيداألضحىهاري راي سسوغضوهث 

وتعاىل كورنياكن  هحانسب اللَّه غي سالمإ كبسرن هاري

 اين، موليا غهاري ي اوليه ايت فد. ثهمبا-همبا دفك

كيت  اللَّه سبحانه وتعاىلكفد  تندا كشكورنسباضاي 

 صثخصو ،حتميد دان تكبري ممفرباثق داجنوركن انتوق

 برموال ،وقتو ليم صالة ستياف كالي سلساي منونايكن

 صالة سلفس سهيغض ،ذواحلجة 9 فد صبح صالة سلفس

  ذواحلجة.  13 تشريق هاري فد عصر

 

 سكالني، هاللَّ درمحيت يغ مسلمني 

 كنءاعمند كيت ماريلهجوض  اين لياوم غهاري ي فد

 دتانه حاج ةعباد كنارجغم غسد يغ حاج مجاعه اراف دفك

 دان كسالمنت كصيحنت، دبريكن رضا ةمك يخسو

 ةادعب ثوهضغسسو. مربور يغ  حاج وليهارفمم ثسرتوس

 ليم يغ سالمإ روكون دفدر ساتو ساله اكنفمرو اين حاج

 سعمور سكالي سالمإ اومت تسأك دواجبكن دان

. نتوترت شرط ممنوهي نغد وانفبركمم يغ يضبا فهيدو
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 ماس دف هاللَّ بيت يغوجنوغم برمقصود اين حاج ةعباد

 ةعباد يضبا واجب يغ  ركاراف ملقساناكن سرتا ترتنتو

عمران ايات  ال ةوتعاىل دامل سور هسبحان هاللَّ فرمان .حاج

 :برمقصود يغ  97

 

 منوجنوقكن يغ) اتث يغ نغكرتا دسيتو اد تندا"

 يغ  افسسيا دان براهيما نيب مقام (اياله ثدانتارا; ثنءكموليا

 مواجيبكن هاللَّ دان دي تنرتامله امان ثكدامل ماسوق

 هاللَّ بيت يغوجنوغم نغد حاج ةعباد كنارجغم نسياءم

 كفور يغ  افسسيا دان ثدفك يفامس وفمم يغ  افسسيا يتءيا

 ثوهضغسسو مك ،(ايت حاج ةعباد نفكواجي كركنيغا)

 دري (ونف سسواتو برحاجةكن تيدق) كاي مها هاللَّ

 ".خملوق سكالني

 

 سكالني، هاللَّ لياكنودم يغ  حاضريين غسيد

حاج اين اياله  ةعباد ق دامل منونايكنكموخن

 ةذواحلج 09 لغضت دف عرفة غادفد سالمإ اومت وننفرهيمف

. حاج روكون انتارا اكنفمرو يغ قوفو ملقساناكن يضبا

 دري سالمإ اومت اجوت-ابرجوت اين، ةفعر غادفد كتيك

-مموجي مسبيل ونفبرهيم اكن دنيا قلوسوف سلوروه



 5 

 نغد وتعاىل هسبحان هاللَّ نغوأضك دان كبسرن موجي

مسبيل  ءحتميد، ذيكري دان بردعا ية،تلب كلمة كنفظمل

 االضس دفدر ديري ممربسيهكن يضبا وننفمأك كنفهارغم

 .دوسا

 

 تكنيغغم تله ضجو اين فةعر غادفين ايت، دءسال

 يتءيا سالمإ سجاره دامل يغ نتف ريستيواف ساتوكيت  دفك

 تاهون ةذواحلج 09 دف برالكو يغ َداعالَو ُةجََّح ريستيواف

 هاللَّ رسول ينداضا اين بريستيوف ددامل. هجرة سفولوهك

 دفك تراخري يغ خطبة يكنفامثم تله عليه وسلم هاللَّصلى 

 خطبة يتءيا الَوَداع خطبة نغد دكنلي يغ سالمإ اومت

 دان جيوا نتوهثم يغ خطبة اكنفمرو اين خطبة. يسهنفرف

 ترسبوت خطبة كران ثرغمند يغ نسياءم فستيا نءراساف

عليه  هاللَّصلى  هاللَّ رسول ينداضب تراخري ساننف اكنفمرو

 سالم.إ اومت تسأك وسلم

 

 تاهون دف ضحىاألعيد كحاضرين نافاوليه ايت برمس 

 سامبر اونتوق سكالني مجاعه اراف اجقغم نييغا ربنم اين،

 اكن كيت جيوا نوهفس حياتيغم دان رغمند كيت

يغ تله دمسفايكن اوليه  الَوَداع خطبة نقتيف مقصود سبهاضني
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سباضاميان  عليه وسلم هاللَّصلى  هاللَّ رسولبضيندا 

    -بريكوت:

 

 اكو هندق يغ فا باءيق رلهغنسي، داءواهاي م"

 يضال برمتو تفدا اكو اكهفا يءتاهوغكو تيدق ما كاتاكن،

 نغد رلهغد ايت، اوليه. اين تاهون سفسل مسوا كامو نغد

 يغ  غاور دفك اي يكنلهفامس دان اين كاتكو-كات تلييت

 .اين هاري دف دسيين ريحاض تفدا تيدق

 

 بولن غغضفم كامو مان رتيفنسي، ساءواهاي م"

ه جيوا دان هرتا غضفلا ي،خسو ايضسبا اين كوتا دان اين

 هرتا كمباليقن. يخسو مانها ايضسبا مسلم غاور فستيا

 نلهغجا. برحق يغ قثميليف دفك كامو دفك مانهكناد يغ 

 اكييتثم تيدق ينءال غاور رضا ونف افسسيا ساكييت كامو

 منموءي اكن كامو ثوهغضسسو بهاوا تلهيغا. يضال كامو

 االضس سدات نغرهيتوف ممبوات سيتف دي دان كامو توهن

 االضس ايت، اوليه ،ءربا حرامكنغم تله هاللَّ. كامو عملن

 غ. سكار يءموال دبطلكن ءربا مليبتكن يغ  اوروسن

 

 امضا كسالمنت دمي شيطان فترهاد ادالهفبروس"

 دامل كامو ستكنثم اونتوق اسا وتوسفبر تله دي. كامو
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 تيدق كامو ايفسو لهضجا-ضبرجا مك بسر، ركاراف

 .يلخك ركارافامل د ثيكوتيغم

 

 وهغضسو-وهغضبرسو رلهغنسي، داءواهاي م"

، ديريكنله صالة ليم وقتو، هاللَّتكو اين، مسبهله كا-كات

 هرتا دري زكاة تونايكنله دان ،رمضان دبولن واسالهفبر

 كامو ثسكريا حاج ةعباد كنلهاكرج. كامو ناءككاي

 دفك ساودارا اداله مسلم فستيا بهاوا كتاهويله. وفمم

 ونف غسأور تيدق; سام اداله مسوا كامو. ينءال يغ  مسلم

 دان تقوى دامل واليخك ثينءال يغ ري د لياوم لبيه يغ 

 .صاحل برعمل

 

 يغ  رسول اتاو نيب يضنسي، تيدق اد الاءواهاي م"

 اوليه. بارو امضا الهري اكن تيدق دان سكوفسل غدات اكن

-كات فهميله دان بتول نغد نياليله نسي،اءم واهاي ايت

 اكو ثوهغضسسو. كامو دفك يكنفامس اكو تله يغ كاتكو

 فضغبر كامو ثسكريا يغ  ركارا،ف دوا كامو دفك لكنضيغت

اي كامو تيدق اكن خنس ،ثدوا-كدوا يكوتيغم دان وهضت

 .كو سنه دان القرءان لهوايت ،ثالما-ترسست سالما
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االمام  ،االمام مسلم ،البخاريرواية االمام  حديث)

 دان االمام ابن ماجه( الرتمذي

 

 سكالني، هاللَّ لياكنودم يغ  حاضريين غسيد

 تله يغ تراخري خطبة نقتيفسبهاضني دمكينله 

 هاللَّ رسول ينداضب كيت بسر نغجوجنو اوليه يكنفادمس

 خطبة خريياغم ايضسبا جوسرتو. عليه وسلم هاللَّصلى 

 نافبرمس سكالني، مجاعه روثم نييغا ربنم اين، فاضي فد

ي دان كمبال منيالي كيت ماريله اين، كالي ضحىاألعيد

 ملقساناكن تله كيت ادكه كيت، ديري فبرحماسبة ترهاد

 دامل اين عليه وسلم هاللَّصلى  هاللَّ رسول ينداضب رينتهف

 وسهاابر كيت ماريله. اتاو سباليقث كيت نفكهيدو

 تله يغ ساننف دان نصيحت رينته،ف ثنوهفس يتمنطاع

 عليه وسلم هاللَّصلى  هاللَّ رسول ينداضب اوليه يكنفادمس

 يتمنطاع تله دي برارتي ينداضب يتمنطاع يغ  افسسيا كران

 هاللَّ رسول ينداضب دفك اتوهنفوتعاىل دان ك هسبحان هاللَّ

 اتوهنفك غالمب اكنفمرو ايت عليه وسلم هاللَّصلى 

 وتعاىل هسبحان هاللَّ فرمان .ثتافيخنف دفك همبا غورأسس

 :28 ايات الفتح ةسور دامل
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 لك خك حك جك مق حق مف خف حف ٱ

جم هل مل خل جلحل مك  
 

 وتوسغم تله يغ  دياله (ايت اتاكنثم يغ  هاللَّ)"برمقصود: 

 هداية ممباوا نغد (وسلم عليه هاللَّ صلى حممد) ثرسول

 دي ايفسو ،(سالمإ امضا) بنر يغ امضا دان توجنوقف

; ينءال يغ  امضا نءباوا االضس اتس ثيكنضيغمن دان ثكنغممن

 يغ  فا كبنرن غتنت)منجادي سقسي  هاللَّ لهفوكوخ دان

 ".(ايت ثرسول اوليه دباوا

 

ڻ       ڦ  ڑ  ہفَعَن ينـَـوَ ىئلْقُرْءَان ب اېئ ەئ    ٺبَارَكَ

جب  حب  تَهُ ت الَوَ   ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ   ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

 لتَّائ ب نيَڀيَا وَلْمُسْتَغْف ر ينَٱفَوْزَفَيَا حئ
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 خطبه كدوا

ڃٺڃٺڃٺ

ڃٺڃٺڃٺ

 ٱگ  ڃٺ
 

 وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ

ٴۇ  ۋ  ۋچ   ٺ   ڻ  ڳٻ  ٻ    ڦ

ى  عَبْدُهُمُحَمَّدًاپ    ڦ 

 ٿ  سَي ِّد نَاں  صَل ِّ وَسَل ِّمْڈ      

ۇئ    وَأَصْحَاب ه آل ه ڇ  

ہ  ہ      ۇ  ۆ  يَافحئ  ٺ  

ڎ   ۓڈ  ۆئ   ب تَقْوَىچ  أُوص يكُمْ
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نوه بركت اين، ماريله كيت منيغكتكن فد هاري يغ ف

تعاىل، منشكوري نعمة سبحانه و هاللَّد فكتقواءن كيت ك

دامل سواسان دان إسالم يغ دكورنياكن كفد كيت. اميان 

نله لوفا كيت اين، جاغ ضحىاألعيدكيت مثمبوت 

عليه  هاللَّصلى  هاللَّرسول  ممفرباثقكن صلوات كفد بضيندا

 :56 ايات برفرمان دامل سورة اأَلْحَزاْب هاللَّ .وسلم

 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  

 (56:األحزاب )       ڇچ  چ  ڇ  ڇ  

 

 دان مالئكتث برصلوات  هاللَّسسوغضوهث برمقصود: "

حممد ) نيب فدك (غحرمنت دان كباءيقنفممربي سضاال )

B)ث فدتله كامو كصلوابر ،ميانا، واهاي اورغ يغ بر

 يغ غحرمنتف دغن سجهرتا سالم كنلهفاوخ سرتا

 ."نوهثفس

 

ٿ  سَي ِّد نَاں  صَل ِّ وَسَل ِّمْڈ      

ٿ  آل  سَي ِّد نَاڇ  
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 مرضاءي هاللَّ، مسوضـ هاللَّد فماريله كيت برموهون ك

 َيِضَريق دِِّالصِِّ ٍرْكو َبُبا َأَنيُِِّدياءيت َس B هاللَّرسول  ٢هفخلي

ا َنيُِِّد، َسُهْنَع ُهاللَّ َيِضَر اْبطََّخاْل ِناْب َرَما ُعَنيُِِّد، َسُهْنَع ُهاللَّ

ي ِبَأ ِناْب يِِِّلا َعَنيُِِّددان َس ُهْنَع ُهاللَّ َيِضَر اْنفَع ِناْب اِنَمْثُع

 ٢بضيندا يغ سام ٢صحابة َعْنُه، دان جوض ُهاللَّ َيِضَر ْباِلَط

اللَُّه  يغ مها سوخي اين  هاللَّن اضام كبرجواغ منضق

 َعْنُهْم.

 

ا َنيُِِّدة دان َسَزْما َحَنيُِِّدسودارا جوجنوغن كيت َس فد بافك

 ْنَسا َحَنيُِِّدبضيندا َس ٢ا، خوخونداَمُهْنَع ُهاللَّ َيِضَر بَّاْسَع

ا َنُتيَِِّدبضيندا َس ٢وتريفا، َمُهْنَع ُهاللَّ َيِضَرا ُحَسْين َنيُِِّددان َس

 ٢، اسرتيُهنَّْنَع ُهاللَّ َيِضَر الءينث-الءين دان اْءَرْهالزَّ ُةَماِطف

 الءينث-دان الءين ةَشاِئا َعَنُتيَِِّد، َسةَجْيِدَخا َنُتيَِِّدبضيندا َس

د سكلني كلوارضـ، ف. سرتوسث كنَُّهْنَع ُهاللَّ َيِضَر

دان يغ  اللَُّه َعْنُهْم  صحابة ٢غيكوتف، ٢صحابة

كهاري  هيغضتي مريك ايت دري مساس كسماس منورو

قيامة.

 

 ۀ ڃ   ەئ      ڈ

 ٿ   ھ  ۀ  ہ 
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ونكنله سكلني قوم مسلمني دان مسلمات، ف، امهاللَّ يا

ون فاتاو  فدا يغ ماسيه هيدوا ، ساممناتمنني دان 

  .يغ تله منيغضل دنيا
 

فليهاراكنله عقيده كامي، يغ برلندسكن عقيده اهل  هاللَّ يا

 السنه واجلماعه، َأِلْيَرن اأَلَشاِعَرْة دان َاْلَماُتِرْيِديَّْة.
 

 لهافا سالمتكنله دان جاوهي ،ليندوغي ،فليهارا هاللَّ يا

 كلوارض ،كامي كتورونن ذورية ،اين كامي ديري كرياث

 باال جوا اف درفد كسلوروهنث إسالم اومت دان كامي

 ،بهاي مارا سضاال ،فثاكيت دان وابق ،بنخان دان

 .كبوروقن دان كسوسهن
 

د فكورنياكن جوضـ كمولياءن دان كسجهرتاءن ك هاللَّيا 

 سفرتيهرتاث كجالنمو  قهكنفمنمريك يغ برجهاد دان 

مريك يغ ملقسناكن عبادة قربان  ،٢فقوفزكاة،  ٢مبايرف

  اماث.فدان سأوم
 

، كقواتن، كسجهرتاءن دان هدايه يقفتوكورنياكنله  ه،اللَّ يا

ث، راجا-نضارا إسالم دان راج ٢د كتوافرتولوغن كفدان 

 د:فصث كخا



 14 

 وْمُحْرَماْل ِنْباِ يْماِهَرْبِإ اْنَطْلسُّلَاَعْبَدَك اْلَحاِرَس ِلَشِريَعِتْك، 

رتوان باضي نضري دان فيغ د سلطان، ْرَدْنَكْسِإ اْنَطْلسُّلَا

 تعلوق جوهر َداُراْلَتْعِظْيم.جاجهن 

 

 يْسِرْداِ اْنَطْلُس وْمُحْرَمْلاَ بنت َزاِريْث ُصوِفَياْه راجكفد 

 ِنْباِ يْلاِعَمْسِإتنكو مهكوتا  ، فرمايسوري جوهر، كفدْهاَش

  دان خيء فوان بسر فمغكو راج ،يْماِهَرْبِإ اْنَطْلُس

 دراج ٢بتقرا ،تريثوف دان ٢فوترا فدوك بنت بوستمام،

 .سكالني ترعي دان

 

َوُمْبَتِدِعى  ْلَكَفَرَةٱ ْخُذِلٱَو ْلُمْسِلِمْيَنٱإِلْساَلَم َوٱللَُّهمَّ َأِعزَّ ٱ

ْكُتِب ٱ للَُّهمَّٱَوُكلَّ َمْن ُهَو َعُدوٌّ ّلِلدِِّيِن ْلُمْشِرِكْيَنٱلسَِّيَئِة َوٱ

 َنْيِراِفَسُمْلٱَو اِةَزُغْلٱَوْلُحجَّاِج ٱَلَنا َوِلَعِبْيِدَك  َةَياِفَعْلٱَولسَّاَلَمَة ٱ

للَُّهمَّ ٱ َبرَِِّك َوَبْحِرَك َوَجوَِِّك ِمْن ُأمَِّة ُمَحمٍَّد َأْجَمِعْيَن يِف

َياَعِزْيُز  أَلْبَراِرٱْلَجنََّة َمَع ٱ اَوُفُرْوعَََنُصْوَلَنا ُأَوُذرِِّيَّاِتَنا َو ِخْلَناْدَأ

 ْلَعاَلِمْيَن.ٱَياَربَّ  َياَغفَّاُر
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پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  

، ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  

 ې  ې

 

وَأَعَادَ عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمْ م نْ بَرَكَات   ،وَإ يَّاكُمْ ب ف عْلٍ حَم يْدٍ للَّهُٱوَوَفَّقَنَا 

ڃ  چ  لفَائَز يْنَ.ٱلْجَنَّةَ مَعَ ٱوَأَدْخ لْنَا وَا يَّاكُمُ  ،لسَّع يْد ٱلْع يْد  ٱ

ڇ  ڍ  ڍ   چ   چ  چ  ڇ  ڇ

 .ڌ  ڌ   ڎ  ڎ

 


