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ُطخَبةُُ َلُُاْلخ ُاألوخ

َُكرَُ ُُكلَ َهَُوَلوخ يخَن َُلُيظخَهَرُهَُعَلىُالدَ  َقَ  َُدىَُوَديخَنُاْلخ َلُهَُِبْلخ َُأرخَسَلَُرُسوخ ُالهَذيخ ُدُّلَِلَه َمخ َهَُاْلخ
َنُ.  الخَكاَفُروخ

ُلهُُُ َهُدَُأنهُُُمَمهًداَُعبخُدُهَُوَرُسوخ َدُهُاَلَُشرَيخَكَُلُه.َُوَأشخ هللاَُُوحخ ُاَلَُإَلَهَُإالُ  َهُدَُأنخ اَللهُهمهُُ.َأشخ
َساٍنَُإَلُيَ وُخ ُتََبَعُهمخُِبََحخ َحاَبَهَُوَمنخ َمُالد يخنَُصلَ َُوَسلَ مخَُعٰلىَُسيَ َدََنُُُمَم ٍدَُوَعَلىُآَلَهَُوَأصخ

. 

نََُامهاُبَ عخُدُ،ُفَ َياَُعَباَدُهللَا،ُُاوخَصيخُكمخَُواَُُ َلُحوخ ُتُ فخ َيُبَتَ قخَوىُهللَاَُوطَاَعَتَهَُلَعلهُكمخ  َّيه

           
 سكالني، درمحيت غي مجعة غسيد

 ديري عبديكنغم نغد وتعاىل هسبحان اهلل دفسام كيت برتقوى ك-ماريله سام
-موده. ثنغالر االضس لكنغضمني دان ثرينتهف االضس ملقساناكن ،ثدافك

 .اخرية دان ددنيا نءايضكبها يهءمرا كيت مودهن

 خطبة اراكنخممبي نيغاي مجعة ميمرب ذواحلجه، بولن ضرينكحا نافمس
                                                                          :برتاجوق

 .“ ناربق  ةكشكورن ماللوءي عبادنيالي   يممعنا        ” 

 دبركيت، غمسلمني ي

 شعار. يضال الما تيدق ضحىألعيدا مبوتثسالم سلوروه دنيا باكل مإاومت 
 ةعباد. ناربق ةعباد كنارجغم دان حج ةعباد منونايكن اداله ضحىألعيدا اوتام
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 نغد ترتنتو غي ترنق حيوان مسبليهن برمقصود شرع اصطالح منوروت ناربق
 راي هاري دف ايايت كناصدخ غي وقتو-وقتو دف اهلل دفك ديري مندكتكن نية

 .ثسفسل قريشت هاري ضتي دانضحى ألعيدا

الكوثر  سوره دامل  نيب دفك اهلل دفرمانكن ناربف ةعباد ملقساناكن رينتهف
 :كدوا ايات

 ژ ژ ڑ ڑ

 .“ناربقليهله مسب دان توهنمو كران غمك تونايكنله مسبهي“برمقصود: 

 منجاوهي دان هاتي برموره ايفسو ثاومت ارنكنثم تله ضجو رسول اهلل 
 ثاهالف دان نيالي بسر لنرتن اين ناربق ةعباد مالكوكن يضبا كدكوت صفة

 نغد اهلل دفك همبا كشكورن غالمب اكنفمرو ضجو اي غيفدمس اهلل، دسيسي
 .نممرلوك غي نغولوض ماتراوت الين غراو نغد اهلل نعمت دان رزقي سيغبركو

      :(برمقصود غي) سبدا نيب 

 الريكنغم دري اهلل دكاسيهي لبيه غن ياربقتيادله عمل انق آدم د هاري راي “
 دف غدات ايت ناربق غبينات ستيلهف ثوهغضسسو. (ناربق غبينات مبليهثم) داره

 ايت ناربق حيوان داره ثبهاواس. ثكوكو دان بولو تندوق، نغد قيامة هاري
 اونتوق) كامو هاتيله برموره جوسرتو،. كتانه جاتوه اي سبلوم اهلل دسيسي دترميا
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 .“ (ناربقكن عبادت مالكو

 .(الرتمذي دان ابن ماجه روايةحديث )                                       

  اهلل درمحيت غة يمجع غسيد
ن اين اداله سنة اربقور علماء، ملقساناكن ُهْمدان ُج فعيالشامنوروت مذهب 

 تربيت سفسل برموال ثنءالقسانف وقتو. وانفبركمم غي مريك يضبا ؤكدم
 عةرك دوا ماس قدر براللو ستله ذواحلجه، 10 دف ضحىألعيدا يضاف ماتهاري

 دف ماتهاري ثتربنم نغد رياخبر والف اي. ثهخطب سرتا ضحىعيداأل سنة صالة
 ناربق دهاروسكن غي ترنق حيوان. ذواحلجه 13 دف ايايت قريشت ضكتي هاري

 . بريي-بريي سرتا غكمبي كرباو، ملبو، اونتا، اياله
 : 34ج ايات احلة وتعاىل دامل سور هاهلل سبحان فرمان

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

 ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ

 ناربق مبليهثم ةكن عبادتمي شريعكا اومت، فتيا-فتيا يضدان با“برمقصود : 
 اكن برشكور ايضسبا اهلل نام بوتثم مريك ايفسو ث(الين-الين اتاو)
 كامو توهن كران. ايت دمسبليه غي ترنق غبينات-غبينات; مريك دفك ثنءورنيافغ
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 دان; ثدافك طاعة توندوق كامو هندقله مك اسا، مها غي توهن اياله مسوا
 .“ طاعة توندوق غي غاور-غاور دفك (هاي حممدوا) مبرياض بريتا يكنلهافمس

 

  سكالني، اهلل تتامو مجعة غسيد
 إبراهيم اهلل نيب دفك وتعاىل هسبحان اهلل رينتهف نغن برموال داربق ةسجاره عباد

 إبراهيم نيب. مالسال عليه امساعيل نيب سنديري، ثانق مبليهثم رضا السالم عليه
 تغمسا بربكلكن اين برت غي رينتهف ملقساناكن نيغاي بنر-بنر السالم عليه

 غمنجوجنو دان كطاعنت نوهف نغد مندامل غي ثاميان داسر دان ورنافمس غي ثسالمإ
 كاسالمن ممبوقتيكن السالم عليه امساعيل نيب وال،ف ثانق. توهن رينتهف يغضتي

 ،ثدافك ديري راهثم دان توهن رينتهف منرميا ضار ابيالفا ،ثافبا برسام كاميانن دان
  .سنديري ثاواثرمهل ايايت ت غي سسواتو وربنكنغم قسافتر ونفواالو

 اين، نيب دوا-كدوا هاتي ددامل اهتفتر غسالم دان اميان يإمليهت كجوجورن 
 نغد السالم عليه امساعيل نيب اواث نيتض منبوس دان منوكر وتعاىل هسبحان اهلل

 :107-102 ايات تاف  الصَّا ةسور دامل اهلل فرمان. دمسبليه اونتوق اشبيك سايكور
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ٱ ٻ ٻ ٻ  ىت يت جث مث ىث يث حجىب يب جت حت خت مت 

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

 ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

 بروسها (دي ممبوليهكن غي عمور كتغريفك) أيفمس ايت ثانق كتيك مك“برمقصود: 
 اكو ثوهغضسسو! نكوغكساي انق واهاي: "بركات إبراهيم نيب ،ثنغد سام-برسام

 ثانق". تمو؟فنداف فا كنلهفيكري مك; مبليهموثكن ما اكو بهاوا يفميم دامل مليهت
 اكن ايه اهلل، شاء ان ،داموفك راينتهكنفد غي فا جالنكنله ايه، واهاي: "منجواب

  .صرب غي غاور-غاور دري داكو يتفمندا

 إبراهيم نيب دان ،(ايت اهلل رينتهف غمنجوجنو)بولت -برسراه بولت ثستله كدوا
 إبراهيم كنتصف كامي) تانه، وكفتوم داتس ثموكا نغايري ملتقكن نغد ثانق مربهكن

: ثروثم كامي سرتا. (كامي رينتهف منجالنكن تله ايت ثعزم وهنغضكسو نغد -
". ايت ليهت كاوغا غي يفميم مقصود ورناكنفمثم تله كاوغا! "إبراهيم واهاي"

. كبايكن كنارجغم بروسها غيغ اور-غاور ممبالس كامي ثسبنر دمكينله
 نغد ايت ثانق تبوس كامي دان ،اتث غي اوجني ساتو اداله اين رينتهف ثوهغضسسو

  .بسر غي مسبليهن غبينات سايكور
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  اهلل، دكاسيهي غقوم مسلمني ي

 شريعة برسام هجرة دوا تاهون دف برموال اي وال،ف نتنشريعف سجاره يضدري س
ركنت دان شاكم نغد يتءبركا غي حكام حكوم الين-الين دان جهاد واسا،ف زكاة،

 متالمت رهسيا، يغاندوغن اين ماربق ةسالم ماللوءي عبادإشعار  .سالمإ ارأنضكن
 ديري رهنفث برمقصود نغد كاسالمن بوقيت اداله اي. برنيالي تراللو غي حكمة دان

 تيدق غي نءاايخرفك ايايت اميان تانداف ضجو اي. وتعاىله سبحان اهلل دفك ثها بولت غي
 منديديق ثستيفن اربق ةوتعاىل. عباده اهلل سبحانته دان جنجي رينف دفك يضبها بربله

 رفوكو صفة منجاوهي دان توهن رزقي دان نءكورنيا فترهاد كشكورن نيالي
 غي هرتا لبيهن دان نءاككاي سديكيت نغد ديري غومبوثم يضال اتهفا نعمت،

  .دميليكي

دامل ن ءاقنخك دان سوسيال دولنيفك بنتوق ساتو اكنفن مرواربق ةملقساناكن عباد
 نغرتولوف هولورغم دان بنب نكنغمري ممبنتو تغمسا وكفممو اي. برمشاركت فهيدو

 ن،ءارساودارف تالي رتاوتكنفمم ضجو اي. ممرلوكن دان نغككورا غي مريك دفك
 مارقكنثم ضجو اين ةعباد. بنتصحارف دان كجريانن ن،ءاضككلوار ايكنت يكتغم

 ريبادينفك ونتوهيخمن مسلم غديري سأور دامل مورني نيالي دان وجيفتر اخالق
 وتاماكنغم سنتياس غي السالم عليه امساعيل نيب دان مسالال عليه إبراهيم نيب مليا
 .نفكهيدو اوروسن دامل وتعاىل هسبحان اهلل رينتهف دفك ثكطاعتن دان نءاينتخك

 نوهف نغد اين مليا غي ةعباد نءارلقسنف مارقكنثم اونتوق مسوا كيت بروسهاله ،ثاخري
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 ممربتكن غي بقيت عمل ايضسبا وتعاىل هسبحان اهلل اوليه دترميا ثايا نفرها دان خالصنكا
 وتعاىل هسبحان اهلل ضشر دان ضار يهءمرا غي ثسرتوس دان باءيق عمالن (اخانر) ناميز

 

 ڃ ڃ ڃ چ چ                                                                                                                                                                             

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 

 ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ

 

 

 َوَلُكمخُِفُالخُقرخآَنُالخَعَظيخَم.َِبَرَكُهللاُُِلُ

ََكيخَم. َرُاْلخ ُكمخُِبَاَُفيخَهَُمَنُاآلََّيَتَُوالذ َكخ  َونَ َفَعَِنَُوَاَّيَ 
َُوَمنخُكمخَُتالَوَتُهَُانهُهُُهَواالسهَميخُعُالخَعَليخُم.  َوتَ َقبهَلُهللاَُمِنَ 

تَ غخَفُرواُهللَاُالخَعَظيخَمُِلُخ ِلَُهذاَُوأسخ ُلُقَ وخ َلَماَتُأقُ وخ ََُوالخُمسخ َلَمْيخ َُوَلَسائََرُالخُمسخ َُوَلُكمخ
ُرُ ُهُإنهُهُُهَوُالخَغُفوخ تَ غخَفُروخ َمَناَتُفَاسخ ََُوالخُمؤخ َمَنْيخ الرهَحيخمَُُوالخُمؤخ
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ُطخَبُةُالثهانََيةُُاَُ  ْلخ

دُُ َمخ َُُّلَِلهَُُاْلخ ُالخَعاَلَمْيخ َهدُُ.َُربَ  َدهُُُهللاَُُُإالَُإَلهَُُالَُأنَُوَأشخ ُ،َلهَُُُشرَيخكَُُالَُوحخ
َهدُُ لُهُُُهَُُعبخدُُُُُمَمهًداَُسيَ َدَنََُُأنُهَُوَأشخ َُوَرُسوخ َُُوَسلَ مُخَُصلَُ ُاللهُهمُه. َُعَلىَوَِبَركخ
َ.َُوَأصخَحاَبهَُُآَلهََُُوَعَلىُُُمَمهٍد،َُسيَ َدَنَُ َُأْجخََعْيخ

َن.ُاّلِلهَُُات هُقوا!ُهللاَُعَبادَُُفَ َياُبَ عخُد،َُأمها ُفَاَزُالخُمت هُقوخ ُفَ َقدخ
 

 

ََُُمَعاَشرَُ َلَمْيخ  ،هللاَُرَِحَُكمُُُالخُمسخ

 توروت كيت ،قريشت هاري اتاو راي هاري دف ناربق ةبرعباد القكنضسالين د

  اهلل رسول. ذواحلجه 9 هاري دف ايايت ةفعر واسافبر اونتوق دسونتكن
 وسفهاغم ةعرف واساف: (برمقصود غي) ثسبدا نغد اين واساف كلبيهن كنغمنر
  . ثسفسل تاهون دان اللو تاهون (دوسا-دوسا)

 (مسلم رواية)                                                                

 

  رسول هللا كفد سالم دان صلوات اوخافن فرباثقكنممماريله كيت 
 -:56 تسورة األحزاب، ااي دامل اهلل فرمانان سباضامي

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

 ڇ ڇ ڇ
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ُلىَُعَُُتَُيخُلُهاُصَُمَُكَُ،ُُدمُهُُمََُُنَُدَُيَُ سَُُآلَُُلىَُعَُوَُُ،دٍُمُهُُمََُُنَُدَُيَُ ىُسَُلَُعَُاللهُهمهَُصلَ ُ
ُلىَُعَُوَُُ،دٍُمُهُُمََُُنَُدَُيَُ سَُُلىَُعَُُكُخرَُِبَُوَُ،ُمَُيُخاهَُرَُب ُخُإََُنَُدَُيَُ سَُُآلَُُلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهَُرَُب ُخُإََُنَُدَُيَُ سَُ

ُِبَُمَُكَُ،دٍُمُهُُمََُُنَُدَُيَُ سَُُآلَُ ُمَُيُخاهَُرَُب ُخُإََُنَُدَُيَُ سَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُا َُنَُدَُيَُ سَُُآلَُُلىَُعَُوَُ،
َُمَُالَُعَُُالُخِفُُمَُيُخاهَُرَُب ُخإَُ يخٌدَُمََيخٌد. ،ْيخ  َُإنهَكُِحََ

 

َُاللهُهمهُ َمَنْيخ َُللخُمؤخ َمَناَت،ُاغخَفرخ ََُُوالخُمؤخ َلَمْيخ َلَماتََُُواملُسخ ُهمُخُ،َوالخُمسخ َياَءَُمن خ ُاأَلحخ
يخٌعَُقرَيخٌبَُمَُُُ،َواأَلمخَواتَُ َعَواتََُإنهَكَُسََ ُ.يخُبُالده

 
 

َُنُهَإُُمُههُُاللُهُ.كَُيخُُغَُُهُُُفُرَُصُخالُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءَُِبَُوَُالُخوَُُالءَُبَُاُالُخنُهعَُُعُخفَُادُخُمُههُُاللُه
ُفَُاشُخُمُههُُاللُه.ُامَُقَُسُخاألَُُئَُي َُسََُمنُوَُُامَُذَُالخُُوَُُونَُنُُالخُُوَُُصَُالبََُُنَُمَُُكََُبُُوذُُعُُن َُ
ُ.اَنَُبُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفََُنَُبُُفُخطُُالُخوَُُ،َنَُتَُوُخمُهُمُخحَُارُخُوَُاَنَُضَُرُخمَُ

ُ َُِبهلَل ُالخَواَثَق َُموخالََن َفظخ ُاحخ َزانَُُلخطَانَُالسُُاللهُهمه ُالخَعاَبَديخنََُُمي خ بخَنَُاُُ،زَيخَن
َمُ َُِبهلَلَُشاه،َُوأَنخَزَلُالرهِحخََةَُعَليخَهَُوَعَلىَُُُمخُمودَُُلخطَانَُسُُالالخَمرخُحوخ َتَفيخ الخُمكخ

ُ.ترغضانوُنُ وخرُزَاَهَرة،ُُسلخطَانَةَُُلخطَانَةَُسُُال
لَُ ُالخُمسخ َُمَن َُوَرَعاََّيُه َلُه َُوَأهخ َُأوخالَدُه َفظخ ُالُدن خَياَُواحخ ُِف َلَماَت َُوالخُمسخ َ َمْيخ

ََتكَُ َ.َُواآلَخَرَة،َُبَرِحخ ََُُّيَُأرخَحَمُالرهاَِحَْيخ
َدُ ُالخَعهخ َُوِله َفظخ ُاحخ َاَعيخلَُُُُمَمهدَُُتغكواللهُهمه ُلخطَانَُسُُالُبخَنُالخَواَثَقَُِبهللََُاَُُإَسخ

َزانَُ  .زَيخَنُالخَعاَبَديخنََُُمي خ
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 نغد كظاليمن مالكوكن غحكومنمو اتس قوم يهودي يا اهلل تورونكنله ي
 حكومله اهلل يا ،دفلسطني مسلمني قوم كامي ساودارا -ساودارا ممبونوه
  ملمهكنمو، وفمم تق مريك ثوهغضسسو مريك

 
 

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

 .مريك موسوه -موسوه نينداسنف دري مريك كلواركنله دان
 

 

 ُرَب هَناُآتََناُِفُالُدن خَياَُحَسَنًةَُوِفُاآلَخَرَةَُحَسَنًةَُوَقَناَُعَذاَبُالنهاَر.
 ُ.مَُلُهسَُوَُُهَُبَُحُخصَُوَُُهََُلُآُىلَُعَُوَُُدٍُمُهُمََُُُنَُدَُيَُ سَُُىلَُعَُُهللاُُُىلُهصَُوَُ

َُ ُالخَعاَلَمْيخ ُدُهلَلَُربَ  َمخ  .َواْلخ
 
 

 

َُعَباَدُهللَا!
 اُذخُكُروخاُهللَاُالخَعَظيخَمَُيذخُكرخُكمخ،ُ

ُهَُعَلىُنََعَمَهَُيَزدخُكمخ، ُكُروخ  َواشخ

َن. نَ ُعوخ َبُ،َُوهللاُُيَ عخَلُمَُماَُتصخ ُرُهللَاَُأكخ  َوَلذَكخ

ُ

اَُإَلَُصالَتُكمُخ ُموخ  يَ رخَِحخُكُمُهللا.ُ،قُ وخ


