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ُطخَبةُُ َلُُاْلخ ُاألوخ

ََبُُ ََبُ،َُاهللَُُأكخ ََبُ،َُاهللَُُأكخ  َاهللَُُأكخ

ََبُُ ََبُ،َُاهللَُُأكخ ََبُ،َُاهللَُُأكخ  َاهللَُُأكخ

ََبُُ ََبُ،َُاهللَُُأكخ ََبُ،َُاهللَُُأكخ  َاهللَُُأكخ

ََبُُ ُدَُُُاهللَُُأكخ َُكِثريًا،َكِبريًا،َُواحلَمخ ََحخًداُيُ َواِِفُنَِعَمُهََُحًداُطَيِ ًباُُمَبارًَكاُِفيخِه،ُُلِِلَ
َمزِيخَدهُُ ِهَكَُوَعِظيخِمُُس لخطَاِنكَُُ.َوُيَكاِفئُُ َبِغىُِِلَاَلِلَُوجخ َُكَماُيَ ن خ ُد ُ.ََيرَبَّ َناَُلَكُاحلَمخ

ُالُِإَلَهُِإالُللاُُ َهُدَُأنخ َدُهُالَُشرِيخَكَُله،ُلََُُوَأشخ  ،دُُمُخاحلخَُُهُُلَُُكُوَُُملُخالُخُهَُُوحخ
ُكُُلَُعَُُوَُهُُوَُُ ُ،ُيرُ دٍُِءُقَُيُخلِ ُشَُى

لُه َهُدَُأنَُُُّمَمًَّداَُعبخُدُهَُوَرُسوخ َراُجُالخُمِنريخُ.َوَأشخ ُرُالدَُّجىُوالسِ  ُ،ُالخَبدخ
َرِفُاألَنخِبَياِءُ َُعَلىَُسيِ ِدََنُُُمَمٍَّدَُأشخ َوالخُمرخَسِلنَي،َُوِإَماِمُاللَُّهمََُّصلِ َُوَسلِ مخَُوََبِركخ

ِبِهَُأْجخَِعنَي،ُوالتَّاِبِعنَيُ َعاِةُالخُمَجاِهِديَن،َُوَعَلىُآِلِهَُوَصحخ َ،َُوَقاِئِدُالدُّ الخُمتَِّقنيخ
يِن. ِمُالدِ  َساٍنُِإَلُيَ وخ ُِبِِحخ

 َأمَّاُبَ عخُد،فَ َياُِعَباَدُللِا،ُات َُّقواُللَا.

َُفاَزُالخُمت َُّقوَن.َوتَ َزوَُّدواَُفِإنََُّخريخَُالزَُّ  اِدُالت َّقخَوى.ُفَ َقدخ

       

 
 



3 
 

  همبا اهلل-واهاي همبا
 االضس لكنغضمني دان ثرينتهف االضس يكوتغم نغد) اهلل دفله كابرتقو

 برتقوى اداله ايت بكلن باءيق-يقءسبا مك بكلن، اريلهخ دان. (ثنغالر
  .اهلل دفك برتقوى غي مريك برجايله ثوهغضسسو مك اهلل، دفك

 

  اهلُل َأْكَبُر، اهلُل َأْكَبُر، اهلُل َأْكَبُر، َوهلِل اْلَحْمُد

 

  اهلل درمحيت غمسلمني ي
 دامل ناربق راي هاري اتاو حاج راي هاري مبوتثهاري اين كيت م

 ماسيه غي 19 يدؤوك ءابو اوجني قيبةاع بارو )norma( نورما دان سواسان
 غسد غي حج ةعباد. ثعامرادا دامل مشاركت كيت دان مشاركت دنيا ب

 سالمإ روكون ساتو اكنفمرو مكه دكوتا سالمإ اومت اوليه دالكوكن
 امت غي سنة ةعباد اكنفمرو فوال ناربق ةعباد مانكاال دان ليما، غي

  .وانفبركمم غي سالمإ اومت كاتس دتونتوت
 

  اهلل دملياكن غمسلمني ي
 ساغب مسوا دري سالمإ اومت اتوكنثم دان ونكنفهيمغعبادت حاج تله م

 درجت رياغم افتن دنيا لوسوكف سلوروه دري كوليت ورنا ايضلباف دان
 ،ةعباد ساتو دامل جيوا دان هاتي اتوكنثدان كدودوكن، مريك تله م
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 مريك. ساتو غي كعبه نفدهاد برادا دان اكاينف بنتوق ساتو عمالن، ساتو
 دان قثبا غي بندا هرتا ممبلنجاكن رلوف ونفواالو اين اهلل سروان اهوتثم

 غي توهن دفك كطاعنت دان مياننأك نوهف نغد جاوه غي رجالننف وهفمرم
 :27 ايات ج،احل ةسور دامل اهلل مانفر. اسا مها

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

 گ گ گ گ

 

 ايخنس حج، ةعباد كنارجغم اونتوق مأنسي اومت سروكنله دان: ثارتي
 غضغمنو نغد دان كاكي، برجالن نغد مو (توهن رومه) ك غدات مريك

 دان( جالن ايضبربا دري غثدات غي كوروس، غي اونتا جنيس-برجنيس
  .جاوه غي )رنتاو روقخ
 

 :داعو حاج منونايكن كتيك ثخطبة ددامل بوتثم رنهف  رسول اهلل

َُواِحدُ ُ،َأي َُّهاُالنَّاسَُُُيَُ َُأََبُكمخ َُوِإنَّ َُواِحد  ُرَبَُّكمخ َُعَلىُُُاَلَُأاَلُُ،َأالُِإنَّ َلُِلَعَرِبٍ  َفضخ
َوَدَُعَلىَُأَحخََرُِإالُ َوَدَُوالَُأسخ َُعَلىَُعَرِبٍ َُوالُأَلَحخََرَُعَلىَُأسخ َُوالُِلَعَجِميٍ  َأعخَجِميٍ 

 )رواه أمحد وغريه(                        ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ َِبلت َّقخَوى
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يت ساتو ا كامو توهن ثوهغضسسو تلهغاي! مأنسي واهاي:برمقصود غي
 تياد بهاوا تلهغاي. )عليه السالم دما( ساتو ضجو كامو فسهاج دان با

 بوكن كلبيهن تياد دان عرب، بوكن كنغدبندي عرب غي يضبا كلبيهن
 غي كاتس وتيهف بركوليت غي دان عرب، ساغب كاتس عرب ساغبرب

 وتيهف بركوليت غي فترهاد هيتم بركوليت غي دان هيتم بركوليت
  .“ ثدامل ديريد تقوى صفة مالءينكن

 

دُُ َمخ ََبُ،َُوهلِلُاحلخ ََبُ،ُللاَُُأكخ ََبُ،ُللاَُُأكخ  للاَُُأكخ

 

  اهلل دملياكن غقوم مسلمني ي

 غسأور كتقوأن درجه نءاورنفكسم غالمب اكنفمرو والفن اربقعبادت 
 نغد اين اهلل رينتهف دان سوروهن ملقساناكن دان منرميا ابيالفا اهلل، همبا

 يتغضري غوا دان هرتا نكناربغوم نغد ونفواالو ،إخالص دان صرب نوهف
 االضس بهاوا يقني مريك كران برالكو اين ركاراف. مريك نغكساي

 باءيق، لبيه غي نجرنض نغد اهلل اوليه دبالس اكن إخالص غي ورباننفغ
 ثانق دان إبراهيم نيب ورباننفغ قرءانال ددامل اهلل اوليه ركنفافد اميانضسبا
 وربنكنغم رلوف ونفواالو اهلل، رينتهف دمي. سالمال ماعليه امساعيل نيب
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 غدجوجنو ايت رينتهف مياننأك نوهف نغد ن،غكساي انق مبليهكنثاتاو م
 دان ورباننفغ دامل مريك صنخالكا دان كصربن ثاخري. دلقسانكن دان

 يضال بسر غي مسبليهن غبينات نغد اهلل اوليه نيتضد اهلل دفك كطاعنت
  .ايستيميوا

 :رمقصودب غي 102ايات  تفاالصا ةوتعاىل دامل سور هاهلل سبحان فرمان

 (دي ممبوليهكن غي عمور كتغريفك) يافمس ايت ثمك كتيك انق“
 ثوهغضسسو! كو نغكساي انق واهاي“: بركات إبراهيم نيب بروسها،

 فا فيكريكنله مك; مبليهموثم اكن اكو بهاوا يفميم دامل مليهت اكو
 رينتهكنفد غي فا جالنكنله ايه، واهاي“; منجواب ثانق تمو؟فنداف
 “صرب غي غاور-غاور دري داكو يتفشاء اهلل، ايه اكن دا نإ; داموفك

دُُ َمخ ََبُ،َُوهلِلُاحلخ ََبُ،ُللاَُُأكخ ََبُ،ُللاَُُأكخ   للاَُُأكخ

  اهلل دبركيت غقوم مسلمني ي

 نيغايب يخاط اين، دبركيت غي يضاف د دان اين، مليا غي ميمرب دري ،ثاخري
 اجرنفغ مبيلغم ايفمسوا قوم مسلمني سو دان بيخط ديري اجقغم دان روثم

 رتيمانفس اهلل دسيسي ايستيميوا فوكوخ غي ناربق ةعباد دان حج ةعباد دري
  :برايكوت

 بيال مأنسي دفك دحاللكن دان اهلل اوليه دسوروه باءيق غي ركارافمسوا  -1
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 فهيدو كربكنت دان نقيءكبا ممباوا اكن صرب دان إخالص نغد دالكوكن
 : 97ل اياتحنلا ةاهلل دامل سور فرمان. اخرية دان ددنيا

 دي غوانيتا،سدا اتاو لالكي دري صاحل، برعمل غي افسيا”:برمقصود غي 
 باءيق غي نفكهيدو نغد دي كنفهيدوغم اكن كامي ثوهغضسسو مك براميان،

 دري لبيه غي اهالف ممربيكن نغد مريك ممبالس اكن كامي ثوهغضسسو دان
  “الكوكن مريك غي فا

 

 اكن كاريغداي بيال ،ثمالكوكن دري اهلل دحرامكن غي ركارافمسوا  -2 
 اكن اي دان كيت، مشاركت دان ضكلوار ديري، دفك كمضرتن كنغمندات

 124 ايات طه ةسور دامل اهلل فرمان ،اخرية دان ددنيا اهلل نءاكمورك غونداغم

  :برمقصود غي 

 ثوهغضوقكو، مك سسوتوجنف دان نتغاي دري كرغاي غاليفبر غي افدان سسيا“
 هاري دف دي ونكنفهيم اكن كامي دان يت،فمس غي نفكهيدو ثيضبا اداله
  “بوتا نءاكاد دامل قيامة

 

 اكن اهنفخرفكران  اهنفخرفسالم واجب برساتو دان منجاوهي إاومت - 3
و خوخسالم اونتوق انق إام ضا نغسوغكل دان سالمإ اومت كقواتن ملمهكن
  :  46، ايات نفالاالة اهلل دامل سور فرمانكيت. 
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: بنتهن-بربنته كامو نلهغجا دان ،ثرسول دان اهلل دفله كتدان طاع :برارتي غي
 يفهادغم) صربله دان كامو، كقواتن غهيل دان مله منجادي كامو تيدق كاالو

 غاور-غاور برسام اهلل ثوهغضسسو (هاتي كالخ نغد كسوكرن االضس
 .صرب

 

إخالص  غي ورباننفغ فستيا دان صرب نغد يفدهاد غي كسوسهن فستيا -4
 نفكهيدو دامل باءيق غي كلوار جالن دان نغكسن نغد نيتضد اكن اهلل دفك

االنشراح  ةسور دامل اهلل فرمان. اخرية دهاري اهلل ضشر جامينن دان ددنيا كيت
 : 6ات اي

 يءدسرتا كسوكرن فتيا-فتيا ثوهغضبهاوا سسو” : برمقصود غي 
 “كموداهن

 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
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ُكمخُُِنُخعَُفَُن َُ،ُوَُةُِنَّالسُُّوَُُابُِتَُكُِلخَُبُُِمُخكُُلَُُوَُِلُُللاَُُُركََُبَُ  .ةُِمَُكُخاحلخُِوَُُتُِآلَيََُبَُِوِإَيَّ

ُعُِيُخمُِِلَُِوَُُمُخكَُُلُوَُُِلُُيمَُظُِعَُالُخُللاَُُرُُفُِغُخت َُسُخأَُا،ُوَُذَُهَُُِلُوُخق َُُلُُوُخق ُُأَُ
 .يمُُحُِرَّالُورُُفُُغَُلُخُهَوُاُهُُنَّ،ُإُِاتُِمَُلُِسُخمُُالُخوََُُُنيمُِلُِسُخمُُالُخ

 

 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُطخَبُةُالثَّانَِيةُُاَُ  ْلخ

ََبُُ ََبُ،َُاهللَُُأكخ ََبُ،َُاهللَُُأكخ  َاهللَُُأكخ

ََبُُ ََبُ،َُاهللَُُأكخ ََبُ،َُاهللَُُأكخ  َاهللَُُأكخ

ََبَُُاهللُُ دُُ،َُأكخ َمخ  ُ.َوهلِلُاحلخ

دُُ َمخ َُُلِِلَُُِّاحلخ ُالخَعاَلِمنيخ َهدُُ.َُربِ  َدهُُُللاُُُِإالُِإَلهَُُالَُأنَُوَأشخ َهدُُُ،َلهَُُُشرِيخكَُُالَُوحخ َُوَأشخ
لُهُُُهَُُعبخدُُُُُمَمًَّداَُسيِ َدَنََُُأنَُّ َُوَرُسوخ َُُوَسلِ مُخَُصلُِ ُاللَُّهمَُّ. ُُُمَمٍَّد،َُسيِ ِدَنََُُعَلىَوََبِركخ

َ.َُوَأصخَحاِبهُُِآِلهَُُِوَعَلى َُأْجخَِعنيخ
ِلُحوَن.ُالِلََُُّات َُّقوا!ُللاُِعَبادَُُفَ َياُبَ عخُد،َُأمَّا ُتُ فخ َُلَعلَُّكمخ

 

ََُُمَعاِشرَُ ِلِمنيخ   للا،َُرَِحَُكمُُُالخُمسخ

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

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

 ڇ ڇ ڇ
ُلىَُعَُُتَُيخُلَّاُصَُمَُكَُ،ُُدمَُُُّمََُُنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،دٍُمَُُُّمََُُنَُدُِيُِ ىُسَُلَُعَُاللَُّهمََُّصلِ ُ

ُلىَُعَُوَُُ،دٍُمَُُُّمََُُنَُدُِيُِ سَُُلىَُعَُُكُخرَُِبَُوَُ،ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُ
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َُبَُمَُكَُ،دٍُمَُُُّمََُُنَُدُِيُِ سَُُآلُِ ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُا َُنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُ،
َُمُِالَُعَُُالُخِفُُمَُيُخاهُِرَُب ُخإُِ يخد َُمَِيخد . ،نيخ  ُِإنََّكَُحَِ

 

َُ ِمِننيخ ُِللخُمؤخ ِمَناِت،ُاللَُّهمَُّاغخِفرخ ََُُوالخُمؤخ ِلِمنيخ ِلَماتَُُِواملُسخ ُهمُخُ،َوالخُمسخ َياِءُِمن خ ُاأَلحخ
َُمُُُِّ،َواأَلمخَواتُِ يخع َُقرِيخب  َعَواتُِِإنََّكَُسَِ ُ.يخُبُالدَّ

 
 

َُنَُِّإُُمَُّهُُاللَُّ.كَُريخُُغَُُهُُُفُرُِصُخالُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءََُبَُوَُالُخوَُُالءَُبَُاُالُخنَّعَُُعُخفَُادُخُمَُّهُُاللَّ
ُفُِاشُخُمَُّهُُاللَّ.ُامُِقَُسُخاألَُُئُِي ُِسَُِمنُوَُُامُِذَُاِلخُُوَُُونُِنُُاِلخُُوَُُصُِالَبََُُنَُمُُِكَُِبُُوذُُعُُن َُ
ُ.اَنُِبُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفَُِنُِبُُفُخطُُالُخوَُُ،َنَُتَُوُخمَُُّمُخحَُارُخُوَُاَنَُضَُرُخمَُ

ُ َُِبهلِل ُالخَواِثَق َُموخالََن َفظخ ُاحخ َزانَُُلخطَانَُالسُُّاللَُّهمَّ ُالخَعاِبِديخنَُُِمي خ بخَنُِاُُ،زَيخَن
ِمُ َُِبهلِلَُشاه،َُوأَنخِزِلُالرََّحخََةَُعَليخِهَُوَعَلىَُُُمخُمودُُِلخطَانُِسُُّالالخَمرخُحوخ َتِفيخ الخُمكخ

ُ.ترغضانوُنُ وخرُزَاِهَرة،ُُسلخطَانَةُُِلخطَانَةُِسُُّال
ن خَياُ ُالدُّ ُِف ِلَماِت َُوالخُمسخ َ ِلِمنيخ ُالخُمسخ ُِمَن َُوَرَعاََيُه َلُه َُوَأهخ َُأوخالَدُه َفظخ َواحخ

َِتكَُ َ.َيََُُواآلِخَرِة،ُِبَرَحخ َُُُأرخَحَمُالرَّاَِحِنيخ
ِدُ ُالخَعهخ َُوِلَّ َفظخ ُاحخ َاِعيخلَُُُُمَمَّدَُُتغكواللَُّهمَّ ُلخطَانُِسُُّالُبخَنُالخَواِثِقَُِبهللُِِاُُِإَسخ

َزانَُ  .زَيخَنُالخَعاِبِديخنَُُِمي خ
 

 نغد كظاليمن مالكوكن غا اهلل تورونكنله حكومنمو اتس قوم يهودي يي
 حكومله اهلل يا ،دفلسطني مسلمني قوم كامي ساودارا -ساودارا ممبونوه
  ملمهكنمو، وفمم تق مريك ثوهغضسسو مريك
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 ،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
 

 

ن خَياَُحَسَنًةَُوِفُاآلِخَرِةَُحَسَنًةَُوِقَناَُعَذاَبُالنَّاِر.  ُ رَب ََّناُآتَِناُِفُالدُّ
 ُ .مَُلَّسَُوَُُهُِبُِحُخصَُوَُُهُِِلُآُىلَُعَُوَُُدٍُمَُُّمََُُُنَُدُِيُِ سَُُىلَُعَُُللاُُُىلَّصَُوَُ

َُ ُالخَعاَلِمنيخ ُدُهلِلَُربِ  َمخ  .َواحلخ
 

ُِعَباَدُللِا!
ُهَُعَلىُنَِعِمِهَُيِزدخُكمخ،ُاذخُكُروخاُللَاُ ُكُروخ  الخَعِظيخَمَُيذخُكرخُكمخ،َُواشخ

َن. ُعوخ ن َ ََبُ،َُوللاُُيَ عخَلُمَُماَُتصخ ُرُللِاَُأكخ  َوَلذِكخ
ُ

ََُبَُُُأكُخللاُُُ،ََبَُُُأكُخللاُُُ،ََبَُُُأكُخللاُُ
 .دُُمُخاحلخَُُهللُِوَُ،ََُبَُُُأكُخللاُُُ

 


