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   ذواحلجه   اول  10  كلبيهن
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 Khatib yang bertugas hendaklah menyemak kembali RUKUN, AYAT AL-

QURAN dan helaian muka surat yang diterima. Pastikan teks dibaca 

terlebih dahulu sebelum menyampaikan khutbah. 
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ُطخَبةُُ َلُُاْلخ  ُاألوخ

ن خَيا، َمُالدُّ َرَُأفخَضَلَُأَّيه َمُالخَعشخ َُجَعَلَُأَّيه ُالهَذيخ ُدُّلَِلَه َمخ  َاْلخ

ُ َُعَباَدُهَُأنخ َثُروخاَوَحثه َتكخ َهاَُيسخ  اأَلعخَماَلُالصهالَ َحاَت،َُُفي خ

ُالَُإَلَهَُإالهُ َهُدَُأنخ ُ،َوَأشخ َقُُّالخُمَبْيخ  ُهللاُُالخَمَلُكُاْلخ

ُ،َ َلخَقَُأْجخََعْيخ لُُهَُأفخَضُلُاْلخ َهُدَُأنهُُُمَمهًداَُعبخُدُهَُوَرُسوخ  َوَأشخ

ُُ،َ َرَفُاألَنخَبَياَءَُوالخُمرخَسَلْيخ  اَللهُهمهَُصلَ َُوَسلَ مخَُعَلىَُسيَ َدََنُُُمَمهٍدَُأشخ

يخَن.ُ َمُالدَ  َساٍنَُإَلُيَ وخ ُتََبَعُهمخُِبََحخ َحاَبَهَُوَمنخ َُوَعَلىَُآَلَهَُوَأصخ
اَُأنُه اُهللَاَُواعخَلُموخ َ.َُأمهاُبَ عخُد،ُفَ َياَُأي َُّهاُالنهاُسُات هُقوخ  هللَاَُمَعُالخُمتهَقْيخ

ََُرَِحَُكُمُهللاُُ َلَمْيخ َُمَعاَشَرُالخُمسخ

 ملقساناكن نغد اهلل دفك نءاكتقو كتكنغسام كيت مني-ماريله سام
 اهلل بهاوا يلهءكتاهو ،ثنغالر االضس لكنغضمني دان ثسوروهن االضس

. برتقوى غي غاور-غاور دفك نغرتولوف ممربي سنتياس وتعاىل هسبحان
  :ناءيغم اراكنخممبي اكن اين هاري دفة مجع ميمرب

 “  اول ذواحلجه 10كلبيهن                  ” 
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  سكالني اهلل دكاسيهي غي مجعة غسيد
 بولن مماسوقي اكن كيت يضال سهاج هاري فبربا لغضتي ثها

 دحرميت غي بولن يتءيا حرام بولن ساتو ساله اكنفمرو غي ،ةذواحلج
 قثبا اءيثوفمم ثهاري اول 10 دف مان غي بولن. اهلل اوليه دملياكن دان

. ثنغد هفبرسوم وتعاىله سبحان اهلل غضسهي اهلل، سيسي د كلبيهن
  : 2-1 ايات الفجر ةسور دامل وتعاىله سبحان اهلل مانفر

 

 ٻ ٻ ٻ ٱ ٻ

                       10 غي مامل دان فجر وقتو دمي :برمقصود غي
  ﴾اهلل سيسي د كلبيهن اءيثوفمم غي﴿

 

 ر  ج  ف  دمقصودكن ايات ترسبوت اياله  غبركات : ي اهلل ُهَمِحَر كثريامام ابن 
 بولن اول ريها ولوهفس مامل دان ﴾ناربق راي هاري﴿ ْرَحَنهاري 
 : برسبدا نغد ثكلبيهن غتنت يءراكوفمم والف رسول اهلل  .ذواحلجه

 .رَُشُخعَُالُخُمَُُّيُهاُأَُيَُن ُخالدُُُّمََُّيُهَأُُلُُضَُفُخأَُ

 اول 10 هاري-هاري اداله دنيا د اوتام غاليف غي هاري :برمقصود غي
  .“ذواحلجه

   ﴾نابَِّح ابن دان رازَّالَبواية ر حديث﴿                               
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 سبب-سبب بهاوا: بركات والف ُه اهلُلَمِحَر ن  ل  ق  س  ع  ل  ا   ْرَجَح ُنْباِ ظ  ف  ال   ا  
 ثدف ونفترهيم:  اياله ذواحلجه بولن رتامف هاري ولوهفس كلبيهن

 ،حج ةعباد دان صدقه واسا،فصالة،  ةعباديت : ءم يااوتا ةعباد االضس
 اد تيدق اين، رتيفس ماس ساتو دامل ةعباد فبربا وننفرهيمف كنغسد

  “ .ينءال غي ماس-ماس دف
 

  سكالني اهلل رمحيت غي مجعة غسيد
 هاري ولوهفس دف اد غي كلبيهن غلوافسام كيت ربوتكن -ماريله سام

 سام باءيق غي عمالن-عمالن نكقثربافمم نغد اين، ذواحلجه بولن اول
 : برمقصود غي  اهلل رسول سبدا. سنة غي اتاو واجب غي اد
 غي صاحل عمل دفدر اهلل اوليه يءدسوكا غاليف غتيدق اد عمل صاحل ي“

 اراف ،﴾ذواحلجه بولن اول هاري 10﴿ اين هاري ولوهفس دف دالكوكن
 ينداضب    اهلل؟ جالن دفد برجها ترماسوق: اهلل رسول يا ثبرتا صحابة

 غي غسساور واليخك اهلل، جالن دف برجهاد ترماسوق: منجواب 
 شهيد ماتي ورضوضتر دي اللو ثهرتا دان ثديري نغد برجهاد كلوار

 “ غراف ناميد د
 ﴾لبخاريرواية ا حديث﴿                                               
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 دف دلقسانكن غعمالن صاحل ي-ترسبوت منوجنوقكن بهاوا عمالن حديث
ي اهلل ءبولن ذواحلجه اداله لبيه باءيق دان لبيه دسوكا ولا هاري ولوهفس
 دامل شهيد ماتي ورضوضتر دان برجهاد غي غاور واليخك برجهاد، دفدر

  .ترسبوت جهاد
 

  سكالني اهلل دبركيت غي مجعة غسيد
 :اياله ذواحلجه بولن اول هاري 10 دف دتونتوت غعمالن ي-انتارا عمالن

 قكنثربافارا برمجاعه دان ممخس فرضة صال-صالة ملقساناكن :رتامف
  .سنة صالة

 اميانضسبا ذواحلجه، بولن اول هاري مسبيلن سنة واسافبر كدوا:
 :بركات بلياو  اهلل رسول اسرتي دفدر دروايت غيحديث 

ُمَُوُخي َُ،ُوَُةَُجُهىُاْلخَُذَُُعَُسُخَتُُمُُوُخصُُمُيَُلُهسَُوَُُهََُلُآَُوَُُهَُيخُلَُعَُُىُهللاُُلُهصَُُهللاَُُلُُوُخسُُرَُُانَُكَُ
َُنَُاث ُخُلَُوُهَأُُرٍُهُخشَُُل َُكُُُُنُخمَُُمٍَُّيُهَأُُةَُثََُلُثَُ،ُوَُاءََُرُوُخاشُُعَُ  سَُيُخمَُاْلخَُ،ُوَُرَُهُخالشُهُنَُمَُُْيخ

ُ)رواهُأبوُداود(                                                                

 بولن هاري مسبيلن واسافبر  اهلل رسول اداله :برمقصود غي
 اولثنني ا هاري دان بولن فستيا هاري 3ري عاشوراء، ها ذواحلجه،

  .مخيس هاري دان بولن
﴾ داود ابو رواية ﴿                                                                             
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 بولن رتامف هاري مسبيلن دف واسافبر“احلنبلي بركات:  رجبابن 
 .“عمر بن عبداهلل اوليه دالكوكن ساللو غي عمالن اكنفمرو ذواحلجه

ري ترسبوت ها-هاري دف واسافبر بهاوا“: بركات والفي ِواَونَّالامام 
 يتءيا كسمبيلن غي هاري دف واسافبر سكالي تراومتا دتونتوت، تغسا

 .حج كنارجغم غي غاور دفدر ينءال غي يضبا ةفعر هاري
 هاري-هاري دف برتهليل دان حتميد تكبري، قكنثربافمم :ضكتي

 :  اهلل رسول سبدا ترسبوت،
ُهَُذَُهَُُنُخمَُُنُههَُيُخفَُُلَُمَُعَُالُخَمَنُُهَُيخَُلَُإُُبُُّحَُُأَُاَلُوَُُهُُانَُحَُبُخسُُُهللاَُُدَُنُخعَُُمُُظَُعُخَأُُمٍَُّيُهَأُُنُخاُمَُمَُ

َرُعَُالُخُمََُّيُهاألَُ ُدَُيُخمَُحُخالتُهوَُُيخَُبَُكُخالتُهوَُُلَُيخُلَُهُخالت ُهُنَُمَُُنُههَُيُخاُفَُوُخرُُثَُكُخأَُفَُشخ

 )رواهُأِحد( ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 وتعاىل هسبحان اهلل سيسي د غوضا غاليف غي هاري تياد  :برمقصود غي
-هاري دفلبيه در اهلل يءدسوكا غاليف ثدف عمالن غي هاري تياد دان

 مك ايت اوليه ،﴾ذواحلجه اول هاري ولوهفس﴿ اين ولوهفس غي هاري
   .حتميد دان تكبري تهليل، ثادف قكنلهثرباف

 ﴾امحد رواية ﴿                                                        
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 الليل، قيام رتيفس ين،ءال غي سنة عمالن-عمالن قكنثربافمم : تفمأك
 كران ،ثايضسبا دان ناربق ةعباد مالكوكن القرءان،خ ممبا ،ةبرصدق

 غسساور ديري مندكتكن بوليه غي عمالن اكنفعمالن سنة مرو-النعم
 سبواه دامل  اهلل رسول سبدا. اهلل اوليه يءينتاخد سرتا اهلل دفك همبا

  : برمقصود غي مانفربر وتعاىل هسبحان اهلل بهاوا قدسي حديث
 مالكوكن نغد كو دفك ثديريدان همباكو سنتياس مندكتكن ”

 ثيءينتاخمن اكو ابيالفا مك ،ثيءينتاخمناكو  غضسهي سنة عمالن-عمالن
 دكوفدر ممينتا اي جك. ثكاكي دان نغتا مات، ا،غتلي ضمنجا اكن اكو
 اكو ايخنس كو نغرليندوف ممينتا اي جك دان ثممربيكن اكو ايخنس

 .“ثيغمليندو
﴾بخاريال رواية ﴿                                                      

  
 ذواحلجه اول مامل ولوهفس دفقيام الليل “ احلنبلي بركات :  رجبابن 
. ركننكنفد ثادف ءبردعا دروايتكن دان دتونتوت تغسا غسنة ي اداله

 .ينءال علماء-علماء دانشافعي ال امام اوليه دكاتاكن غي فا ضجو يتوضب
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  سكالني اهلل دبركيت غي مجعة غسيد
 ولوهفس دف اد غي غلواف ربوتله اين، هاريخطبة  دفدر ولنفكسيم
مسبيلن هاري  سنة واسافبر رتيفس اين تاهون ذواحلجه بولن اول هاري

 برصدقه، الليل، قيام برمجاعه، اراخس صالة منديريكن بولن، اول دف
 دالكوكن رلوف ايت مسوا. ثايضسبا دان ناربقبر ،ءبردعا برذكري،

 رهكنضنواد غي كلبيهن تفمندا دمي وهغضسو-وهغضبرسو اراخس
  .ترسبوت هاري-هاري دف وتعاىل هسبحان اهلل اوليه

، دسونتكن اونتوق ناربقاكن عبادت ملقسان هندق غي مريك يضبا
 1 دفدر برموال بولو اتاو رمبوت وكورخمن دان كوكو غتيدق مموتو

                                                                                                                                                                             .                نابرق مبليهثم سلساي غضسهي ذواحلجه

 ڃ ڃ ڃ چ چ                                                                                                                                                                           

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

 ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ
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 االضس اكن﴿ كامو له لبرعم: ﴾حممد واهاي﴿ كاتاكنله دان :برمقصود غي
 اكن براميان غي غاور-غاور سرتا ثرسول دان اهلل مك ،﴾رينتهكنفد غي

 غي ﴾اهلل﴿ دفك نكدكمبالي اكن كامو دان كناكرج كامو غي فا مليهت
 كنغمنر اي كمودين ات،ث غي دان ْبِئاغ   غي ركاراف-ركاراف تاهويغم مها

  .كناكرج تله كامو غي فكامو ا دفك
﴾105 ايات ةالتوب ةسور﴿                                              

  
 

  
 َُرَكُهللاُُِلَُوَلُكمخُِفُالخُقرخآَنُالخَعَظيخَم.بَُُ

ََكيخَم. َرُاْلخ ُكمخُِبَاَُفيخَهَُمَنُاآلََّيَتَُوالذ َكخ  َونَ َفَعَِنَُوَاَّيَ 
َُوَمنخُكمخَُتلَوَتُهُ  َانهُهُُهَوُالسهَميخُعُالخَعَليخُم.َوتَ َقبهَلُهللاَُمِنَ 

تَ غخَفُرُهللَاُالخَعَظيخَمُِلخَُوَلُكمُخ ِلَُهذاَُوَأسخ ُلُقَ وخ  أقُ وخ
َمَناتَُ ََُوالخُمؤخ َمَنْيخ َلَماَتَُوالخُمؤخ ََُوالخُمسخ َلَمْيخ  َوَلَساَئَرُالخُمسخ

ُرُالرهَحيخُم. ُهُإنهُهُُهَوُالخَغُفوخ تَ غخَفُروخ ُفَاسخ
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ُطخَبُةُاَُ  الثهانََيةُُْلخ

دُُ َمخ َُُّلَِلهَُُاْلخ ُالخَعاَلَمْيخ َهدُُ.َُربَ  َدهُُُهللاَُُُإالَُإَلهَُُالَُأنَُوَأشخ  ُ،َلهَُُُشرَيخكَُُالَُوحخ

َهدُُ لُهُُُهَُُعبخدُُُُُمَمهًداَُسيَ َدَنََُُأنُهَُوَأشخ َُُوَسلَ مُخَُصلَُ ُاللهُهمُه.َُوَرُسوخ َُسيَ َدَنََُُعَلىَوَبَركخ
َ.َُوَأصخَحاَبهَُُآَلهََُُوَعَلىُُُمَمهٍد، َُأْجخََعْيخ

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

ََُُمَعاَشرَُ َلَمْيخ   هللا،َُرَِحَُكمُُُالخُمسخ

  رسول هللا كفد سلم دان صلوات اوخافن فرباثقكنماريله كيت مم
 -:56 تاألحزاب، اايسورة  اهلل دامل فرمانسباضاميان 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

 ڇ ڇ

ُ َُصلَ  ُصَُمَُكَُ،ُُدمُهُُمََُُنَُدَُيَُ سَُُآلَُُلىَُعَُوَُُ،دٍُمُهُُمََُُنَُدَُيَُ ىُسَُلَُعَُاللهُهمه ُلىَُعَُُتَُيخُلُها
ُلىَُعَُوَُُ،دٍُمُهُُمََُُنَُدَُيَُ سَُُلىَُعَُُكُخرَُبَُوَُ،ُمَُيُخاهَُرَُب ُخُإََُنَُدَُيَُ سَُُآلَُُلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهَُرَُب ُخُإََُنَُدَُيَُ سَُ

ُمَُيُخاهَُرَُب ُخُإََُنَُدَُيَُ سَُُآلَُُلىَُعَُوَُ،ُمَُيُخاهَُرَُب ُخُإََُنَُدَُيَُ سَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُاُبَُمَُكَُ،دٍُمُهُُمََُُنَُدَُيَُ سَُُآلَُ
َُمَُالَُعَُُالُخِفُ يخٌدَُمََيخٌد. ،ْيخ  َُإنهَكُِحََ
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َُ َمَنْيخ َُللخُمؤخ ُاغخَفرخ َمَناَت،ُاللهُهمه ََُُوالخُمؤخ َلَمْيخ َلَماتََُُواملُسخ ُهمُخُ،َوالخُمسخ َُمن خ َياَء ُاأَلحخ
يخٌعَُقرَيخٌبَُمَُُُّ،َواأَلمخَواتَُ َعَواتََُإنهَكَُسََ ُ.يخُبُالده

ُوذُُعُُُن ََُنُهَإُُمُههُُاللُهُ.كَُيخُُغَُُهُُُفُرَُصُخالُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءَُبَُوَُالُخوَُُلءَُبَُاُالُخنُهعَُُعُخفَُادُخُمُههُُاللُه
ُامَُقَُسُخاألَُُئَُي َُسََُمنُوَُُامَُذَُالخُُوَُُونَُنُُالخُُوَُُصَُالبََُُنَُمَُُكَُبَُ ُاَنَُضَُرُخمَُُفَُاشُخُمُههُُاللُه.
ُ.اَنَُبُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفََُنَُبُُفُخطُُالُخوَُُ،َنَُتَُوُخمُهُمُخحَُارُخوَُ

َُموخالََنُالخَواَثَقَُبهلَلُ َفظخ َزانَُُلخطَانَُالسُُّاللهُهمهُاحخ َمَُاُُ،زَيخَنُالخَعاَبَديخنََُُمي خ بخَنُالخَمرخُحوخ
َُبهلَلَُشاه،َُوأَنخَزَلُالرهِحخََةَُعَليخَهَُوَعَلىَُُُمخُمودَُُلخطَانَُسُُّال َتَفيخ نُ وخرُُلخطَانَةَُسُُّالالخُمكخ

ُ.ترغضانوُزَاَهَرة،ُُسلخطَانَةَُ

ن خَياَُواآلَخَرَة،ُ َلَماَتُِفُالدُّ ََُوالخُمسخ َلَمْيخ َلهَُُوَرَعاََّيهَُُمَنُالخُمسخ َُأوخالَدهَُُوَأهخ َفظخ َواحخ
ََتكَُ َ.ََّيَُأرخَحمََُُبَرِحخ ُُُالرهاَِحَْيخ

َدُ َُوِلهُالخَعهخ َفظخ َاَعيخلَُُُُمَمهدَُُتغكواللهُهمهُاحخ َزانَُُلخطَانَُسُُّالُبخَنُالخَواَثَقَُبهللََُاَُُإَسخ َُمي خ
ُ.زَيخَنُالخَعاَبَديخنَُ

 فرهياسن اي جاديكنله. كإميانن خينتاكن ضريا اهلل، كورنياكن كامي ا
 ،ككفورن كفد بنخي راس كامي، ديري دامل فاهتكنله. كامي هاتي

 يغ اورغ ضولوغن دامل ك كامي ماسوقكنله. ينتصكمع دان ،نقساكف
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 دان كبنرن، ضايوق. توجنوقكنله كامي كبنرن ايت سبافتوجن مندافت
 ايت لناطكب كامي توجنوقكنله دان. مغيكوتيث دافت كامي كورنياكن

 جاغنله. وهيثءمنجا اونتوق كامي كورنياكن دان ،كباطلن  سباضاي
. كبنرن دري مثيمفغ كامي مثببكن تركلريو، كامي جاديكن اغكاو

  .اتس كبنرن ةاستقام ككال تروس كامي جاديكنله
 

. كامي سسام هوبوغن باءيقيله. كامي هاتي-هاتي وتكنلهءفرتايا اهلل، 
ُنءكسجهرتا دان كسالمنت جالن-جالن كامي توجنوقله

ن خَياُ  َُحَسَنًةَُوِفُاآلَخَرَةَُحَسَنًةَُوَقَناَُعَذاَبُالنهاَر.رَب هَناُآتََناُِفُالدُّ
 ُ.مَُلُهسَُوَُُهَُبَُحُخصَُوَُُهََُلُآُىلَُعَُوَُُدٍُمُهُمََُُُنَُدَُيَُ سَُُىلَُعَُُهللاُُُىلُهصَُوَُ

َُ ُالخَعاَلَمْيخ ُدُهلَلَُربَ  َمخ ُ.َواْلخ
ُ

َُعَباَدُهللَا!
ُهُ ُكُروخ  َعَلىُنََعَمَهَُيَزدخُكمخ،اُذخُكُروخاُهللَاُالخَعَظيخَمَُيذخُكرخُكمخ،َُواشخ

َن. نَ ُعوخ َبُ،َُوهللاُُيَ عخَلُمَُماَُتصخ ُرُهللَاَُأكخ  َوَلذَكخ

اَُإَلَُصلَتُكمُخ ُموخ  يَ رخَِحخُكُمُهللا.ُ،قُ وخ


