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ُطخَبةُ  َل  اْلخ   األوخ

ُد ّلَِلَه الهَذيخ  َمخ َملَ  َاْلخ َم َعَرَفَة، َوَأََته َفيَه  ُكمُ   َأكخ يَن يَ وخ  النَ عخَمَة،  مُ كُ َعَليخ الدَ 

َهُد َأنخ َل  َدُه َل   َإَلَه َإله َأشخ لُُه.  َشرَيخَك َلُه.هللاُ َوحخ َهُد َأنه ُُمَمهًدا َعبخُدُه َوَرُسوخ  َوَأشخ
َحاَبَه َوَمنخ تََبَعُهمخ  َم الد يخن. اَللهُهمه َصلَ  َوَسلَ مخ َعٰلى َسيَ َدََن ُُمَم ٍد َوَعَلى آَلَه َوَأصخ َساٍن َإَل يَ وخ  ِبََحخ

يَ إَ وَ َامها بَ عخُد، فَ َيا َعَباَد هللَا، ُاوخَصيخُكمخ  نَ  بَتَ قخَوى َّيه َلُحوخ  هللَا َوطَاَعَتَه َلَعلهُكمخ تُ فخ

 عبديكنغم نغد وتعاىله سبحان اهلل دفسام كيت برتقوى ك-سامماريله 
 االضس لكنغضمني دان ثرينتهف االضس ملقساناكن ،ثادفك ديري

  .اخرية دان دنيا د نءايضكبها يهءمرا كيت مودهن-موده. ثنغالر
  : برتاجوق خطبةاراكن خميمرب مجعة هاري اين ممبي

  ءدعا ينبءكعجادان  ةفكلبيهن هاري عر              
 

  سكالني، درمحيت غي مجعة غسيد
 داملافضل  غاليف غي هاري ساتو تفمليا اين، تردا ةذواحلجد دامل بولن 

. ذواحلجه 9 دف ةعرف هاري يتءيا وتعاىل هسبحان اهلل سيسي د ستاهون
كن افمرو غي عرفة غادف د فبروقو عمالن نافبرمس اداله ةعرف هاري

  : برسبدا  نيب. حج ةعباد غنتيفروكون تر
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 اَْلجُّ َعَرَفةُ 
  .ةعرف اداله حج: ثمقصود                      

  ﴾الرتمذي رواية﴿                                                  
 ،ءبردعا جنوركنأد مريك حج، ةعباد كنارجغم تيدق غي سالمإ ةاوم يضبا
 ةعرف هاري. ترسبوت هاري دف سنة عمالن مالكوكن دان برذيكري واسا،فبر

  نيب. نراك يفا دفدر ثممبيبسكن همبا اهلل قثبا غاليف غي هاري ساتو اداله
 :برسبدا

َم َعَرَفةَ  َما ُ َفيَه َعبخًدا َمَن النهاَر َمنخ يَ وخ ثَ َر َمنخ َأنخ يُ عخَتَق اّلِله ٍم َأكخ  َمنخ يَ وخ

 نراك يفا دفدر ثهمبا دبيبسكن قثبا لبيه غي هاري ساتو اد تيدق :ثمقصود
  .ةفعر هاري نغد غبربندي

 ﴾مسلم رواية ﴿                                                      
  (mengkabulkan)بولكنقغم اهلل مان د هاري اكنفمرو ضجو ةفهاري عر

اين كران سبدا . ءدعابر قكنلهثرباف اين، ةعرف هاري دف جوسرتو. ثهمبا ءدعا
 :  ينداضب

َعاَء ُدَعاُء  ُ الدُّ َم َعَرَفةَ َخْيخ وخ  يَ 
  .عرفة هاري دف ءدعا اداله ءدعا باءيق-يقءسبا:  ثمقصود       

  ﴾الرتمذي رواية﴿                                                  
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 ءدعا دان كرييذ قثربافمم القكنضبركات : د اهلل همحر ويانوالامام 
 هاري باءيق-يقءسبا اداله اين كران عرفة هاري دف وهغضبرسو اراخس

  .ءبردعا اونتوق
  .دكاسيهي غي مجعة غسيد
 لفظكران اي (menakjubkan)  جوبكنعمنامت ايستيميوا دان  ءدعا

 دفك همبا غسأور دفدر دحاجة غي سسواتو مموهون اونتوق وجيانف-وجيف
 نغرتولوف ممرلوكن غي همبا كلمهن تندا اداله ضجو ءدعا. وتعاىل هسبحان اهلل
 غي غاور ايضسبا غضفدأ ءبردعا تيدق غي غاور ماله. اهلل بنتوان دان

 .غسومبو
 :60، ايات غافر ةوتعاىل دامل سور هاهلل سبحان فرمان

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

 ٹ ٹ ڤ ڤ

 ايخنس دكوفك كامو لهء بردعا: مانفربر مو توهن دان: برمقصود غي
 دفدر غوسومب غي غاور ثوهغضسسو. كامو رموهوننف ءدعا ركننكنف اكو

 .هينا نءاكاد دامل جهنم نراك ماسوق اكن كو، دفك ءبردعا دان ةبرعباد
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 اي بنر جك ءدعا االضوتعاىل منجنجيكن اونتوق منرميا س هاهلل سبحان
 توندوق غي وتاغضا دان برسيه غي جيوا ،إخالص غي هاتي دري الهري
 : 186 ايات البقرة،ة سور دامل وتعاىل هسبحان اهلل فرمان. عخشو 

ۆئ ۈئ ۈئ ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 

 ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی

 مك وك ناءيغم مو دفك ثبرتا همباكو-همبا ابيالفا دان مقصود :رب
 دفك﴿ ريفهم سنتياس ﴾اهلل﴿ اكو ثوهغضسسو: ﴾مريك دفك بريتاهوله﴿

      ءبردعا دي ابيالفا ءبردعا غي غاور رموهوننفكننكن رف اكو; ﴾مريك
 ،﴾كو رينتهف مماتوهي نغد﴿ سروانكو اهوتثم مريك هندقله مك. كو دفك

 .بتول سرتا باءيق منجادي مريك ايفسو كو دفك براميان مريك هندقله دان
 

عليه  نوح نيب ءدعا قيصه ناءيغم مناريق رنفاف تفالقرءان تردا  ددامل
 دان بسر ناوفط دامل د ثقوم لمكنغضمن اللو اهلل دترميا غي السالم

  .براميان غي ثيكوتفغ-يكوتفغ سرتا ينداضب المتكنثم
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 ساكيت دريتا دفدر اهلل اوليه دمسبوهكن غنيب ايوب ي ءدان قيصه دعا
  .غنجف غي وهفتيم دامل ملياعد غي تروق

 كتيك تذوري دكورنياكن غي زكريا نيب ءدعا قيصه ضدمكني جو
  .ثله لنجوت اوسيات اسرتي دان ينداضب

  هللا حفظكمقوم مسلمني 

 نءاكاد جوا فا. ءدعا دفك رمييه غممند سسكالي نلهغجوسرتو، جا
 ثبسر كران برتروسن اراخس لهء بردعا دان الالي نغجا كيت،

 وتوسفبر دان برهنيت سسكالي نغجا. كيت دفك ءدعا نءايستيميوإك
 غي ةعرفاري ه دف ءدعا قكنثربافمم غلواف امبيله. ءبردعا اونتوق اسا
 ضمسو اين، سنمأك دتيق دان غلواف سياكن-سياغم نلهغجا. اين مليا
 نقيءكبا دان نءاكجاي يهءمرا كيت ثسبب نغد دان كيت ءدعا منرميا اهلل
 .اخرية دان دنيا
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 َأُعوُذ َِبهلَل َمَن الشهيخطَاَن الرهَجيمَ                              

ڭ ڭ ڭ  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 

 ۉ ۉ

 نغد﴿ دان ديري مرنده نغد كامو توهن دفله كء بردعا برمقصود:
-غاور دفك سوك تيدق اهلل ثوهغضسسو. الهن-رالهنف ﴾سوارا
    نقكروس بربوات كامو نلهغجا دان. باتس اوءيفملم غي غاور

 دان ،ثدف نقيءكباممباوا  غي االضس دياكنثم اهلل سسوده دبومي
 دان ﴾دترميا تيدق كاالو-كاالو﴿ غبيمب نءراساف نغد ثادفك لهءبردعا

. ﴾مقبول ايفسو﴿ كنفهارغم تراللو نءراساف نغد ضجو
 رباءيقيفمم غي غاور-غاور دفك دكت ايت اهلل رمحة ثوهغضسسو

 .ثعمالن
  (56-55 فاعراأل ةسور)                                      
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  َرَك هللاُ ِل َوَلُكمخ ِف الخُقرخآَن الخَعَظيخَم.ِبَ  
ُكمخ ِبَا َفيخَه َمَن  ََكيخَم.َونَ َفَعَِن َوَاَّيَ  َر اْلخ  اآلََّيَت َوالذ َكخ

 َوتَ َقبهَل هللا َمِنَ  َوَمنخُكمخ َتالَوَتُه َانهُه ُهَو السهَميخُع الخَعَليخُم.
تَ غخَفُر هللَا الخَعَظيخَم ِلخ َوَلُكمخ  ِل َهذا َوَأسخ ُل قَ وخ  أقُ وخ

 َ َمَنْيخ َلَماَت َوالخُمؤخ َ َوالخُمسخ َلَمْيخ َمَناتَ َوَلَساَئَر الخُمسخ  َوالخُمؤخ
ُر الرهَحيخُم. ُه إنهُه ُهَو الخَغُفوخ تَ غخَفُروخ  فَاسخ
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ُطخَبُة الثهانََيةُ اَ   ْلخ

دُ  َمخ َ  ّلَِلهَ  اْلخ َهدُ . َربَ  الخَعاَلَمْيخ َدهُ  هللاُ  َإل َإَلهَ  ل َأن َوَأشخ   ،َلهُ  َشرَيخكَ  ل َوحخ

َهدُ  لُهُ  هُ َعبخدُ  ُُمَمهًدا َسيَ َدَنَ  َأنه  َوَأشخ  َسيَ َدَنَ  َعَلىَوَِبَركخ  َوَسلَ مخ  َصلَ   اللهُهمه . َوَرُسوخ
َ. َوَأصخَحاَبهَ  آَلهَ  َوَعَلى ُُمَمهٍد،  َأْجخََعْيخ

َن. اّلِلهَ  ات هُقوا! هللا َعَبادَ  فَ َيا بَ عخُد، َأمها  فَ َقدخ فَاَز الخُمت هُقوخ
َ  َمَعاَشرَ  َلَمْيخ   هللا، َرَِحَُكمُ  الخُمسخ

  رسول هللا كفد سالم دان صلوات اوخافن فرباثقكنكيت ممماريله 
 -:56 تسورة األحزاب، ااي اهلل دامل فرمانسباضاميان 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

 ڇ ڇ

 لىَ عَ  تَ يخ له ا صَ مَ كَ ،  دمه  ُمَُ َنَ دَ يَ  سَ  آلَ  لىَ عَ وَ  ،دٍ مه  ُمَُ َنَ دَ يَ  ى سَ لَ عَ اللهُهمه َصلَ  
 لىَ عَ وَ  ،دٍ مه  ُمَُ َنَ دَ يَ  سَ  لىَ عَ  كخ رَ ِبَ وَ ، مَ يخ اهَ رَ ب خ  إَ َنَ دَ يَ  سَ  آلَ  لىَ عَ وَ  ،مَ يخ اهَ رَ ب خ  إَ َنَ دَ يَ  سَ 

 مَ يخ اهَ رَ ب خ  إَ َنَ دَ يَ  سَ  آلَ  لىَ عَ وَ ، مَ يخ اهَ رَ ب خ  إَ َنَ دَ يَ  سَ  لىَ عَ  تَ كخ َر ا ِبَ مَ كَ ،دٍ مه  ُمَُ َنَ دَ يَ  سَ  آلَ 
َ مَ الَ عَ  الخ ِف  يخٌد َمََيخٌد. ،ْيخ   َإنهَك ِحََ
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َ اللهُهمه  َمَنْيخ َمَناَت، اغخَفرخ َللخُمؤخ َ  َوالخُمؤخ َلَمْيخ َلَماتَ  َواملُسخ ُهمخ  ،َوالخُمسخ َياَء َمن خ  اأَلحخ
يخٌع َقرَيخٌب َمَُّ  ،َواأَلمخَواتَ  َعَواتَ َإنهَك َسََ  .يخُب الده

 وذُ عُ  ن َ َنه إَ  مه هُ الله  .كَ ْيخُ غَ  هُ فُ رَ صخ ل يَ  امَ  اءَ شَ حخ فَ الخ وَ  ءَ ِبَ وَ الخ وَ  الءَ بَ ا الخ نه عَ  عخ فَ ادخ  مه هُ الله 
 اَنَ ضَ رخ مَ  فَ اشخ  مه هُ الله . امَ قَ سخ األَ  ئَ ي َ سَ َمن وَ  امَ ذَ الخُ وَ  ونَ نُ الخُ وَ  صَ البََ  نَ مَ  كَ بَ 
 .انَ بَ  لَ زَ ا ن َ يمَ ا فَ نَ بَ  فخ طُ الخ وَ  ،َنَ تَ وخ مه  مخ حَ ارخ وَ 

َفظخ َموخلََن الخَواَثَق َِبهلَل  َزانَ  لخطَانَ السُّ اللهُهمه احخ َم اَ  ،زَيخَن الخَعاَبَديخنَ  َمي خ بخَن الخَمرخُحوخ
َتَفيخ َِبهلَل َشاه، َوأَنخَزَل الرهِحخََة َعَليخَه َوَعَلى  َُمخُمودَ  لخطَانَ سُّ ال نُ وخر  لخطَانَةَ سُّ الالخُمكخ

 .ترغضانو زَاَهَرة، ُسلخطَانَةَ 

َ وَ  َلَمْيخ َلهُ َوَرَعاََّيهُ َمَن الخُمسخ َفظخ َأوخلَدهُ َوَأهخ ن خَيا َواآلَخَرَة، َواحخ َلَماَت ِف الدُّ الخُمسخ
ََتكَ  َ. َبَرِحخ   ََّي َأرخَحَم الرهاَِحَْيخ

َد  َفظخ َوِله الخَعهخ َاَعيخلَ  ُُمَمهدَ  تغكواللهُهمه احخ َزانَ  لخطَانَ سُّ ال بخَن الخَواَثَق َِبهللَ اَ  َإَسخ  َمي خ
 .زَيخَن الخَعاَبَديخنَ 

 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 خَيا َحَسَنًة َوِف اآلَخَرَة َحَسَنًة َوَقَنا َعَذاَب النهاَر.   رَب هَنا آتََنا ِف الدُّ
  .مَ له سَ وَ  هَ بَ حخ صَ وَ  هَ لَ آ ىلَ عَ وَ  دٍ مه ُمَُ  َنَ دَ يَ  سَ  ىلَ عَ  هللاُ  ىله صَ وَ 

 َ ُد هلَل َربَ  الخَعاَلَمْيخ َمخ  .َواْلخ
 

 هللَا!َعَباَد 
ُه َعَلى نََعَمَه َيَزدخُكمخ، ُكُروخ  اُذخُكُروخا هللَا الخَعَظيخَم َيذخُكرخُكمخ، َواشخ

َن. نَ ُعوخ َبُ، َوهللاُ يَ عخَلُم َما َتصخ ُر هللَا َأكخ  َوَلذَكخ
ا َإَل َصالَتُكمخ  ُموخ  يَ رخَِحخُكُم هللا. ،قُ وخ
 


