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 حاج  عبادة منونايكن تونتوتن
 م 2020 جوالي 31 برساماءن  هـ1441 ذواحلجة 10

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 خب حب جبهئ مئ خئ حئ جئيي  ىي ني مي زي ٱ
 مخ جخ مح جح مج حج مثهت مت خت حت  جت هب مب
 (97:ال عمران)                                                                             حس  جس

 

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  فَيَاحئ  ٺ  

 ڎ ۓڈ  ۆئ   ب تَقْوَىچ  أُوص يكُمْ
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  ڱك تَاب ه  ڍھ 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  

طاعتله كامو كفد  براميان،واهاي اورغ يغ "مقصود: بر

اهلل دان طاعتله كامو كفد رسول اهلل دان كفد "أوىل 

كالغن كامو. كمودين  فداورغ يغ بركواس( در)األمر" 

 ،فركارا سواتوبنته )برسليسيهن( دامل س-جكـ كامو بربنته

مكـ هندقله كامو مغمباليكنث كفد )كتاب( اهلل )القرءان(  

كفد اهلل دان  براميان كامو بنر جكـ ،( رسولثالسنةدان )

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

 هنث".دان لبيه ايلوق فوال كسود
 

  ،اهلل درمحيت يغ مجعة سيدغ

 سبحانه اهلل كفد كتقواءن منيغكتكن كيت ماريله

 سضاال ملقسناكن سوغضوه-برسوغضوه دغن وتعاىل

 مودهن-موده. الرغنث سضاال منيغضلكن دان فرينتهث

 دان ددنيا هيدوف كربكنت دان رمحة مندافت كيت
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 تاجوق ممفركتاكن اكن اين كالي فد خطبه. ةخرياد

 . حاج عبادة منونايكن تونتوتن

 

 روكون دري ساتو ساله مروفاكن اداله حاج عبادة

 ممفو يغ إسالم اومت كاتس دواجبكن اياث. ليم يغ إسالم

 يغ ۲شرط ممنوهي دان بركممفوان يغ ياءيت ملقساناكنث

 ستياف كاتس مواجبكن وتعاىل سبحانه اهلل. دتنتوكن

 اهلل بيت مغوجنوغي اونتوق بركممفوان يغ إسالم اورغ

 عبادة منونايكن باضي هيدوف سعمور سكالي احلرام

 خطبهدباخاكن داول  يغ وتعاىل سبحانه اهلل مانفر. حاج

  :برمقصود يغ 97 ايات ال عمران سورة دامل تادي

 

 منوجنوقكن يغ) ثات يغ كرتغن ۲تندا اد دسيتو"

 سسيافا دان. ابراهيم نبى مقام( اياله دانتاراث ،كمولياءنث

 مواجبكن اهلل دان. دي تنرتامله امان كداملث ماسوق يغ

 اهلل بيت مغوجنوغي دغن حاج عبادة مغرجاكن ماءنسي

 يغ سسيافا دان. كفداث مسفاي ممفو يغ سسيافا ياءيت

 مك (،ايت حاج عبادة كواجيفن ايغكركن) ركفو

 سسوات برحاجتكن تيدق) كاي مها اهلل سسوغضوهث

 . "قخملو سكالني دري( فون
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    معاشر املسلمني رمحكم اهلل،

 مغرجاكن يغ اورغ باضي ضنجاران سسوغضوهث

 يغ مريك برانتوغث الغكه مك ،بسر امت ايت حاج عبادة

 يغ مريك كلبيهن انتارا. اين حاج عبادة ملقسناكن دافت

 تتامو مروفاكن اداله مريك اياله حاج عبادة منونايكن

 مندافت اكن دان وتعاىل سبحانه اهلل كفد اضوغ

 اوليه دروايتكن يغ يثحد سبواه دامل. درفدث كمولياءن

 بهاواساث اهلل عنه ضىر هريرة ابو درفد هماج ابن اإلمام

 : برمقصود يغ برسبدا وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول

 

 اضوغ تتامو اداله عمرة دان حاج مغرجاكن يغ ۲اورغ"

 كفداث بردعاء مريك سكرياث ،وتعاىل سبحانه اهلل كفد

 ،مريك دعاء فركننكن وتعاىل سبحانه اهلل نسخاي

 سبحانه اهلل نسخاي ،كأمفوننث مموهون مريك سكرياث

 ( جهام ابن اإلمام رواية) ."مريك امفونكن وتعاىل

 

 ممفراوليهي اكن جوض حاج منونايكن يغ مريك

 ريبو سراتوس سباثق احلرام دمسجد صالة فهاال ضنجاران

 دمسجد صالة ماناكاال ،الءين دمتفت بربنديغ ضندا كالي

 سباضاميان ضندا كالي سريبو ضنجاران دبري فوال نبوي
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 رسول بهاواساث ،امحد اإلمام اوليه دروايتكن يغ يثحد

 : برمقصود يغ برسبدا وسلم عليه اهلل صلى اهلل

 

 درفد باءيق لبيه( نبوي مسجد) اين مسجيدكود صالة"

. احلرام مسجد مالءينكن الءين يغ دمتفت صالة سريبو

 ريبو سراتوس درفد باءيق لبيه احلرام مسجد د صالة دان

 ( امحد اإلمام رواية) . "الءين متفت د صالة

 

 حاج عبادة منونايكن يغ مريك ،ايت درفد سالءين

 اكن كسمفورناءن دان كتقواءن فنوه دغن عمرة دان

 فسيت اين سفرت ضولوغن. مربور يغ حاج ممفراوليهي

 اهلل درفد شرض ضنجاران دان كأمفونن مندافت اكن

 اوليه دروايتكن يغ يثحد سباضاميان وتعاىل سبحانه

 بهاواساث اهلل عنه ضىر هريرة ابو دري مسلم اإلمام

 : برمقصود يغ برسبدا وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول

 

 اداله الءين يغ عمرة ساتو كفد عمرة ساتو دانتارا"

 اد تيدق مربور حاج دان ،كدواث انتارا دوسا فغهافوس

 ( مسلم اإلمام رواية) ."شرض مالءينكن ضنجارنث
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  ،سكالني اهلل درمحيت يغ مجعة سيدغ

 خوكوف تله يغ إسالم اومت باضي ،ايت اوليه

 اونتوق مراخنغ برسضراله ،حاج مغرجاكن اونتوق شرط

 اومتث مغضالقكن ساغت إسالم اضام كران منونايكنث

 ۲لبيه ،كباجيقن عمل سبارغ ممبوات دامل برسضرا اونتوق

 إسالم اومت. اين دواجبكن دان دتونتوت يغ عبادة الضي

 تنفا حاج عبادة ملقسناكن اونتوق براوسها هندقله

 اونتوق فلواغ دبريكن سكرياث نغضوهكنث-منغضوه

 يغ اف مغتاهوءي تيدق كيت كران اداله اين. منونايكنث

 دافت كيت مسأد داتغ اكن ماس فد برالكو اكن

 . سباليقث اتاو منونايكنث

 

 يغ مريك كفد دالكوكن فرلو يغ فرسيافن انتارا

 ممبوات دغن اداله ،حاج عبادة منونايكن اونتوق برحسرة

 حاج مجاعه ستياف كران اداله اين ،كأواغن فرسيافن

 اونتوق سخوكوفث فربلنجاءن اتاو بكلن مثدياكن واجب

 جوض دان حاج مغرجاكن تيمفوه سفنجغ سنديري ديري

 اوليه. دتيغضلكن يغ وغنتغض باوه د كلوارض اونتوق

 تابوغن اتاو سيمفنن ممبوات دضالقكن إسالم اومت ،ايت
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. حاج نفرتفند ممبوات سرتوسث دان حاج تابوغ دملباض

 ممفو يغ كيت دكاالغن مسوا تيدق كران اداله اين

 يغ وقتو جغك دامل باثق يغ واغ سجومله مثدياكن

 بوليه يغ ترباءيق فركارا دمكني يغ اوليه. سيغكت

 منروسي انسورن سخارا تابوغن ممبوات اداله دالكوكن

 ممبوات اونتوق جوض دضالقكن بهكن ،حاج تابوغ ملباض

 اوروسن ممودهكن باضي مودا داوسيا حاج نفرتفند

. الما تراللو تيدق حاج منونايكن ضيلرين منوغضو تيمفوه

 دان بكلن بهاوا ممستيكن هندقله كيت جوض دأيغت فرلو

 حاج عبادة منونايكن اونتوق دضوناكن يغ فربلنجاءن

 . حالل يغ سومرب دري اداله

 

  ،سكالني اهلل درمحيت يغ مجعة سيدغ

 حاج عبادة منونايكن اونتوق برحسرة يغ مريك

 فغتاهوان علمو دغن ديريث ملغكفكن فرلو جوض اين

 دافت اياث اضر ،ترسبوت عبادة دغن بركاءينت

. شرع حكوم برلندسكن ترتيب فنوه دغن دلقساناكن

 برت دتيتيق فرلو جوض بادن توبوه كصيحنت فنجاضاءن

 كصيحنت فمريقساءن. حاج عبادة مغرجاكن سبلوم
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 مالكوكن فرباثقكن. مثلوروه سخارا دبوات هندقله

 مريك ،ايت درفد سالءين. فماكنن منجاض دان ،سنمن

 ممربسيهكن فرلو حاج عبادة منونايكن اونتوق برحسرة يغ

 اهلل كران صخالا مات-مسات نية ممبتولكن دغن هاتي

 دان ماءنسي سسام سغك برباءيق سنتياس. وتعاىل سبحانه

 سفرت مذمومه صفة سضاال دري ديري مغهيندركن

 دان دغكي حسد ،تكبور ،ءريا ،عجب ،غوسومب

 . سباضايث

  

 ايغني ممرب ،اين كالي فد خطبه يخريمغا جسرتو  

 عبادة منونايكن بلوم يغ سكالني مجاعه فارا كفد مثرو

 ممبوات سرتا عزم منامنكن دان بردعاء كيت ماريله، حاج

. اين حاج عبادة ملقسناكن اونتوق فرسيافن

 منونايكن اونتوق برفلواغ اورغ مسوا بوكن سسوغضوهث

 باثق ممرلوكن ترسبوت عبادة الضي افاته ،حاج عبادة

 بردعاء كيت ماريله، ايت اوليه. فغوربنن دان فربلنجاءن

 باضي اين حاج عبادة منونايكن دافت اضر براوسها دان

. برعبادة دامل باثق يغ ضنجاران دان بارو فغاملن ممفراوليهي

 : 27 ايات احلج سورة دامل وتعاىل سبحانه اهلل مانفر
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 اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث
  مل يك ىك مك لك

 

 اونتوق ماءنسي اومت سروكنله دان: "برمقصود

 ك داتغ اكن مريك نسخاي ،حاج عبادة مغرجاكن

 منوغضغ دغن دان ،كاكي برجالن دغن مو( توهن رومه)

 دري داتغث يغ كوروس يغ اونتا جنيس-برجنيس

 . "جاءوه يغ( رنتاو خروق دان) جالن برباضاي

 

 

 

كَا را انََِِبَېئ ەئ    ٺَبا ِنَىئلُْقْرءا فاعا نَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

تاهَُ   ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ جب  حب  ِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وَا  ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاْغِفرِينَا حئ َٱ لُْمس ْ َيَاَفايااَفاْوزا لتَّائِِبيَاَةَاڀوا
 
 ٱ

 
 


