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(ال عمران)97:

ﭱ ﭓ ﭔ ﮘ ﮣﭞ ﭻ ﯝ ﯞ ﯟ
ﭱ ﭖ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ﯨ
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ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ (النساء)59:

برمقصود" :واهاي اورغ يغ براميان ،طاعتله كامو كفد
اهلل دان طاعتله كامو كفد رسول اهلل دان كفد "أوىل
األمر" (اورغ يغ بركواس) درفد كالغن كامو .كمودين
جكـ كامو بربنته-بنته (برسليسيهن) دامل سسواتو فركارا،
مكـ هندقله كامو مغمباليكنث كفد (كتاب) اهلل (القرءان)
دان (السنة) رسولث ،جكـ كامو بنر براميان كفد اهلل دان
هاري أخرية .يغ دمكني اداله لبيه باءيق (باضي كامو)،
دان لبيه ايلوق فوال كسودهنث".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل،
ماريله كيت منيغكتكن كتقواءن كفد اهلل سبحانه
وتعاىل دغن برسوغضوه-سوغضوه ملقسناكن سضاال
فرينتهث دان منيغضلكن سضاال الرغنث .موده-مودهن
كيت مندافت رمحة دان كربكنت هيدوف ددنيا دان
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داخرية .خطبه فد كالي اين اكن ممفركتاكن تاجوق
تونتوتن منونايكن عبادة حاج.
عبادة حاج اداله مروفاكن ساله ساتو دري روكون
إسالم يغ ليم .اياث دواجبكن كاتس اومت إسالم يغ ممفو
ملقساناكنث ياءيت يغ بركممفوان دان ممنوهي شرط ۲يغ
دتنتوكن .اهلل سبحانه وتعاىل مواجبكن كاتس ستياف
اورغ إسالم يغ بركممفوان اونتوق مغوجنوغي بيت اهلل
احلرام سكالي سعمور هيدوف باضي منونايكن عبادة
حاج .فرمان اهلل سبحانه وتعاىل يغ دباخاكن داول خطبه
تادي دامل سورة ال عمران ايات  97يغ برمقصود:
"دسيتو اد تندا ۲كرتغن يغ ثات (يغ منوجنوقكن
كمولياءنث ،دانتاراث اياله) مقام نبى ابراهيم .دان سسيافا
يغ ماسوق كداملث امان تنرتامله دي .دان اهلل مواجبكن
ماءنسي مغرجاكن عبادة حاج دغن مغوجنوغي بيت اهلل
ياءيت سسيافا يغ ممفو مسفاي كفداث .دان سسيافا يغ
كفور (ايغكركن كواجيفن عبادة حاج ايت) ،مك
سسوغضوهث اهلل مها كاي (تيدق برحاجتكن سسوات
فون) دري سكالني خملوق".
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معاشر املسلمني رمحكم اهلل،
سسوغضوهث ضنجاران باضي اورغ يغ مغرجاكن
عبادة حاج ايت امت بسر ،مك الغكه برانتوغث مريك يغ
دافت ملقسناكن عبادة حاج اين .انتارا كلبيهن مريك يغ
منونايكن عبادة حاج اياله مريك اداله مروفاكن تتامو
اضوغ كفد اهلل سبحانه وتعاىل دان اكن مندافت
كمولياءن درفدث .دامل سبواه حديث يغ دروايتكن اوليه
اإلمام ابن ماجه درفد ابو هريرة رضى اهلل عنه بهاواساث
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم برسبدا يغ برمقصود:
"اورغ ۲يغ مغرجاكن حاج دان عمرة اداله تتامو اضوغ
كفد اهلل سبحانه وتعاىل ،سكرياث مريك بردعاء كفداث
نسخاي اهلل سبحانه وتعاىل فركننكن دعاء مريك،
سكرياث مريك مموهون كأمفوننث ،نسخاي اهلل سبحانه
وتعاىل امفونكن مريك"( .رواية اإلمام ابن ماجه)
مريك يغ منونايكن حاج جوض اكن ممفراوليهي
ضنجاران فهاال صالة دمسجد احلرام سباثق سراتوس ريبو
كالي ضندا بربنديغ دمتفت الءين ،ماناكاال صالة دمسجد
نبوي فوال دبري ضنجاران سريبو كالي ضندا سباضاميان
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حديث يغ دروايتكن اوليه اإلمام امحد ،بهاواساث رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم برسبدا يغ برمقصود:
"صالة دمسجيدكو اين (مسجد نبوي) لبيه باءيق درفد
سريبو صالة دمتفت يغ الءين مالءينكن مسجد احلرام.
دان صالة د مسجد احلرام لبيه باءيق درفد سراتوس ريبو
صالة د متفت الءين"( .رواية اإلمام امحد)
سالءين درفد ايت ،مريك يغ منونايكن عبادة حاج
دان عمرة دغن فنوه كتقواءن دان كسمفورناءن اكن
ممفراوليهي حاج يغ مربور .ضولوغن سفرت اين فسيت
اكن مندافت كأمفونن دان ضنجاران شرض درفد اهلل
سبحانه وتعاىل سباضاميان حديث يغ دروايتكن اوليه
اإلمام مسلم دري ابو هريرة رضى اهلل عنه بهاواساث
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم برسبدا يغ برمقصود:
"دانتارا ساتو عمرة كفد ساتو عمرة يغ الءين اداله
فغهافوس دوسا انتارا كدواث ،دان حاج مربور تيدق اد
ضنجارنث مالءينكن شرض"( .رواية اإلمام مسلم)
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سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
اوليه ايت ،باضي اومت إسالم يغ تله خوكوف
شرط اونتوق مغرجاكن حاج ،برسضراله مراخنغ اونتوق
منونايكنث كران اضام إسالم ساغت مغضالقكن اومتث
اونتوق برسضرا دامل ممبوات سبارغ عمل كباجيقن ،لبيه۲
الضي عبادة يغ دتونتوت دان دواجبكن اين .اومت إسالم
هندقله براوسها اونتوق ملقسناكن عبادة حاج تنفا
منغضوه-نغضوهكنث سكرياث دبريكن فلواغ اونتوق
منونايكنث .اين اداله كران كيت تيدق مغتاهوءي اف يغ
اكن برالكو فد ماس اكن داتغ مسأد كيت دافت
منونايكنث اتاو سباليقث.
انتارا فرسيافن يغ فرلو دالكوكن كفد مريك يغ
برحسرة اونتوق منونايكن عبادة حاج ،اداله دغن ممبوات
فرسيافن كأواغن ،اين اداله كران ستياف مجاعه حاج
واجب مثدياكن بكلن اتاو فربلنجاءن سخوكوفث اونتوق
ديري سنديري سفنجغ تيمفوه مغرجاكن حاج دان جوض
اونتوق كلوارض د باوه تغضوغن يغ دتيغضلكن .اوليه
ايت ،اومت إسالم دضالقكن ممبوات سيمفنن اتاو تابوغن
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دملباض تابوغ حاج دان سرتوسث ممبوات فندفرتن حاج.
اين اداله كران تيدق مسوا دكاالغن كيت يغ ممفو
مثدياكن سجومله واغ يغ باثق دامل جغك وقتو يغ
سيغكت .اوليه يغ دمكني فركارا ترباءيق يغ بوليه
دالكوكن اداله ممبوات تابوغن سخارا انسورن منروسي
ملباض تابوغ حاج ،بهكن دضالقكن جوض اونتوق ممبوات
فندفرتن حاج داوسيا مودا باضي ممودهكن اوروسن
تيمفوه منوغضو ضيلرين منونايكن حاج تيدق تراللو الما.
فرلو دأيغت جوض كيت هندقله ممستيكن بهاوا بكلن دان
فربلنجاءن يغ دضوناكن اونتوق منونايكن عبادة حاج
اداله دري سومرب يغ حالل.
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
مريك يغ برحسرة اونتوق منونايكن عبادة حاج
اين جوض فرلو ملغكفكن ديريث دغن علمو فغتاهوان
بركاءينت دغن عبادة ترسبوت ،اضر اياث دافت
دلقساناكن دغن فنوه ترتيب برلندسكن حكوم شرع.
فنجاضاءن كصيحنت توبوه بادن جوض فرلو دتيتيق برت
سبلوم مغرجاكن عبادة حاج .فمريقساءن كصيحنت
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هندقله دبوات سخارا مثلوروه .فرباثقكن مالكوكن
سنمن ،دان منجاض فماكنن .سالءين درفد ايت ،مريك
يغ برحسرة اونتوق منونايكن عبادة حاج فرلو ممربسيهكن
هاتي دغن ممبتولكن نية مسات-مات اخالص كران اهلل
سبحانه وتعاىل .سنتياس برباءيق سغك سسام ماءنسي دان
مغهيندركن ديري دري سضاال صفة مذمومه سفرت
سومبوغ ،عجب ،رياء ،تكبور ،حسد دغكي دان
سباضايث.
جسرتو مغاخريي خطبه فد كالي اين ،ممرب ايغني
مثرو كفد فارا مجاعه سكالني يغ بلوم منونايكن عبادة
حاج ،ماريله كيت بردعاء دان منامنكن عزم سرتا ممبوات
فرسيافن اونتوق ملقسناكن عبادة حاج اين.
سسوغضوهث بوكن مسوا اورغ برفلواغ اونتوق منونايكن
عبادة حاج ،افاته الضي عبادة ترسبوت ممرلوكن باثق
فربلنجاءن دان فغوربنن .اوليه ايت ،ماريله كيت بردعاء
دان براوسها اضر دافت منونايكن عبادة حاج اين باضي
ممفراوليهي فغاملن بارو دان ضنجاران يغ باثق دامل برعبادة.
فرمان اهلل سبحانه وتعاىل دامل سورة احلج ايات :27
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ﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽ ﱾﱿﲀ
ﲁ ﲂﲃﲄ ﲅ

برمقصود" :دان سروكنله اومت ماءنسي اونتوق
مغرجاكن عبادة حاج ،نسخاي مريك اكن داتغ ك
(رومه توهن) مو دغن برجالن كاكي ،دان دغن منوغضغ
برجنيس-جنيس اونتا يغ كوروس يغ داتغث دري
برباضاي جالن (دان خروق رنتاو) يغ جاءوه".
ن ﮧﮍﭮ ﮡ
اَب اركاَ ﭞ ﯬﯶ ََِبلْ ُق ْر اء َِان ﯻ اون اَـ اف اع ِ َ
ﮢ ﮣ ﮤ وَتَقَبَّلَ ﭞ ﮖ

ِت اال اوتا ُهَ

ﰅﰆ

ﰇ ﰈ ﮩ ﯧ ﭦ اَو ﭲ ﭹ ﯣ ﯬ ﯶ

وَلسَائر ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

َي ﭝاَةَٱلتَّائِب اِيَ
ينَ او اَ
ﰁ فا اياَفا ْو ازَٱلْ ُم ْس تا ْغ ِف ِر اَ
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