فرباثقكن عملن فد سفولوه هاري اول ذواحلجة
 28ذوالقعدة  1442هـ برساماءن  09جوالي  2021م
ﭑ ﭒ لْقَـآئِـلِ

ﭐﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟ

ﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦ...

(التوبه)36:

ﭱ ﭓ ﭔ ﮘ ﮣﭞ ﭻ ﯝ ﯞ ﯟ
ﭱ ﭖ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ﯨ

ﮈ صَلِّ وَسَلِّمْ ﮞ سَيِّدنَا ﭢ
ﮁ آله وَأَصْحَابه ﯰ

ﭠ ﰁ فَيَا ﯘ ﯙ ﮨ ﮩ

أُوصيكُمْ ﭻ بتَقْوَى ﯲ ﮉ ﮰ ﮇ

1

ﭩﮇ َتعَـالَى ﮃكتَابه ﮚ

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ
ﰁ ﰂﰃﰄﰅ ﰆﰇﰈﰉ ﰊﰋ
ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ (النساء)59:

برمقصود" :واهاي اورغ يغ براميان ،طاعتله كامو كفد
اللَّـه دان طاعتله كامو كفد رسول اللَّـه 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) اللَّـه (القرءان)
دان (السنة) رسولث ،جكـ كامو بنر براميان كفد اللَّـه دان
هاري اخرية .يغ دمكني اداله لبيه باءيق (باضي كامو) ،دان
لبيه ايلوق فوال كسودهنث".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اللَّـه سكالني،
ماريله كيت منيغكتكن كتقواءن كفد اللَّـه سبحانه
وتعاىل دغن برسوغضوه-سوغضوه ملقساناكن سضاال
فرينتهث دان منيغضلكن سضاال الرغنث .موده-مودهن
كيت مندافت رمحة دان كربكنت هيدوف ددنيا دان
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داخرية .خطبة فد كالي اين اكن مغهورايكن تاجوق
فرباثقكن عملن فد سفولوه هاري اول ذواحلجة.
ان شاء اللَّـه برباف هاري الضي كيت اكن
مماسوقكي بولن ذواحلجة يغ مروفاكن ساله ساتو درفد
امفت بولن يغ دثاتاكن اوليه اللَّـه سبحانه وتعاىل سباضاي
بولن يغ دحرميت .بولن ذواحلجة اين مروفاكن بولن يغ
كدوا بلس ياءيت بولن يغ تراخري دامل تقويم هجرة .بولن
يغ ممفوثاءي كلبيهن دان كأيستيميواءن دسيسي اللَّـه
سبحانه وتعاىل .فرمان اللَّـه سبحانه وتعاىل يغ دباخاكن فد
اول خطبة تادي دامل سورة التوبه ايات  36يغ برمقصود:
"سسوغضوهث بيلغن بولن دسيسي (حكوم) اللَّـه اياله دوا
بلس بولن( ،يغ تله دتتفكن) دامل كتاب اللَّـه مساس دي
منخيفتاكن الغيت دان بومي ،دانتاراث امفت بولن يغ
دحرميت."...
معاشراملسلمني رمحكم اللَّـه،
كمولياءن دان كحرمنت بولن ذواحلجة اين دافت
دليهت دغن فنشريعتان عبادة حاج دان عبادة قربان يغ
ساغت بسر فهاالث دسيسي اللَّـه سبحانه وتعاىل .عبادة
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حاج يغ دالكوكن اوليه اومت إسالم مروفاكن روكون يغ
تراخري باضي ملغكفكن روكون إسالم فد ديري سسأورغ
مسلم .باضي اومت إسالم يغ تيدق ممفوثاءي كسمفنت
اونتوق منونايكن عبادة حاج اين ،اللَّـه سبحانه وتعاىل تله
مثدياكن كأيستيميواءن يغ بسر اونتوق دربوت اوليه اومت
إسالم خصوصث فد سفولوه هاري فرتام بولن ذواحلجة.
فرمان اللَّـه سبحانه وتعاىل دامل سورة الفجر ايات  1هيغض
 2يغ برمقصود:
"دمي وقتو فجر .دان مامل يغ سفولوه (يغ ممفوثاءي
كلبيهن دسيسي اللَّـه)".
منوروت علماء تفسري ،يغ دمقصودكن مامل يغ
سفولوه دامل ايات اين اياله سفولوه هاري اول فد بولن
ذواحلجة .اوليه ايت ،سفولوه هاري فرتام فد بولن ذواحلجة
اداله مروفاكن انتارا هاري يغ ترباءيق اونتوق اومت إسالم
ممفرباثقكن عملن صاحل كران اللَّـه سبحانه وتعاىل امت
مثوكاءي هاري ترسبوت .دامل سبواه حديث يغ
دروايتكن اوليه االمام الرتمذي درفد ابن عباس رضي اللَّـه
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عنه بهاواسث بضيندا رسول اللَّـه صلى اللَّـه عليه وسلم
برسبدا يغ برمقصود:
"تيدق اد هاري يغ عمل صاحل فدث لبيه دكاسيهي اللَّـه
سبحانه وتعاىل سالءين درفد هاري يغ سفولوه اين.
صحابة برتاث :واالوفون برجهاد دجالن اللَّـه؟ رسول اللَّـه
برسبدا :واالوفون برجهاد دجالن اللَّـه كخوالي لالكي يغ
كلوار (برجهاد) ممباوا ديري سرتا هرتاث دان تيدق كمبالي
الضي سلفس ايت (ماتي شهيد)".
بضيتوله بسرث كلبيهن يغ دبريكن اللَّـه سبحانه
وتعاىل كفد همبا-همباث يغ ممفرباثق عملن فد سفولوه
هاري فرتام بولن ذواحلجة .فارا سلف الصاحل دهولو
مريك سنتياس مربوت كلبيهن يغ تردافت فد سفولوه
هاري فرتام بولن ذواحلجة دغن مغهيدوفكن سياغ دان
مامل ماللوءي عملن دان عبادة سنة .مريك بنر مغيسي
سفولوه هاري اول ذواحلجة دغن عملن صاحل دمي
مندافت كريضاءن اللَّـه سبحانه وتعاىل.
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سيدغ مجعة يغ درمحيت اللَّـه سكالني،
سباضاي اورغ يغ براميان كيت فرلو مغمبيل فلواغ
اونتوق ممفرباثق عمل عبادة دامل بولن ذواحلجة يغ اكن تيبا
ننيت .انتارا عمل عبادة يغ داجنوركن اوليه إسالم فد بولن
ذواحلجة اياله دغن ملقساناكن عبادة حاج دان عمرة باضي
مريك يغ بركممفوان .دامل سبواه حديث يغ دروايتكن
اوليه االمام مسلم يغ برمقصود:
"درفد سيدتنا عائشه رضي اللَّـه عنها اي بركات" :كامي
كلوار برسام رسول اللَّـه صلى اللَّـه عليه وسلم برتفنت دغن
موخنولث هِالَ ْل ذواحلجة .انتارا كامي اد يغ احرام اونتوق
عمرة دان اد فوال يغ احرام اونتوق حاج سرتا اد فوال يغ
مغضابوغكن كدوا ث .دان ساي ترماسوق يغ احرام
اونتوق عمرة.
دامل بولن ذواحلجة جوض كيت دضالقكن اونتوق
برفواسا فد ساتو هيغض مسبيلن ذواحلجة دان يغ فاليغ اوتام
اداله فد تاريخ مسبيلن ذواحلجة ياءيت فواسا فد هاري عرفة
باضي اومت إسالم يغ تيدق دافت ملقساناكن عبادة حاج.
فواسا يغ دالكوكن اين اكن مغهافوسكن دوسا ستاهون
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يغ اللو دان ستاهون يغ اكن داتغ سباضاميان حديث يغ
دروايتكن اوليه االمام مسلم درفد ابو قَتَادَ ْه رضي اللَّـه عنه
يغ برمقصود:
"بضيندا رسول اللَّـه صلى اللَّـه عليه وسلم فرنه دتاث تنتغ
برفواسا فد هاري عرفة اللو بضيندا منجواب ،فواسا ايت
اكن مغهافوس دوسا ساتو تاهون يغ اللو دان يغ اكن
داتغ".
اومت اسالم جوض داجنوركن ملقساناكن عبادة
قربان فد سفولوه ذواحلجة ياءيت فد هاري راي
عيداالضحى دان فد تيض هاري تشريق ياءيت فد 12،11
دان  13ذواحلجة .حال اين برتفنت دغن حديث يغ
دروايتكن اوليه االمام امحد درفد ابن عباس رضي اللَّـه عنه
بهاواسث بضيندا رسول اللَّـه صلى اللَّـه عليه وسلم برسبدا
يغ برمقصود:
"تيدق اد عملن يغ لبيه اوتام درفد قربان فد هاري اين
يعين هاري يغ سفولوه (بولن ذواحلجة) .ابن عباس
بركات :واالوفون برجهاد فد جالن اللَّـه؟ بضيندا منجواب:
واالوفون مريك برجهاد فد جالن اللَّـه ،كخوالي اورغ يغ
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كلوار دغن جيوا دان هرتاث ،كمودين تيدق كمبالي دغن
سسواتو فون دري ايت".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اللَّـه سكالني،
سالءين ايت ،اومت إسالم داجنوركن اونتوق
مالكوكن عمل عبادة الءين يغ دافت مندكتكن ديري كفد
اللَّـه سبحانه وتعاىل سفرتي مالكوكن صالة سنة ،ممباخ
القرءان ،برصدقه ،برذيكري ممباخ تسبيح ،حتميد ،تكبري دان
براستغفار مموهون كأمفونن درفد اللَّـه سبحانه وتعاىل.
جوسرتو سباضاي روموسن باضي مغاخري خطبة فد
كالي اين ،منرب ايغني مثرو مجاعه سكالني اضر مغمبيل
فلواغ دان كلبيهن فد بولن ذواحلجة يغ اكن كوجنوغ تيبا
ننيت .ماريله كيت ممنفعتكن كأيستيميواءن يغ دبريكن اوليه
اللَّـه سبحانه وتعاىل دغن ممفربثق عملن دامل بولن ترسبوت
تراومتا فد سفولوه هاري فرتام بولن ذواحلجة.
سسوغضوهث انوضره بولن ذواحلجة اين مروفاكن تندا
كاسيه سايغ اللَّـه ترهادف همباث دان اكن دبريكن ضنجرن
فهاال برليفت ضندا كفد مريك يغ برعمل سخارا استقامه
مغهيدوفكن بولن ترسبوت .مسوض عمل عبادة يغ كيت
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الكوكن سفنجغ بولن ذواحلجة ننيت اكن دترميا دان
مندافت ضنجرن سرتا كريضاءن درفد اللَّـه سبحانه وتعاىل.
فرمان اللَّـه سبحانه وتعاىل دامل سورة احلج ايات :28
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برمقصود" :سوفاي مريك مثقسيكن برباضاي فركارا يغ
منداتغكن فاءيده كفد مريك سرتا ممفرايغيت دان مثبوت نام
اللَّـه ،فد هاري يغ ترتنتو ،كران فغورنياءنث كفد مريك
دغن بيناتغ ترنق (اونتوق دجاديكن قربان); دغن يغ
دمكني ماكنله كامو دري (داضيغ) بيناتغ قربان ايت دان
بريله ماكن كفد اورغ يغ سوسه ،يغ فقري ميسكني".
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