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 فرباثقكن عملن فد سفولوه هاري اول ذواحلجة
 م 2021 اليجو 09برساماءن  هـ 1442ذوالقعدة  28

 

 لْقَـآئِـلِٱ  ٻ  
 مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي نيٱ

...هتمث مت خت  حت جت هب  

 (36)التوبه:
 

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  ڍ َتَعـاَلى  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  
 

"واهاي اورغ يغ براميان، طاعتله كامو كفد برمقصود: 

اللَّـه دان طاعتله كامو كفد رسول اللَّـه دان كفد "أوىل 

اورغ يغ بركواس( درفد كالغن كامو. كمودين )األمر" 

بنته )برسليسيهن( دامل سسواتو فركارا، -جكـ كامو بربنته

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

براميان كفد اللَّـه دان  دان )السنة( رسولث، جكـ كامو بنر

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

 لبيه ايلوق فوال كسودهنث".

 

 سكالني، اللَّـه درمحيت غي مجعة غسيد

 هسبحان اللَّـه فدك ناءكتقو كتكنغماريله كيت مني

 االضس ملقساناكن وهوغضس-وهغضبرسو نغوتعاىل د

 مودهن-موده. ثنغالر االضس لكنغضمني دان ثرينتهف

 دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة تفمندا كيت
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 تاجوق هورايكنغم اكن اين كالي فد خطبة. اخريةد

 ة.ذواحلج اول هاري ولوهفس فد عملن قكنثرباف

 

 اكن كيت يضال هاري فبربا اللَّـهشاء  ان

 فددر ساتو ساله اكنفمرو غي ةذواحلج بولن مماسوقكي

 ايضسبا وتعاىل هسبحان اللَّـه اوليه اتاكنثد يغ  بولن تفام

يغ  بولن مروفاكن اين ةذواحلج بولن. دحرميت يغ  بولن

 بولن. هجرة تقويم دامل اخريتر يغ بولنكدوا بلس ياءيت 

 اللَّـه دسيسي ناءيستيميوأك دان كلبيهن اءيثوفمم يغ

 فد دباخاكن يغ وتعاىل  هسبحان اللَّـه فرمان وتعاىل. هبحانس

 :برمقصود يغ  36 ايات وبهلتا ةسور دامل تادي خطبة اول
 

 دوا اياله اللَّـه (حكوم)  دسيسي بولن نغبيل ثوهغضسسو"

 دي مساس اللَّـه كتاب دامل (كنفدتت تله يغ )  بولن، بلس

 يغ  بولن تفام ثدانتارا بومي، دان يتغال تاكنفيخمن

 ...".دحرميت
 

 ،اللَّـهرمحكم  معاشراملسلمني

 تفاين دا ةرمنت بولن ذواحلجحن دان كءكموليا

 يغ  ناربق ةعباد دان حاج ةعباد انتشريعفن نغد دليهت

 ةعباد. وتعاىل هسبحان اللَّـه دسيسي ثالاهف بسر تغسا
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 يغ روكون مروفاكن سالمإ اومت اوليه دالكوكن يغ حاج

 غورأسس ديري فدسالم إوكون ر كنفكغمل يضبا اخريتر

 نتفكسم اءيثوفمم تيدق يغ سالمإ اومت يضبا. مسلم

 تله وتعاىل هسبحان اللَّـه اين، حاج ةعباد منونايكن اونتوق

 اومت اوليه دربوت اونتوق بسر يغ ناءيستيميوأك دياكنثم

. ةذواحلج بولن فرتام   هاري ولوهفس فد ثصخصو سالمإ

 هيغض 1جر ايات الف ةسور دامل وتعاىل هسبحان اللَّـه فرمان

 :برمقصود يغ 2

 

 اءيثوفمم يغ ) ولوهفس يغ . دان مامل فجردمي وقتو "

 ".(اللَّـه دسيسي كلبيهن

 

 يغ  مامل دمقصودكن يغ، تفسريمنوروت علماء 

 بولن فد اول سفولوه هاري اياله اين ايات دامل سفولوه

 ةذواحلج بولن فد فرتام هاري سفولوه ايت، اوليه. ةذواحلج

 سالمإ اومت اونتوق ترباءيق يغري ها انتارا مروفاكن اداله

 امت وتعاىل هسبحان اللَّـه كران صاحل نعمل كنقفرباثمم

 يغ  حديث سبواه دامل. ترسبوت هاري يءوكاثم

 اللَّـه رضي عباس ابندرفد  رتمذيلا االمام اوليه دروايتكن
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صلى اللَّـه عليه وسلم  اللَّـه رسول ينداضب ثبهاواس عنه

 :برمقصود يغ  برسبدا

 

 اللَّـهيه دكاسيهي لب فدث صاحل عمل يغتيدق اد هاري "

. اين سفولوه يغ هاري درفدين ءوتعاىل سال هسبحان

 اللَّـه رسول ؟اللَّـه دجالن برجهاد ونفواالو: ثبرتا صحابة

 يغ  لالكي واليخك اللَّـه دجالن برجهاد ونفواالو: برسبدا

 كمبالي تيدق دان ثهرتا سرتا ديري ممباوا (برجهاد) كلوار

 ".(شهيد ماتي)  ايت سفسل يضال

 

 هسبحان اللَّـه دبريكن يغ  كلبيهن ثوله بسريتضب

 سفولوه فد عملن قثربافمم يغ ثهمبا-همبا فدك وتعاىل

 دهولو حلاصال سلف اراف. ةذواحلج بولن فرتام  هاري

 سفولوه فد تفتردا يغ كلبيهن مربوت سنتياس مريك

 دان غسيا كنفهيدوغم دغن ةذواحلج بولن فرتام   هاري

 يسيغم سنة. مريك بنر ةعباد دان عملن ماللوءي مامل

 دمي حلاص عملن دغن ةذواحلج اول هاري سفولوه

 . وتعاىل هسبحان اللَّـه نءيضاكر تفمندا
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 سكالني، اللَّـه درمحيت غي مجعة غسيد

 غلواف مبيلغم رلوف كيت براميان يغ  غاور ايضسبا

 تيبا اكن يغ  ةذواحلج بولن دامل ةعباد عمل قثربافمم اونتوق

 بولن فد سالمإ اوليه داجنوركن يغ  ةعباد عمل انتارا. ننيت

 يضحاج دان عمرة با ةقساناكن عبادمل دغن اياله ةذواحلج

 دروايتكن يغ حديث سبواه دامل. وانفبركمم يغ مريك

 :برمقصود يغ مسلم االمام اوليه

 

 كامي: "بركات اي عنها اللَّـه رضي شهئعا سيدتنا درفد"

 دغن نتفبرت صلى اللَّـه عليه وسلم اللَّـه رسول برسام كلوار

 اونتوق رامحا يغ  اد كامي انتارا. ةذواحلج ْلاَلِه ثولموخن

 يغ  والف اد سرتا حاج اونتوق رامحا يغ والفة دان اد عمر

 رامحا يغ ترماسوق ساي دان. ثكدوا كنغابوغضم

 .عمرة اونتوق

 

 اونتوق القكنضد كيت ضجو ةحلجادامل بولن ذو

 اوتام يغ الف يغ  دان ةذواحلج مسبيلن يغضه ساتو فد واسافبر

 ةفرع هاري فد واساف يتءيا ةذواحلج مسبيلن تاريخ فد اداله

. حاج ةعباد ملقساناكن تفدا تيدق يغ  سالمإ اومت يضبا

 ستاهون دوسا وسكنفهاغم اكن اين دالكوكن يغ  واساف
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 يغ  حديث اميانضسبا غدات اكن يغ ستاهون دان اللو يغ 

 عنه اللَّـه رضي ْهاَدَتَق ابودرفد  مسلم االمام اوليه دروايتكن

 :برمقصود يغ 

 

 غتنت ثدتا رنهف صلى اللَّـه عليه وسلم اللَّـه رسول ينداضب"

 ايت واساف منجواب، ينداضب اللو عرفة هاري فد واسافبر

 اكن يغ  دان اللو يغ  تاهون ساتو دوسا وسفهاغم اكن

 غ".دات
 

 ةعباد ملقساناكن داجنوركن ضاومت اسالم جو

 راي هاري فد يتءيا ةذواحلج سفولوه فد ناقرب

 12،11 فد يتءيا ريقشت هاري ضتي فد دان االضحىعيد

 يغ  حديث دغن نتفال اين برتح. ةذواحلج 13 دان

 عنه اللَّـه رضي عباس ابندرفد  امحد االمام اوليه دروايتكن

 برسبدا صلى اللَّـه عليه وسلم اللَّـه رسول ينداضب ثبهاواس

 :برمقصود يغ 

 

 اين هاري فد ناقربدرفد  اوتام لبيه يغ تيدق اد عملن "

 عباس ابن .(ةذواحلج بولن) سفولوه يغ هاري يعين

: منجواب ينداضب ؟اللَّـه جالن فدد برجها ونفواالو :بركات

 يغ  غاور واليخك ،اللَّـه جالن فد برجهاد مريك ونفواالو
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 دغن كمبالي تيدق كمودين ،ثهرتا دان جيوا دغن كلوار

 ".ايت دري ونف سسواتو

 

 سكالني، اللَّـه درمحيت غي مجعة غسيد

سالم داجنوركن اونتوق إين ايت، اومت ءسال

 فدمندكتكن ديري ك تفدا يغين ءال ةمالكوكن عمل عباد

خ ممبا سنة، صالة مالكوكن رتيفس وتعاىل هسبحان اللَّـه

 دان تكبري حتميد، ،حتسبي خممبا برذيكري برصدقه، القرءان،

 .وتعاىل هسبحان درفد اللَّـه وننفمأك مموهون استغفاربر

 

 فد خطبة خريغام يضبا روموسن ايضجوسرتو سبا

 مبيلغم رض اسكالني مجاعه روثم نييغا ربنم اين، كالي

 تيبا غكوجنو اكن يغ  ةذواحلج بولن فد كلبيهن دان غلواف

 اوليه دبريكن يغ ناءيستيميوأك ممنفعتكن كيت ماريله. ننيت

 ترسبوت بولن دامل عملن قثربفمم دغن وتعاىل هسبحان اللَّـه

. ةذواحلج بولن فرتام سفولوه هاري فد تراومتا

 تندا مروفاكن اين ةذواحلج بولن رهضانو ثوهغضسسو

 نجرنض دبريكن اكن دان ثهمبا فترهاد اللَّـه يغكاسيه سا

 استقامه اراخس برعمل يغ  مريك فدك نداض تفبرلي الاهف

 كيت يغ ةعباد عمل ضمسو. ترسبوت بولن كنفهيدوغم



 9 

 دان دترميا اكن ننيت ةذواحلج بولن غنجفس الكوكن

. وتعاىل هسبحان درفد اللَّـه ناءكريض سرتا نجرنض تفمندا

 : 28ج ايات احلة وتعاىل دامل سور هانسبح اللَّـه فرمان

 

  ىن نن من زن رن مم ام يل  ىل  ٱ
  حئ جئ يي نيىي مي زي ري ٰى ين
هئ مئ خئ  

 

 يغ  ركاراف ايضبربا قسيكنثم مريك ايفسو" :برمقصود

 نام بوتثم دان يتيغرافمم سرتا مريك فدك فاءيده كنغمندات

 مريك فدك ثنءورنيافغ كران ترتنتو، يغ  هاري فد ،اللَّـه

 يغ  دغن; (نابقر دجاديكن اونتوق) ترنق غبينات دغن

 دان ايت نابقر غبينات (ضيغدا)  دري كامو ماكنله دمكني

 ".ميسكني ريقف يغ  سوسه، يغ  غاور فدك ماكن بريله

 

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 

تاَ حئ َٱ لُْمس ْ َيَاَِفرِينَاغفايااَفاْوزا لتَّائِِبيَاَةَاڀوا
 
 ٱ


