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  اللَّه تتامو منجادي فرسيافن
 م 2022 جوالي 08برساماءن  هـ 1443ذواحلجة  08

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

هي  ...  ختمت حت جت هب ٱ  

(961:لبقرة)ا   
 

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  
 

 هاللَّ"واهاي اورغ يغ براميان، طاعتله كامو كفد برمقصود: 

دان كفد "أوىل األمر"  هاللَّدان طاعتله كامو كفد رسول 

اورغ يغ بركواس( درفد كالغن كامو. كمودين جك )

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

)القرءان(  دان  هاللَّ هندقله كامو مغمباليكنث كفد )كتاب(

دان  هاللَّبراميان كفد  )السنة( رسولث، جك كامو بنر

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

 لبيه ايلوق فوال كسودهنث".

 

 ،سكالني هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 هسبحان هاللَّ دفك ناءكتقو كتكنغماريله كيت مني

 دان رينتهثف االضس ملقساناكن وهغضبرسو نغد وتعاىل

 تفمندا كيت مودهن-موده. نثغالر االضس لكنغضمني

 دف خطبة. داخرية دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة
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 تتامو منجادي نفرسياف تاجوق نجلسكنم اكن اين كالي

 .هاللَّ

 

 ،سكالني هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 ةعباد .كليم غي سالمإ روكون اكنفحاج مرو ةعباد

. هجرية منأك تاهون دف سالمإ اومت دفك دواجبكن تله اين

 دان ةمك يخسو دتانه ثها اين حاج ةعباد كنارجغم تفمت

-كدوا .عمرة ةعباد ضجو اد حاج ةعباد فيغدمس. ثسكيرت

الم سإ اومت يضبا نفكواجي اكنفمرو ة اينعباد دوا

 حاج ةعباد ناءربيذف. فهيدو سعمور سكالي نثمالكوك

دالكوكن فد بولن حاج  حاج ةعباد اياله عمرة نغد

 .سفنجغ تاهون بوليه دالكوكن عمرة ةعبادمانكاال 

دان فربواتن  روكونن اءربيذايت تردفت جوض فسالءين 

 . ثكدوادانتارا 

 

 دان حاج ةعباد كنارجغمانتوق  دواجبكن يغ مريك

 يغ شرطوهي ممن دان وفمم يغ مريك اياله اين عمرة

 ناءدأك ،يفوكوخمن يغ نغكوا اءيثوفمم رتيفس دتنتوكن

 يغ ناءدأك دامل دان ينكنذيغم يغ بادن توبوه كصيحنت

 ثيقءسبا ترسبوت، شرط ممنوهي تله يغ افسسيا. سالمت
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 فرماندامل  تضسكنحال اين د برليغه. افتن نملقسنك رلوف

 يغ 196 ايات البقرة ةسور ددامل وتعاىل هسبحان هاللَّ

 :برمقصود يغ خطبة اول دف كنخادبا

 

 ...".هاللَّ كران عمرة دان حاج ةعباد ورناكنلهفدان مس"
 

 ،هاللَّمعاشر املسلمني رمحكم 

 يغ مريك يضبا دالكوكن رلوف يغ نفرسيافانتارا 

 :اياله اين عمرة دان حاج ةدابع منونايكن نييغا

 عمرة دان حاج كنارجغم نية كنصالخغإم رلوف :تامفر

 وتعاىل هسبحان هاللَّ نضاءكري وليهارفوق مماونت مات-مسات

. كيت نسياءم نغنداف غهارفكنم اونتوق نثبوك دان

 دان اءير تفيص دفدر هاتي ممربسيهكن سنتياس جوض فرلو

 سالرس اين حال. اين ةعباد مالكوكن كتيك عجوب

 سيدنا دفدر البخاري االمام اوليه دروايتكن يغ حديث نغد

 هاللَّ رسول ينداضب ثه بهاواسعن هاللَّ رضي بطااخل بن عمر

 :برمقصود يغ برسبداعليه  هاللَّ صلى

 

 دان ثتني برداسركن ايت عملن ثوهغضسسو"

 مك كن،تني اي يغ فا غاور فستيا يضبا ثوهضغسسو

 اداله ثةهجر مك ثرسول دان هاللَّ دفك برهجرة يغ افسسيا
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 اونتوق كران ةثهجر يغ افسسيا دان ،ثرسول دان هاللَّ دفك

 ةثهجر مك ثدنكاحي هندق يغا اتاو وانيتا دني وليهارفمم

 ".دهجرة يغ فا دفك

 

 حاج ةعباد منونايكن اونتوق برحسرت يغمريك كدوا: 

. يفوكوخمن يغ نغكوا نفرسياف ممبوات رلوف عمرة دان

 واجب مجاعه فستيا كران دمكني دكاتاكن اين حال

 وهفتيم غنجفس فثوكوخس ناءربلنجف اتاو بكلن دياكنثم

 نغوغضت دباوه ضكلوار اونتوق ضج دان جوحا كنارجغم

 برحسرت يغ مريك ضجو تيغدا رلوف. لكنضيغدت يغ

 دان بكلن بهاوا ممستيكن رلوف اين ةعباد منونايكن اونتوق

 .حالل يغ سومرب دفدر اداله وناكنضد يغ ناءربلنجف

 

 ،سكالني هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 دفتوبة دربر دان وننفمأك موهونفر قثربافمم: ضكتي يغ

 توبة سنة صالة مالكوكن نغد دالكوكن يغ دوسا االضس

 ثسكريا. كرغمو ربواتنف االضس لكنضيغمن برعزم سرتا

 هندقله مك نسي،اءم سسام دفك دوسا مالكوكن اد

 ايبو دوا-كدوا دفك تراومتا مريك دفك معاف مموهون

 دان ضغتت جرين ،ةرابق قوم ، انق سرتي،يا سوامي ،فبا
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 غاور منظاليمي اد كيت جك ،ضجو يتوضكيت. ب راكن

 حق كنغولفد هندقله مك ينءال غاور حق مبيلغم دان

 .دحاللكن مينتا اتاو ترسبوت

 

 تاهوانفغ علمو نغد ديري كنفكغمل رلوف كيت:  تفمأك

 عمرة دان حاج ةعباد رضا ترسبوت، ةعباد نغد بركاءينت

 كوتيغم ورنافمس نغد دالكوكن تفدا دلقسانكن يغ

 سنتياس هندقله ض. كيت جوفراتوران دان ترتيبث ،قاعدة

 مالتيه نغد وتعاىل هسبحان هاللَّ دفك ةعباد عمل كتكنيغمن

 خممبا سنة، صالة رتيفس عملن مالكوكن اونتوق ديري

 دان برصدقه الليل، قيام ،رغفااستبر برذيكري، القرءان،

 تفدا كيت ممستيكن اونتوق برتوجوان اين حال. ثايضسبا

 دتانه برادا كتيك موده نغبوت دترس عملن مالكوكن

 توبوه كصيحنت نءاضنجاف ايت، ينءسال. كلق يخسو

 سبلوم رهاتنيف دبريكن رلوف دان اكنفدلو نغجا بادن

 يغ رقنضرف ممرلوكن اين ةعباد كران اين ةعباد كنارجغم

 ث.ايضسبا دان عيس ،طواف رتيفس قثبا

 

 القكنضد ضجو اين ةعباد مالكوكن نييغا يغكليم: مريك 

 مالهريكن يضبا سنة واسافاونتوق مالكوكن عملن 
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 امت اين صرب صيفت كران ديري دامل كصربن تفيص

 حال. عمرة دان حاج ةعباد ملقساناكن كتيك رلوكنفد

 ،فرتنندف اوروسن نغد برموال كران دمكني دكاتاكن اين

 يكوتيغم كصيحنت، ناءمريقسف حاج، يلرينض وغضمنو

 يتوضممرلوكن كصربن. ب ثمسوا ثايضسبا دان حاج سكامن

 ثولفبركوممتفت  ،ننيت يخسو دتانه برادا كتيك ضجو

 يغ بوديا دان طبيعة م،ضرا ايضلباف نغد مجاعه نءجوتا

 بوليه يغدان كأداءن  ريالكوفساج  اد اكن سيتف بربيذا

 صيفت ايت اوليه. كيت دفك ناءسليس كتيدق منيمبولكن

 بالجرله دان اين ةعباد ملقساناكن دامل يغنتف امت كصربن

 وهيلهءجا .باءيق كغبرس سنتياس سرتا نءراساف اولغم

  .برالكو يغ سسواتو اكن وتغمرو سوك فسيك

 

 غتولو فسيكسبوركن  مسايكن دان:  منأك اخريتر يغدان 

 ننيت يخسو دتانه كتيك كران كيت ديري دامل غمنولو

 غاور دفك نغرتولوف ممربيكن اونتوق القكنضد امت كيت

 .عذور دان وسياابر تله يغ مجاعه ممبنتو دامل ثصخصو ينءال

 ديري كنيغممنت دان غسومبو فسيك ايلقكنله دان وهيءجا

 .دسان برادا كتيك
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 ،سكالني هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 اين، كالي دف خطبة خريياغم ايضجوسرتو سبا

 شرط فوكوخ تله يغ سكالني مجاعه دفك روثم نييغا ربنم

 رالهضبرس عمرة، ونفحاج ماهو ةبادع كنارجغم اونتوق

 جك نثوهكضغن-وهغضمن افتن ثمنونايكن اونتوق غمرخن

 دكاتاكن اين حال. نثمنونايك اونتوق غلواف دبريكن

 يغ كموغكيننفا تاهويغم تيدق كيت كران دمكني

 تفدا كيت اد سام غدات اكن ماس دف برالكو اكن

 كيت رضا ءبردعا كيت ماريله. ثسباليق اتاونث منونايك

وتعاىل دان منامنكن عزم سرتا  هسبحان هاللَّ تتامو منجادي

 يضبا. اين ةعباد ملقساناكن اونتوق نفرسيافممبوات 

 دف عمرة دان حاج كنارجغم تفدا دان غلوافبر يغ مريك

 نغد لقسانكنله دان غونتوابر تلهغسا اين تاهون

 سياكن-دسيا نلهغجا سرتا وهغضسو-وهغضبرسو

 داملوتعاىل  هسبحان هاللَّ فرمان .اين راوليهيفد يغ نتفكسم

 :97 ايات عمرانال  ةسور
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 حب هئجب مئ خئ حئ ييجئ  ىي ني مي زي ٱ

 مح جح مج حج هتمث مت خت حت  جت هب مب خب

حس  جس مخ جخ  
 

 يغ) اتث يغ نغكرتا تندادسيتو اد "برمقصود: 

. براهيما نيب مقام (اياله ثدانتارا; ثنءكموليا منوجنوقكن

 هاللَّ دان. دي تنرتامله امان ثكدامل ماسوق يغ افسسيا دان

 يغوجنوغم نغد حاج ةعباد كنارجغم نسياءم مواجيبكن

 افسسيا دان. ثدفك يفامس وفمم يغ افياسس يتءيا هاللَّ بيت

 مك ،(ايت حاج ةعباد نفكواجي كركنيغا) كفور يغ

 سسواتو برحاجةكن تيدق)  كاي مها هاللَّ ثوهغضسسو

 ".قخملو سكالني دري (ونف

 

كا  را انِ َِب ېئ ەئ    ٺَبا فاعاِن ىئلُْقْرءا نَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

اهُ    ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ ت جب  حب  ِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وا   ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاْغِفرِينا  حئ  ٱلتَّائِِبيا  ةا ڀوا يا  فاياا فاْوزا ٱلُْمس ْ


