عباده حج ،سجاره دان كسنڽ
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َا ْل َح ْم ُد لِ ّل ِه َن ْح َم ُد ُه َو َن ْس َت ِع ْينُ ُه َو َن ْس َت ْغ ِف ُر ُهَ .و َن ُع ْو ُذ بِال َّل ِه
ِمن ُشرو ِر َأ ْن ُف ِسنَا و ِمن سي َئ ِ
ات َأ ْع َمالِنَاَ .م ْن َي ْه ِد ِه ال َّل ُه
َ ْ َ ِّ
ْ ُ ْ
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2014/1
َف اَل م ِض َّل َله ومن ي ْض ِل ْل َف اَل ه ِ
اد َي َل ُه.
َ
ُ َ َ ْ ُ
ُ

ﺳﻴﺮي

َأ ْش َه ُد َأ ْن اَل إِ ٰل َه إِ اَّل ال َّل ُه َو ْح َد ُه اَل َش ِر ْي َك َل ُهَ ،و َأ ْش َه ُد َأ َّن
َس ِّي َد َنا ُم َح َّم ًدا َع ْب ُد ُه َو َر ُس ْو ُل ُهَ .ال َّل ُه َّم َص ِّل َو َس ِّل ْم َو َب ِ
ار ْك
َع َلى َس ِّي ِد َنا ُم َح َّم ٍد َو َع َلى آلِ ِه َو َأ ْص َحابِ ِه َأ ْج َم ِع ْي َن.
ِ
ِ
ِ
اي بِ َت ْق َوى
َأ َّما َب ْع ُدَ ،ف َيا ع َبا َد الله ،إِ َّت ُقوا ال َّل َه ُأ ْوص ْيك ُْم َوا َّي َ
∫tË« sJœ Ê«œ oLOœ
ال َّل ِهَ ،ف َق ْد َف َاز ا ْل ُم َّت ُق ْو َ
.
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ماريله كيت برسام 2منيڠكتكن كتقواٴن كڤد ال َّله 
سڬاال
دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منيڠڬلكن
i
الرڠنڽ .موده-مودهن كيت دبركتي دان درحمتي
9

ال َّله  ددنيا دان اخيرة.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

الحمدلله ،سبهاڬين ڤارا جماعه حج سدڠ برڬرق
باليق كتانه اير .ماريله كيت برسام 2بردعاء اڬر عباده
مريك دتريما دان مريك سالمت باليق كتانه اير.

عباده حج اداله شريعة يڠ دالكوكن اوليه جونجوڠن
نبي محمد  سباڬاي ممبهاروءي دان مپمبوڠ اجرن
نبي ال َّله إبراهيم  .مڠيكوت قول يڠ مشهور عباده
حج موال دواجبكن كاتس اومت اسالم ڤد تاهون
ك 6-هجرة دڠن تورونڽ ايات  97سورة ِ
آل ِع ْم َران:
ﭷﭸﭹﭺﭻ
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يڠ برمقصود :دان ال َّله مواجبكن مأنسي
مڠرجاكن عباده حج دڠن مڠونجوڠي بيت
ال َّله ياٴيت سسياڤا يڠ ممڤو سمڤاي كڤداڽ.
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دان سسياڤا يڠ كفور (ايڠكركن كواجيڤن عباده
حج ايت) ،مك سسوڠڬوهڽ ال َّله مها كاي
(تيدق برحاجتكن سسواتو ڤون) دري سكالين
مخلوق.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

رسول ال َّله  منونايكن فرض حج سكالي سهاج
سماس حياة بڬيندا .حج ترسبوت دناماكن َح َّج ُة
الو َداع .رسول ال َّله  مڠمبيل ماس سمبيلن هاري
َ
دالم ڤرجالنن دري مدينه ككوتا مكه برسام استري
بڬيندا دان ريبوان صحابة.
عباده حج ممبنتوق دان موجودكن راس ڤرساماٴن
دالم كالڠن اومت اسالم .تياد ڤربيذاٴن انتارا كاي
دان مسكين ،ڤوتيه دان هيتم ،مريك سموا اداله سام
سڤرتي مان كتيك دباڠونكن داخيرة ننتي .جوتاٴن
اومت اسالم داتڠ دري سراتا ڤلوسوك دنيا دڠن نية
دان متالمت يڠ ساتو ،ياٴيت اونتوق مڠرجاكن عباده
حج.
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سكاليڤون مريك برالٴينن بهاس دان بوديا ،برالٴينن
عادة دان رسم ،برالٴينن بڠسا دان نڬارا ،تتاڤي مريك
مماكاي ڤاكاين يڠ سام ،برعقيده دان كڤرچاياٴن يڠ
سروڤا ،ياٴيت مڠأسا دان مڠاڬوڠكن كبسرن ال َّله .
مريك منونايكن عباده يڠ سام ،سڤرتي ملونتر َج ْم َرة،
َ
برس ِعي .كحاضيرن مريك دڠن نية يڠ
برط َواف دان َ
سوچي سمات 2اونتوق برعباده مموهون سوڤاي
عملن دتريما دان منداڤت كأمڤونن سڬاال دوسا
درڤد ال َّله  .رسول ال َّله  برسبدا سباڬايمان يڠ
دروايتكن اوليه امام البخاري درڤد ابو هريرة:
ت َف َل ْم َي ْر ُف ْ
ث َو َل ْم َي ْف ُس ْق َر َج َع
َم ْن َح َّج ٰه َذا ا ْل َب ْي َ
َك َي ْو ِم َو َل َد ْت ُه ُأ ُّم ُه

يڠ برمقصود :بارڠسياڤا يڠ مڠرجاكن حج دان
تيدق بركات كوتور ،اتاو بربوات جاهت ،دي
باليق سڤرتي هاري دالهيركن اوليه ايبوڽ.

عباده حج ممڤو مڠيرتكن ُا ُخ َّوة ا ِ ْس اَل ِم ّية ياٴيت
ڤرساوداراٴن اسالم يڠ تڬوه الڬي ڤركاس يڠ بوليه
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مناكوتكن موسوه اسالم .سكاليڤون كدودوكن
نڬارا اومت اسالم برجاٴوهن دانتارا ساتو دڠن يڠ
الٴين ،نامون مريك سموا تله دڤرتموكن اوليه ال َّله
 دبومي مكه ياٴيت تمڤت الهيرڽ اڬام اسالم
يڠ سوچي .دمكه له تمڤت اومت اسالم برهيمڤون
اونتوق مڠاداكن ڤربينچڠن دمي ماس دڤن اومت
اسالم .دري سيني ترڤنچرله چهاي توحيد دان ُا ُخ َّوة
ا ِ ْس اَل ِم ّية كسڬنڤ ڤنجورو دنيا بهاوا كوتا مكة اداله
لمبڠ كساتوان دان ڤرڤادوان ُا َّمة.

ڤرهيمڤونن رقساسا اين سوده تنتو دڬروني موسوه،
كران اومت اسالم سبنرڽ اداله ساتو اومت يڠ
برساتو ڤادو ،ساليڠ مڠحورمتي دان بركاسيه سايڠ.
مريك دايكت دڠن عقيدة اسالمية يڠ قوات .ال َّله 
الح ِّج ايات :27
برفرمان دالم سورة َ
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يڠ برمقصود :دان سروكنله ُا َّمة مأنسي اونتوق
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مڠرجاكن عباده حج ،نسچاي مريك اكن داتڠ
ك(رومه توهن) مو دڠن برجالن كاكي ،دان
دڠن منوڠڬڠ برجنيس 2اونتا يڠ كوروس يڠ
داتڠڽ دري برباڬاي جالن (دان چروق رنتاو)
يڠ جاٴوه.

مريك يڠ براد د َب ْي ُت ال َّله ،ترڬمبرله دالم فيكيرن
جماعه حج كڤد دوا اورڠ نبي ال َّله ياٴيت نبي إبراهيم
 ،دان نبي اسماعيل  ممباڠونكن كعبه .ترڬمبر
جوڬاله ڤريستيوا نبي محمد  منچيوم َح َج ُر
أْ َ
ال ْس َود دان مڠهنچوركن ڤاتوڠ 2يڠ منجادي سمبهن
قوم َج ِ
اه ِل َّية.

بڬيتو جوڬ اڤابيال براد دبوكيت َص ٰفى دان َم ْر َوة ڤارا
جماعه اكن ترايڠت كمبالي ڤريستيوا َس ِّيدَ تِنَا َح َجر
 برالري 2انق منچاري اير اونتوق باييڽ اسماعيل
 .ستروسڽ اڤابيال براد ِ
دم ٰنى سوقتو ملونتر َج ْم َرة،
مريك داڤت ممبايڠكن ڤريستيوا نبي الله إبراهيم 
مالون ڤوجوكن شيطان سمبيل ملونترڽ دڠن باتو.
دع َر َفة ڤوال مريك سموا بردعا مڠهارڤكن
سمنتارا َ
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رحمة دان كأمڤونن ال َّله .

سباڬاي مڠأخيري خطبة ڤد هاري اين ،ماريله كيت
برساتو ڤادو سسام كيت دالم منيڠڬيكن شعار اسالم
سرتا ممعموركن نڬري يڠ كيت چينتاٴي .ستروسڽ
ماريله كيت برعزم اونتوق منونايكن فرض حج دان
جاڠنله مليڠه-ليڠهكنڽ .باڬي مريك يڠ تله منونايكن
حج ڤرتيڠكتكنله عملن كطاعتن كڤد ال َّله  سڤرتي
صالة برجماعه دمسجد دان منجاڬ اخالق يڠ موليا
سباڬاي سأورڠ مسلم .ايتوله سبهاڬين تندا حج يڠ
مبرور.
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يڠ برمقصود :دان سمڤورناكنله عباده حج دان
عمرة كران ال َّله

بار َك ال َّله لِى و َلكُم فِى ا ْل ُقرء ِ
ان ا ْل َعظِ ْي ِمَ ،و َن َف َعنِى َوإِ َّياك ُْم
ُ ْ َ ْ ْ ْ َ
َ َ
بِما فِي ِه ِمن ْاآلي ِ
ات َو ِّ
الذك ِْر ا ْل َح ِك ْي ِمَ ،و َت َق َّب َل ِمن ِّْى َو ِمنْك ُْم
َ ْ َ َ
15

ِ
الس ِم ْي ُع ا ْل َع ِل ْي ُم.
ت اَل َو َت ُه إِ َّن ُه ُه َو َّ

َأ ُق ُ
ول َق ْولِى ٰه َذا َو َأ ْس َت ْغ ِف ُر ال َّل َه ا ْل َعظِ ْي َم لِ ْى َو َلك ُْمَ ،ولِ َس ِائ ِر
ات ،وا ْلم ْؤ ِمنِين وا ْلم ْؤ ِمن ِ
ا ْلمس ِل ِمين وا ْلمس ِلم ِ
َات،
َ ُ ْ َ َ ُ
ُ ْ ْ َ َ ُ ْ َ
اس َت ْغ ِف ُرو ُه َف َيا َف ْو َز ا ْل ُم ْس َت ْغ ِف ِر ْي َن َو َيا َن َجا َة ال َّت ِائبِ ْي َن.
َف ْ
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