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ﺧﻄﺒﺔ ﺟﻤ

َ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
َ ْ َ ِّ
ْ ُ ْ
009/10
014/1
َ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.
َق َال ال َّل ُه َت َعا َلى فِ ْي ِك َتابِ ِه ال َع ِز ْيز
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اي بِ َت ْق َوى
َأ َّما َب ْع ُدَ ،ف َيا ع َبا َد ال َّله ،إِ َّت ُقوا ال َّل َه ُأ ْوص ْيك ُْم َوا َّي َ
ال َّل ِهَ ،ف َق ْد َف َاز ا ْل ُم َّت ُق ْو َن.
ماريله كيت برسام 2منيڠكتكن كتقواٴن كڤد ال َّله 

دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منيڠڬلكن سڬاال
الرڠنڽ .موده-مودهن كيت دبركتي دان درحمتي
ال َّله  ددنيا دان اخيرة.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

ڤد ماس اين ،ڤارا جماعه حاج دري سڬاال ڤلوسوك
دنيا ماسيه بردويون 2ممبنجيري كوتا سوچي مكة.
مريك مميليقي توجوان يڠ ساتو ياٴيت ايڠين
مپمڤورناكن عباده حج .دڠن سڬاال ڤراساٴن
برچمڤور-باور ،مريك منيڠڬلكن سانق ساودارا دان
تانه اير ترچينتا باڬي ممنوهي سروان ركون اسالم يڠ
كليم .سوده ڤستي ستياڤ اينديۏيدو يڠ برتواه ترڤيليه
منونايكن فرض حج مڠيدمكن اونتوق منداڤت حج
يڠ مبرور .حج يڠ مبرور دتعريفكن اوليه سبيلڠن
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علماء سباڬاي حج يڠ مقبول اتاو دتريما اوليه ال َّله
 .امام ال َّن َو ِوي مڠاتاكن ،حج مبرور برمقصود
عباده حج يڠ تيدق دچماري دڠن ڤربواتن دوسا.

سبدا رسول ال َّله  دالم سبواه حديث يڠ دروايتكن
اوليه امام البخاري دان امام مسلم:
ِ
ِ
الح ُّج
ال ُع ْم َر ُة إِ َلى ال ُع ْم َرة َك َّف َار ٌة ل َما َب ْينَ ُه َماَ ،و َ
الجنَّ َة
ور َل ْي َس َل ُه َج َز ٌاء اَّإل َ
الم ْب ُر ُ
َ

يڠ برمقصود :ساتو عمره كعمره برايكوتڽ اداله
ڤڠهاڤوس دوسا انتارا كدواڽ ،دان حج مبرور
تيدق اد بالسن باڬيڽ كچوالي شرڬ.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

سسوڠڬوهڽ عباده حج بوكنله سمات 2أوڤاچارا
عباده سهاج ،سباليقڽ اي مميليقي بڬيتو باپق
ڤڠاجرن .برموال دڠن نية برإحرام ،ترداڤت ساتو
ڤڠاجرن بسر يڠ ڤرلو دحياتي .اڤابيال برإحرام ،ڤارا
جماعه دالرڠ مالكوكن ڤركارا 2يڠ دتڬه اوليهڽ.
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عباده طواف ياٴيت ڬرقن مڠليليڠي كعبه سباپق
توجوه كالي ممباوا ميسيج بهاوا هيدوڤ اين مستي
مڠيكوت اتورن يڠ دتنتوكن اوليه ال َّله  .عباده َس ِعي
ياٴيت براولڠ اليق دري بوكيت صفا كبوكيت مروة
سباپق توجوه كالي جوڬ منجادي المبڠ ڤرجواڠن
يڠ تيدق كنل ارتي ڤنت دان لاله .اي دأمبيل درڤد
ڤريستيوا سيتي حجر براولڠ اليق منچاري اير اونتوق
ڤوتراڽ اسماعيل عليه السالم .ڤريستيوا اين جوڬ
ممبري ڤڠاجرن بهاوا كيت ڤرلو بروسها كران ال َّله
 منجنجيكن كيت كسنڠن سلڤس كسوسهن
سباڬايمان دپاتاكن دالم فرمانڽ:

ﯗﯘﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ
يڠ برمقصود :سسوڠڬوهڽ سسوده كسوليتن
ايت اد كموداهن .سسوڠڬوهڽ سسوده
كسوليتن ايت اد كموداهن.

دع َر َفة ڤوال ممبري ڬمبارن تنتڠ
عباده ُو ُقوف َ
سواسان مأنسي مڠادڤ ال َّله  دڤادڠ َم ْح َشر.
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جوتاٴن جماعه حاج ممبنجيري َع َر َفة دالم چواچ
ڤانس .اي ممبري ميسيج ،بهاوا ستياڤ كيت تيدق
اكن ترلڤس درڤد منوڠڬو ڬيليرن دالم الوتن مأنسي
اونتوق دعاديلي ڤد هاري اخيرة .اي مموتيۏاسيكن
( )memotivasikanجيوا كيت اونتوق سدر بتاڤ
كرديلڽ ديري كيت دهادڤن ال َّله  اللو مندوروڠ
كيت مالكوكن ڤرسياڤن سبلوم ماتي.
عمالن ملونتر َج ْم َرة ڤوال مروڤاكن سيمبول ڤننتاڠن
كيت كڤد سڬاال تيڤو داي شيطان .اي جوڬ اقرار
كيت بهاوا شيطان مروڤاكن موسوه يڠ پات كڤد
مأنسي .فرمان ال َّله  دالم سورة َف ِ
اطر ايات :6

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ

يڠ برمقصود :سسوڠڬوهڽ شيطان ايت اداله
موسوه باڬيمو ،مك جاديكنله اي موسوه(مو).

اخير سكاليَ ،ت َح ُّلل منجادي سيمبول بهاوا جماعه
حاج تله سلساي منجالني سواتو سيسي التيهن.
اي منديديق جيوا اڬر تروس استقامه دالم كطاعتن
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واالوڤون سسوده ڤولڠ كتانه اير ننتي .اين كران ،اورڠ
يڠ سمڤورنا منونايكن حج تيدق الڬي ممڤوپاٴي
دوسا .مريك سأوله 2بايي يڠ بارو دالهيركن .سبدا
رسول ال َّله  دالم سبواه حديث يڠ دروايتكن اوليه
امام البخاري دان امام مسلم:
َم ْن َح َّج َف َلم َي ْر ُف ْ
ثَ ،و َلم َي ْف ُس ْقَ ،ر َج َع َك َي ْو ِم َو َل َد ْت ُه
ُأ ُّم ُه

يڠ برمقصود :سسياڤا يڠ منونايكن حج ،دڠن
تيدق بربيچارا كوتور دان تيدق منچاچي ،مك
دامڤوني دوساڽ سڤرتي هاري اي دالهيركن.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

ڤد بولن ذوالحجة يڠ موليا اين ،ماريله كيت برسام2
مندعاكن كسجهتراٴن ،كصيحتن دان كسالمتن ڤارا
جماعه حاج يڠ سدڠ براد دتانه سوچي .دسمڤيڠ
ايت ،باڬي كيت يڠ بلوم ملقساناكن عباده حج،
هندقله كيت ممڤوپاٴي عزم يڠ قوات اونتوق كسان.
سيمڤنله سبهاڬين ڤنداڤتن كيت اونتوق منونايكن
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حج دان سڬراله مندفتر دڠن ڤيهق تابوڠ حج.
بردعاله برسوڠڬوه 2سموڬ ال َّله  ممودهكن
جالن اونتوق كيت مرياليساسيكن ايمڤين منونايكن
حج سالڬي حياة ماسيه اد.
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يڠ برمقصود :ڤداڽ ترداڤت تندا 2يڠ پات،
(دانتاراڽ) مقام إبراهيم .بارڠ سياڤا مماسوقكيڽ
( َب ْي ُت ال َّله ايت) منجادي امانله دي .مڠرجاكن
حج اداله كواجبن مأنسي ترهادڤ ال َّله ،ياٴيت
(باڬي) اورڠ يڠ سڠڬوڤ مڠاداكن ڤرجالنن
ك َب ْي ُت ال َّله .بارڠ سياڤا مڠيڠكاري (كواجبن
حج) ،مك سسوڠڬوهڽ ال َّله مها كاي (تيدق
ممرلوكن سسواتو) درڤد سمستا عالم.
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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
َ ْ َ َ
ِ
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،
َ ُ ْ َ َ ُ
ُ ْ ْ َ َ ُ ْ َ
ِ
الر ِح ْي ُم.
اس َت ْغف ُرو ُه ،إِ َّن ُه ُه َو ا ْل َغ ُف ْو ُر َّ
َف ْ
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