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امارن! ڤهيق جابنت اݢام اسالم ڤرياق تيدق برتڠڬوڠجواب كأتس س بارڠ ڤمنهبن اايت سالءين دري اكندوڠن خطبه يڠ دلكواركن.

"رهس يا دان حمكه عبادة حاج"
 3ذواحلجة  24 / 1441جوالي 2020
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َشيْ َك َلَُ ،و َأ ْشهَدُ َأ َن ُم َح َمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُس ْو ُ ُل .اللَهُ َم
للا َو ْحدَ ُه َال َ ّ
َأ ْشهَدُ َأ ْن ل ا َ َل ا َال ُ
َص ّل َو َس ّ ْل عَ ِ َل ِ َس ّي ّدنَ ُم َح َمدَ 3وعَ َل أ ّ ّل َو َأ ْ َ
ْصا ّب ّه والتَا ّب ّع ْ َي لَه ُْم ِّب ْح َسان ا َل ي َ ْو ّم الين.
ِ
للاُ 4أ ْو ّص ْي ُ ُْك َوا َاي َي ّب َت ْق َوى ّ
للا فَ َق ْ ِد فَ َاز الْ ُمتَ ُق ْو َن.
َأ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا ّع َبا َد للا! ات َ ُق ْوا َ
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت للا،
منرب ايڠي برڤسن اݢر كيت سام ۲منيڠكتكن كتقو أأن كيت كڤد للا س بحانه
وتعال ،دڠن منطاعيت سڬاال تيته ڤرينهتڽ دان منجاءويه سڬاال الرڠڽن .موده-مودهن
كيت منجادي اورڠ يڠ برتقوى دان برجاي ددنيا دان د أأخرية .منرب هاري اين اکن
مبيچاراکن خطبه براتجوق ،رهس يا دان حمكه عبادة حاج.
ڤارا تتامو للا يڠ داكس هيي ،
عبادة حاج مروڤاكن روكون اسالم يڠ لكامي .اي واجب دتونيكن اوليه ستياڤ
مسل لاليك دان ڤرمڤوان اڤابيال چوكوڤ َشطَ-شطڽ .منوروت مجهور علامء ،عبادة
حاج موال دواجبكن ڤد اتهون  6جهرة .ڤد اتهون ايتول تورونڽ فرمان للا تعال :
للا 1
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ﲠﲡﲢ ﲤ
ﲣ

مقصودڽ :دان توني ااتو مسڤورنكنهل عبادة حاج دان معرة كران للا.
(سورة البقرة )196
قوم مسلمي يڠ درمحيت للا،
حاج ادال عبادة يڠ مڤوڽاءي اكيستمييواءنڽ ترس نديري .ڤارا جامعه حاج
دتونتوت اونتوق مڠهميڤونكن د أأنتارا كدوا-دوا عبادة جسامين دان عبادة هرات سڤريت
صالة ،ڤواسا دان زاكة .وقتو ڤلقسانءن حاج تهل دتتڤكن ڤد بولن ذواحلجة ستياڤ
اتهون .اي دواجبكن هاڽ ساكيل سعمور هيدوڤ دان واجب دالكوكن دمكة املكرمة.
دامل حديث رواية امام البخاري ،نيب محمد ﷺ برس بدا تنتڠ أكواتماءن عبادة حاج :
الِلﷺ ُس ئّ َل َأ ُّى الْ َع َم ّل َأفْضَ ُل ،فَقَا َل امي َ ٌان ِّب َ ّلِل َو َر ُس ّ ّ
" َع ْن َأ ِّب ُه َرْي َر َة َأ َن َر ُسو َل َ ّ
ولّ .قي َل
ِْ
ّيل َ ّ
الِل ّ .قي َل ُ َُث َما َذا؟ قَا َل َح ٌّج َم ُرب ٌور"
ُ َُث َما َذا؟ قَا َل الْ ّجهَا ُد ِّف َسب ّ

مقصودڽ :درڤد س يدن ابو هريرة هباوا رسول للاﷺ داتڽ ،معل اڤاكه يڠ ڤاليڠ
اواتم؟“بلياو منجواب" ،اميان كڤد للا دان رسولڽ ".اللو داتڽ الڬ " ،مكودين اڤ؟"
بلياو منجواب" ،هجاد دجالن للا ".اللو داتڽ الڬ " ،مكودين اڤ؟" بلياو منجواب،
(حديث رواية امام البخاري ،حديث )25
"حاج يڠ مربور".
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت للا،
انتارا حمكه عبادة حاج ادال كساتوان اومت اسالم ،يعين كساتوان عقيدة تنڤا مڠريا
ورن كوليت ،ڤڠكت ماهوڤون كتورونن .كساتوان اين جوك مڠهميڤونكن اومت اسالم
دسلوروه ڤلوسوق دنيا ديم منطاعيت تيته ڤرينته للا س بحانه وتعال .دامل سورة
احلجرات اايت  ،13للا س بحانه وتعال برفرمان :
ﱰ
ﱯ
ﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬ ﱭﱮ
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مقصودڽ" :هاي ماءنيس ،سسوڠڬوهڽ اكيم منچيڤتاكن اكمو درڤد سأأورڠ لاليك دان
سأأورڠ ڤرمڤوان ،دان منجاديكن اكمو بربڠسا-بڠسا دان برسوكو-سوكو ،سوڤاي اكمو
(سورة احلجرات اايت )13
ساليڠ كنل مڠنيل".
سالءين ايت ،عبادة حاج جوݢ برتوجوان منديديق جيوا كيت مڠهادڤ
كسوكرن دان مڠويج كصربن .بوكن سهاج كصربن دامل منويه ستياڤ روكون دان
مناسك حاج ،تتاڤ جوݢ كصربن دامل مڠومڤول دان مبلنجاكن هرات ،منيڠݢلكن
ڤرنياݢاءن ،لكوارݢ ،اتنه اير ،دان ملواڠكن ماس رسات تناݢ اونتوق للا س بحانه
وتعال .كران ايتول حاج مربور داڤت مڠهاڤوس دوسا ۲يڠ اللو .نيبﷺ برس بدا :
َم ْن َح َج َه َذا الْ َبيْ َت ف َ َ ْل يَ ْرفُ ْث َول َ ْم ي َ ْف ُس ْق َر َج َع َ َمَك َو َ َلتْ ُه ُأ ُّم ُه

مقصودڽ :سس ياڤا يڠ منونيكن حاج دامل أكداءن دي تيدق برچاكڤ ڤراكاتءن يڠ
بوروق دان كج  ،رسات تيدق مالكوكن ڤراكرا يڠ فاسق مك دي اكن مكبايل سڤرتامين
دي دالهريكن اوليه ايبوڽ (يعين سوچ برس يه درڤد دوسا)( .رواية البخاري )1819

س يدڠ مجعة يڠ درمحيت للا،
س بلوم مڠأأخريي خطبه ڤراتم ،منرب ايڠي برڤسن کڤد ڤارا جامعه يڠ تيدق داڤت
منونيكن حاج ڤد اتهون اين ،اݢر برصرب دان جاڠن برڤوتوس اسا .ستياڤ يڠ برالكو
ڤس يت اد حمكهڽ .برمناجات ل كڤد للا ،اݢر تروس دايذينكن اونتوق منجادي
تتاموڽ دماس هادڤن.
كڤد ڤارا جامعه يڠ بلوم منونيكن حاج ،اتمن ل عزم اونتوق سݢرا منونيكڽن.
منابوڠهل د أأوس يا يڠ مودا ،كران عبادة حاج بوكن سهاج مرلوكن بلكن دري سودوت
هرات ،تتاڤ جوݢ توبوه ِبدن يڠ صيحت.
3
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س باݢاي كس ميڤولن ،يقي ل كيت دڠن جنج للا .عبادة حاج مروڤاكن ڤڠڬيلن
اݢوڠ درڤد للا .سبب ايتول كيت ملهيت ساتو اورڠ بياسا ،يڠ ڤد ماات اكرس تيدق
موڠكي دي داڤت مڠومڤول بلنجا اونتوق ك مكة ،تتاڤ برجاي منونيكن حاج.
س باليقڽ ،تيدق سديكيت اورڠ ۲اكي يڠ برمكمڤوان دري سودوت هرات ،نمون
مسڤاي اتهون اين ماس يه بلوم براڠكت منونيكن حاج .ماريهل كيت سام ۲بردعاء،
اݢر للا س بحانه وتعال مودهكن جالن اونتوق كيت مسوا منجادي تتاموڽ.
والاوڤون عبادة حاج تيدق داڤت دلقسانكن اتهون اين ،كيت ماس يه برڤلواڠ
منداڤتكن ڤهاال دڠن معلن ٢الءين سڤريت برڤواسا س نة ،تر أأواتماڽ ڤواسا س نة هاري
عرفة ڤد  9ذواحلجة ،برقرِبن ،برصدقه دان الءين ٢الݢ .
للا ّ ْيل َولَ ُ ُْك ِّبلْ ُق ْر َء ّان الْ َع ّظ ْ ّْي َون َف َع ّ ْين َوا َاي ُ ُْك ّب َما ّف ْي ّه ّم َن ْال َاي ّت َو ّال ْك ّر الْ َح ّك ْ ّْي َوت َ َقبَ َل
َِب َركَ ُ
للا الْ َع ّظ ْ َْي ّ ْيل َولَ ُ ُْك
الس ّم ْي ُع الْ َع ّل ْ ُْيَ .أ ُقِ ْو ُل قَ ْو ّ ْيل ه ََذا َو َأ ْس َت ْغ ّف ُر َ
ّم ّ ْين َو ّم ْن ُ ُْك ّت َال َوتَ ُه ِان َ ُه ه َُو َ
ات َوالْ ُم ْؤ ّم ّن ْ َي َوالْ ُم ْؤ ّمنَ ّ
َو ّل َسائّ ّر الْ ُم ْس ّل ّم ْ َي َوالْ ُم ْس ّل َم ّ
ات ْ َال ْح َيا ّء ّم ْْنُ ْم َو ْ َال ْم َو ّات فَ ْاس َت ْغ ّف ُر ْو ُه
ان َ ُه ه َُو الْ َغ ُف ْو ُر َالر ّح ْ ُْي.
ِ
خطبه كدوا

َشيْ َك َلَُ ،و َأ ْشهَدُ َأ َن
للا َو ْحدَ ُه َال َ ّ
الْ َح ْمدُ ّ َ ّلِل ّْ َ 5محدً ا َك ّث ًريا َ َمَك َأ َم َرَ .أ ْشهَدُ َأن ل ا َ َل ا َال ُ
َس يّدَ نَ َون َ ّبيَنَا ُم َح َمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُس ْو ُلُ .اللَهُ َم َص ِ ّل ِ َو َس ّ ْل َو َِب ّركْ عَ َل َس ّي ّدنَ ُم َح َمدَ 6وعَلَ
ْصا ّب ّه َأ ْ َمج ّع ْ َيَ .أ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا ّع َبا َد ّ
أ ّ ّل َو َأ ْ َ
الصا ّد ّق ْ َي.
للا! ّات َ ُق ْوا َ
للاَ 7و ُك ْون ُْوا َم َع َ
للا 5
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قوم مسلمي يڠ درمحيت للا،
منرب مڽرو ڤارا جامعه اڬر برڤݢڠ تݢوه كڤد عقيدة اسالمية برترسكن اهيل الس نة
وامجلاعة ،يڠ منجادي وارينث رسول للاﷺْ ،صابت دان اتبعي ،هيڠڬ كڤد كيت
هاري اين .جاݢال هوبوڠن ِبءيق دڠن للا دان سسام ماءنيس .معمورکنهل رومه٢
للا دڠن اس تقامة مالکوکن عبادة ،تر أأواتماڽ صالة فرض برجامعه .كڤد جامعه يڠ
مڽراتءي عبادة قرِبن ،مك دسونتكن اونتوق تيدق موتوڠ رمبوت دان كوكو ،سهيڠڬ
سلساي دمسبليه بيناتڠ قرِبن .حال اين برڤندوكن س بواه حديث رسول للاﷺ:
َم ْن َاك َن َ ُل ّذبْ ٌح ي َ ْذ َ َُب ُه فَا َذا ُأ ّه َل ّه َال ُل ّذي الْ ّح َج ّة ،فَ َال يَأْ ُخ َذ َن ّم ْن َش ْع ّر ّهَ ،و َال ّم ْن
َأ ْظ َفار ّه َشيئا ح ََّت يضَ ّح ِ
ّ ًْ َ ُ َ

مقصودڽِ :برڠس ياڤا يڠ مڤوڽاءي بيناتڠ قرِبن اونتوق دمسبليه ،مك اڤابيال ترلهيڽت انق
بولن ذواحلجة ،جاڠنهل دي مڠمبيل ساتو اڤ ڤون (يعين موتوڠ) درڤد رمبوتڽ،
ماهوڤون درڤد كوكوڽ سهيڠڬ دي سلساي برقرِبن( .رواية امام مسل )1977

قوم مسلمي يڠ درمحيت للا،
اخري ۲اين ،ترداڤت ڤنيڠكنت جومهل كيس  Covid-19سڤريت يڠ دالڤوركن اوليه
مكنرتين كصيحنت مليس يا .منرب برڤسن اݢر كيت مسوا برصرب ماتويه ݢاريس ڤندوان
يڠ دتتڤكن اوليه ڤهيق بركواس .حاضري ل مكسجد دامل أكداءن تنڠ ،سوده بروضوء،
مباوا جساده س نديري ،دان مأاكي ڤنوتوڤ موك .س تهل سلساي صالة ،ڤارا جامعه
دمينتا اونتوق برايدر دامل أكداءن تر أأتور ،دان جاڠن برهميڤيت-هميڤيت كتيك لكوار.
ال هللاُ تَ َع َاَل :
قَ َ

ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ

ﱭﱮ ﱯ8
اايت

5

القرءان 8

”Khutbah Jumaat 24 Julai 2020 : “RAHSIA & HIKMAH IBADAH HAJI
][Jabatan Agama Islam Perak

الل َ ُه َم َص ّل عَ َل ُم َح َمد َوعَ َل أ ّل ُم َح َمد َ َمَك َصل َ ْي َت عَ َل ا ْب َرا ّه ْ َْي َوعَ َل أ ّل ا ْب َرا ّه ْ َْي َو َِب ّركْ
ِ
ِ
عَ َل ُم َح َمد َوعَ َل أ ّل ُم َح َمد َ َمَك َِب َر ْك َت عَ َل ا ْب َرا ّه ْ َْي َوعَ َل أ ّل ا ْب َرا ّه ْ َْي ّ ْف الْ َعال َ ّم ْ َي ان ََك
ِ
ِ
ِ
َ ّمح ْي ٌد َم ّج ْي ٌد.
اتَ 9والْ ُم ْؤ ّم ّن ْ َي والْ ُم ْؤ ّمنَ ّ
الل َ ُه َم ا ْغ ّف ْر ّللْ ُم ْس ّل ّم ْ َي َوالْ ُم ْس ّل َم ّ
اتَ ،و َأ ْص ّل ْح َذ َات بَيْ ّ ّْن ْم َو َأ ّل ْف ب َ ْ َي
ُقلُ ْوهبّ ّ ْم َوا ْج َع ْل ّ ْف ُقلُ ْوهبّ ّ ُم ْااليْ َم َان َوالْ ّح ْمكَ َة َوثَ ّب ْهتُ ْم عَ َل ّم َ َّّل َر ُس ْو ّل للا ﷺ.الل َ ُه َم ادفَ ْع َعنا
ِ
َ
ُ
ّ
ّ
ّ
َ
َ
وصا َۏ ُير ْوس الك ُورونَ َ ،والغَالءَ ،وامل َحنَ ،والفنتَ ،ما ظه ََر م ْْنَا
ال َب َالءَ ،وال َو َِبء ،خ ُُص ً
َو َما ب َ َط َنَ ،عن ب َ ٰ َ ّلنَ ه ََذا خ ََاصةَ ،و َعن بُ ْ َلان عَا َمةَ ،اي َأ ْر َح َم َالر ّ ّ
امحي.
اي للا ،اڠاكو ڤلهيارال نڬارا مليس يا درڤد وابق  ،Covid-19اڠاكو جاءوهيهل نڬارا
اكيم درڤد بالء بنچان ،وابق ڤڽاكيت ،هورو-هارا ،فتنة دان خيانة.
اي للا ،کورنياکنهل توفيق دان هداهيمو ترهادڤ راج اكيم ،دويل يڠ هما موليا ڤدوک
رسي سلطان ڤرياق دار الرضوان ،سلطان نزرين معز الين شاه ابن املرحوم سلطان
أأزلن حمب الين شاه املغفور ل ،دان راج ڤرمايسوري ڤرياق دار الرضوان توانکو زارا
سالْي رسات قرابة دراج دان سلوروه رعيت جالت.
َربَنَا أ ّتنَا ّف الُّ نْ َيا َح َس نَ ًة َو ّف ْال ّخ َر ّة َح َس نَ ًة َو ّقنَا عَ َذ َاب النَ ّار
ّع َبا َد ّ
للا يَأْ ُم ُر ِّبلْ َع ْد ّل َو ْ ّأال ْح َس ّان َوايْ َتا ّء ّذي الْ ُق ْر َِب َويَ ْْنَي َع ّن الْ َف ْحشَ ا ّء
للا ،ا َن َ
ْ َ ِْ
ِ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
ّ
ْ
ْ
ُ
َ
ْ
للا الْ َع ّظ ْ َْي ي َ ْذ ُك ْرُ ُْك َو ْاش ُك ُر ْو ُه عَ َل ّن َع ّم ّه
ا
و
ر
ك
اذ
ف
.
ن
و
ر
ك
َذ
ت
ُك
ل
ع
ل
ُك
ظ
ع
ي
غ
ُْ َ
ُْ َ
َ
َوال ُم ْنك ّر َوال َب ّ َ
يَ ّزد ُ ُْْك َو ْاسأَلُ ْو ُه ّم ْن فَ ْض ّ ّهل يُ ْع ّط ُ ُْك َو َ ّل ْك ُر ّ
للا ي َ ْع َ ُل َما ت َْصنَ ُع ْو َن.
للا َأ ْك َ ُربَ ،و ُ

دعاء اونتوق
6

قوم مسلمي 9

