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 خطبة جمعة 

 مڽاهوت سروان نبي ابراهيم –حج 

َي   َ ٱَّله ُد ّلَِله َمح كح  ٱۡلح
َ
َ َرَمنا بَنَعح أ لَ  ،مَ َل سح َمةَ الح  َنا لََعَ َكثرٍَي َمَن اَوفَضه

ُ ََ لح شح  .َم
َ
نأ

َ
 َهُد أ

ـ   ُ وَحح ٱَه إََّله َّله إَلَ ح  ،ۥََّل ََشَيَك َلُ ۥ َدهُ ّلِله َ َشح ُد مح ُك َوَلُ اۡلحَ ُملح َلُ ال
شح  .ٍء قََدير  َوُهَو لََعَ ُكل

َ
ُد هَ َوأ

ًدا َعبح  نه ُُمَمه
َ
َ  ،ۥَورَُسوُلُ  ۥُدهُ أ َج دح الح اُج الُمنرَيَ  ُر ادلُّ َ َ َح  .َوالّسل َ َ وََسلل

َه َصلل  لََعَ  َوَبارَكَ  اللهُه
دٍ َحبَيبََنا وََشفَيعََنا ِإَوَماَمَنا َوقُدح  َ  ،َوتََنا ُُمَمه َ ٱنََبل  ٱةَ وََشفَيَ  لرهحح

ُ ةَ َولََعَ َِلَ َوَص ح لح  بَهَ َوَمنح مه
هُ  ۥتَبََعهُ   .ۥَوَواََّلهُ  ۥَونَََصَ

ا َبعح  مه
َ
 :دُ أ

 َ ُعوُذ ب
َ
َ َمَن ٱأ يح ٱّلِله ََ ٱَطاَن لشه  .لرهَجي

َجه فََل َرفََث َوََّل فُُسوَق َوََّل َجَداَل َِف  لُوَم ٞتۚٞ َفَمن فََرَض فَيَهنه ٱۡلح عح ُهٞر مه شح
َ
َجُّ أ ٱۡلح

ٰۖ َوٱتهُقوَن َي   َوى  ادَ ٱتلهقح َ ٱلزه ْ فَإَنه َخريح ُدوا ِّۗ َوتََزوه ُ ُه ٱّلِله لَمح ٖ َيعح ْ َمنح َخريح َعلُوا ِّۗ َوَما َتفح َجلَ ْوَي ٱۡلح
ُ
وُأ

لحَب بَ 
َ  [٧٩١:  ]سورة البقرة ١٩٧ ٱلح

 فرمان هللا تعالى:

تڽ منتفکن ني ڠراف بولن يڠ دمعلومي، بارڠسياف ي)مقصودڽ(: )موسيم( حج اداله بب

ددالم  2تيدق بوله رفث، بربوات فاسق دان بربنتاهن كدالم بولن ايت اکن مڠرجاکن حج، م

ماس مڠرجاکن حج. دان اف يڠ کامو کرجاکن بروفا کبأيکن، نسچاي هللا مڠتهويڽ. بربکلله، 

 يڠ برعقل. 2بکل اداله تقوى دان برتقواله کفداکو واهي اورڠ 2كدان سسوڠݢوهڽ سبأي

 سوداراکو مسلمين يڠ درحماتي هللا،

هللا  حج ايت برالکو برموال ببراف بولن يڠ دتتفکن اولهبهوا منݢسکن  سبحانه وتعالىهللا 

يأيت بولن شوال، ذوالقعدة دان ذوالحجة، دواجبکن کفد اومة اسالم يڠ ممفو توبه بدان دان 

راهيم اوله نبي اب كدتمفت يڠ دبو  هرتاڽ برهيمفون دمکة املکرمة انتوق منونيکن عبادت حج
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ومه يڠ منجادي قبلة کفد اومة اسالم. سروانڽ داوچفکن سجق عليه السالم، دبينا کعبة، ر 

 ريبوان تاهون يڠ اللو:

ذلَن
َ
َ  ٱنلهاَس َِف  َوأ َجلَ ب َ فَجلٍ َعَميٖق  ٱۡلح

تنََي َمن ُكل
ح
َ َضاَمرٖ يوَُأ

تُوَك رََجاَّلا َولََعَ  ُكل
ح
 ٢٧يَأ

 [2١:  ]سورة الحج

ج، نسچاي مريك اكن عبادت حكن انتوق مڠرجمأنس ي ا ةدان سروكنله اوم)مقصودڽ(: 

نتا يڠ كوروس يڠ داتڠڽ او  2دڠن برجالن كاكي دان دڠن منوڠڬڠ برجنيس (رومه توهنمو)كداتڠ 

 .وهٴيڠ جا (دان چروق رنتاو)ي جالن دري برباڬ

کعبة  ن، كمدين دديريكبومي مکة تيدق اد مأنس ي، هاڽ ابراهيم، استري دان انقڽ کتيك

و مأنس ي داتڠ کسيتو. ابراهيم برتاڽ، بݢيمان انتوق مڽاهوت هللا ممرينته سفاي دسر  ،سلفسڽ

 سروان ايت کران تيدق اد مأنس ي. هللا مڠتاکن کفد ابراهيم، "سروله، اکو اکن مڽمفيکنڽ."

سروان ايت سمفي کفد مأنس ي يڠ داتڠ درفد سلوره فلوسوق دنيا، منجادي فڠيکوت 

 دڽتاکن دالم حديثڽ يڠ مروفاکن معجزة:اومة محمد صلى هللا عليه وسلم، رسول اخير زمان يڠ 

  َذاـ  هَ  لَُغنه ََلَبح 
َ  [رواه أحمد] .َوانلهَهارُ  ُل اللهيح  بَلَغَ  َما رُ مح الح

م مالڽ مفيسدمان )كسلوره فلوسوق دنيا( اوروسن اڬام اين كن سمفي ا)مقصودڽ(: 

 سياڠ.دان 

هاري اين کيت مليهت مأنس ي يڠ منريما اسالم درفد سلوره فلوسوق دنيا، دمان اداڽ 

 اين مريكمالم دان سياڠ، دمان اد بومي دان اداڽ مأنس ي، سوران اسالم سمفي دسان. هاري 

مڽاهوت سروان نبي ابراهيم عليه السالم برهيمفون دمکة املکرمة، مالکوکن فرجالنن يڠ جأوه، 

مأنس ي  .، برموال دألوتن فاسيفيك، ألوتن هيندي دان ألوتن اتلنتيكيڠ لواس 2مڠهاروڠي ألوتن

بومي اين، بنوا اسيا، افريقا، ايروفه، امريکا دان  موك يڠ داتڠ درفد سلوره بنوا يڠ اد دأتس

اوستراليا يڠ منريما اسالم داتڠ برهيمفون دمکة املکرمة انتوق منونيکن عبادت حج يڠ دواجبکن 

 حانه وتعالى. هاتيڽ مڽاهوت سروان ابراهيم عليه السالم. اوله هللا سب

برهيمفون دتمفت قبلة، بيت هللا )رومه هللا( يڠ دديريکن اوله نبي ابراهيم عليه  مريك

برهاال مڽمبه فاتوڠ. کعبة يڠ دديريکن  2کعبة سبݢيمان فڽمبه 2السالم، بوکن انتوق مڽمبه باتو

، سموا برعبادت کفد هللا سبحانه وتعالى مريك. اال مريكانتوق فڽاتوان هايت هاڽ منجادي تندا 
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مڠوچوف حجر  کتيكکعبة ايت. سيدنا عمر ابن الخطاب رض ي هللا عنه  2بوکن کفد باتو

 سماس طواف برکات:  األسود

عح  إَنلَ 
َ
َُ أ نهَك  لَ

َ
نلَ  ََّل َولَوح  ،تَُضُّ  َوََّل  َف ُ َتنح  ََّل  َحَجر   أ

َ
يح  أ

َ
َ  رَُسوَل  ُت َرأ ُ ّله َص  اّلِله  هَ يح لَ عَ   اّلِله

 رواه أبو داود[]  .ُتَك َقبهلح  َما ُيَقبلَلَُك  ََ له سَ وَ 

دان  منفعة 2اله باتو يڠ تيدق ممبري افسسوڠݢوهڽ اکو تاهو کامو اد)مقصودڽ(: 

ق کو تيدانسچاي . سکيراڽ اکو تيدق مليهت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مڠوچوفمو، مضرة

 .مومڠوچوفاکن 

 هللا منݢسکن:

َح قََبَل  ٱلحَبه لهيحَس  ن تَُولُّواْ وُُجوَهُك
َ
َقَ أ حَمۡشح رََب وَ  ٱل حَمغح َ  ٱلحَبه َوَل َكنه  ٱل َ َمنح َءاَمَن ب  ٱّلِله

َوحمَ وَ  حَمَل ئََكةَ وَ  ٱٓأۡلَخرَ  ٱَلح َ وَ  ٱلحَكَت بَ وَ  ٱل حَماَل َوَءاََت  نَ ٱنلهبَيل َب  ٱلحقُ َذوَي  ۦلََعَ  ُحبلَهَ  ٱل ََت َم  وَ  رح  ٱَلح
حَمَس َكنيَ وَ  بَيلَ  ٱبحنَ وَ  ٱل ا ئَلنَيَ وَ  ٱلسه َقَاَب َوَِف  ٱلسه قَاَم  ٱلرل

َ
ةَ َوأ لَو  ةَ َوَءاََت  ٱلصه َكو  حُموفُونَ وَ  ٱلزه  ٱل

ْٰۖ وَ  َح إََذا َع َهُدوا َدهَ َسا ءَ َِف  ٱلصه َبَينَ بََعهح
ح
َوُأ ا ءَ وَ  ٱلح ه َس  وََحنَي  ٱلضه

ح
َوُأ ْوَل ئََك  ٱلح

ُ
َينَ أ ْٰۖ دَ َص  ٱَّله  قُوا

 َُ ْوَل ئََك ُه
ُ
حُمتهُقونَ َوأ  [٧١١:  ]سورة البقرة ١٧٧ ٱل

بوکنله مڠهادفکن وجهمو کأره تيمور دان بارت ايت سوات کبجيکن، اکن )مقصودڽ(: 

 2، نبي2، کتاب2تتافي سسوڠݢوهڽ کبجيکن ايت اياله برايمان کفد هللا، هاري کمدين، مالئکة

مسکين، مسافر )يڠ ممرلوکن  2يتيم، اورڠ 2ري هرت يڠ دچينتأيڽ کفد قرابتڽ، انقدان ممب

؛ دان )ممرديکاکن( همب سهاي، منديريکن صالة دان 2يڠ ممينتا 2( دان اورڠنفرتولوڠ

يڠ صبر دالم  2يڠ منفاتي جنجيڽ افبيل اي برجنجي، دان اورڠ 2منونيکن زکاة؛ دان اورڠ

ايتله  يڠ بنر )ايمانڽ( دان مريك 2ه اورڠايتل مريكم ففراڠن. کسمفيتن، فندريتأن دان دال

 يڠ برتقوى. 2اورڠ

هللا مننجوقکن بڠسا عرب سباݢي بڠسا يڠ دفيليه اوله هللا سبحانه وتعالى منريما اجارن 

اسالم منجادي بڠسا يڠ منعلوق دنيا، منجاتوهکن کواس بسر فرس ي دان روم، بوکن کران داره 

 ق ملبيهکن داره مأنس يتيدعربڽ سبݢيمان يڠ ددعوا اوله ݢولوڠن ناشيوناليس عرب. هللا 
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ب، داره افريقا، داره ماليو، داره ايروفه، چينا اتو انديا. بوکن اليرن داره يڠ دکالڠن داره عر 

 کمليأن مأنس ي ايت دڠن برتقوى کفد هللا سبحانه وتعالى. ، تتافيمننتوکن کمليأن مأنس ي

هللا تله مننجوقکن ککواسأنڽ بڠسا عرب يڠ هيدوف دفادڠ فاسير يڠ تيدق اد حاصيل 

يدق ممفوڽأي کدودقکن ايکونومي يڠ قوات، هيدوف دالم دان سومبر مکانن يڠ چوکف، ت

دبينا ديري اوله القرءان الکريم، فتنجوق يڠ دباوا اوله نبي محمد صلى  ، مريكکادأن کمسکينن

هللا  ،هللا عليه وسلم، بڠسا يڠ برفݢڠ دڠن اجارن اسالم افبيل تقواڽ لبه تيڠݢي درفد اورڠألين

 ن:وق قوم يڠألين، ممرينته نݢارا يڠ بسر، تتافي هللا مڽتاککواس بسر دنيا، منعل منجاديکن مريك

َه ََّل يَكُ  َح ُث ُك َ تَبحَدلح قَوحًما َغريح اْ يَسح ْ ِإَون َتَتَولهوح َث لَُكَ  ونُو ا مح
َ
 [٨٣:  ]سورة محّمـد ٣٨أ

کامو برفاليڠ )درفد برايمان، برتقوى دان بردرما(، دي اکن  دان جك)مقصودڽ(: 

 تيدق اکن برکادأن سفرت کامو. له ايت مريكوم يڠألين؛ ستمڠݢنتيکن کامو دڠن ق

کامو تيدق الݢي برجواڠ منݢقکن اسالم، اݢام هللا سبحانه وتعالى، کامو بڠسا عرب  جك

کمليأن. هللا منوکر قوم يڠألين درفد کامو يڠ برفݢڠ دڠن اسالم دان منݢقکن  2تيدق اد اف

 اسالم، يڠ دملياکن اوله هللا سبحانه وتعالى.

توق داتڠ کبيت املقدس ان کتيكدأتس اية اينله سيدنا عمر ابن الخطاب رض ي هللا عنه 

 مڽقسيکن فڽراهن کوت سوچي ايت دأتس جمفوتن فدري بسر بيت املقدس، مڽتاکن:

ُ ُن قَوح َنح  نَا اّلِله َعزه
َ
َ م  أ َ  ةَ زه عَ الح  غَ تَ بح نَ  امَ هح مَ وَ  ،َلمَ سح  بَالح َ غَ ب َ ريح   ه

َ
َ ذَ أ ُ نله  .ا اّلِله

)مقصودڽ(: كيت اداله اومة يڠ دبري كمليأن اوله هللا دڠن اسالم، سكيراڽ كيت 

 منچاري كمليأن سألين دريڽ نسچاي كيت منريما فڠهينأن درفد هللا.

يڠ  تمرؤ سفاتوتڽ اومة اسالم دبولن حج يڠ مليا اين دهيمفونکن اوله هللا دالم ساتو م

رن دڠن مڠيکوت اجا مڠإنصافي کمليأن مريكسلوره فلوسوق دنيا  مواکيلي اومة اسالم درفد

 .، اݢام هللا يڠ مملياکن مريكاسالم

 َ ُعوُذ ب
َ
َ َمَن ٱأ يح ٱّلِله ََ ٱَطاَن لشه  .لرهَجي
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نه  ُ  َوََلَنَُصَ هُ  ٱّلِله َ إَنه  ۥ ۚٞ َمن يَنَُصُ َينَ  ٤٠لََقوَيٌّ َعزَيز   ٱّلِله َح َِف  ٱَّله نه ُه كه ۡرَض إَن مه
َ  ٱلح

قَاُمواْ 
َ
لَ أ ةَ ٱلصه ةَ َوَءاتَُواْ  و  َكو  َ  ٱلزه َمُرواْ ب

َ
ُروَف َوأ حَمعح اْ َعَن  ٱل حُمنَكرَ  َوَنَهوح َ َع قََبُة  ٱل ُمورَ َوّلَِله

ُ  ٤١ ٱلح
 [٠٧-٠٤:  ]سورة الحج

، هللا اكن منولوڠ سسياف يڠ منولوڠ اݢامڽ )اسالم(ڠڬوهڽ و سس)مقصودڽ(: 

 ڠ جك کامي بريکن مريك)اومة اسالم( ي مريكڠݢوهڽ هللا مها قوات الݢي مها کواس. يأيت و سس

 كکن زکاة، دان مريسمبهيڠ سرت منونيمنديريکن  سأن ممرينته دبومي نسچاي مريكککوا

مڽوروه بربوات کبأيکن سرت مالرڠ درفد مالکوکن کجاهتن دان فرکارا يڠ مونکر دان )ايڠتله( 

 باݢي هللا جواله کسوداهن سݢل اوروسن.

ُ َِل ٱبَاَرَك  َح ّلِله َنةَ ٱَكَتاَب وَ لح ٱَِف  َولَُك َح  ،لسُّ َ  َوَنَفَعَِن ِإَويهاُك َِ وَ لح ٱب َ ٱيَا  .ةَ مَ كح ۡلح
قُوُل قَوح 

َ
َ ٱفَُر َتغح َذا َواَسح َي َه  أ َح لح ٱّلِله ََ َِل َولَُك ح ٱَولََسائَرَ  َعَظي ح ٱلََمنَي وَ ُمسح ل َِ إَنههُ ُمسح ل ُهَو  ۥلََما
َُ ٱَغُفوُر لح ٱ  .لرهَحي

 

 (28/08/2015) ٧٠٨1ذوالقعدة  ٧٨


