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 حاجعباده كمونچق  ةالحج ذو

 (ه0441 الحجة ذو 8/ م9109 اوڬوس 9) 

 ْ هِ مِْن شُرُورِ َأن هِ، نَحْمَدُهُ وَنَْستَعِينُهُ وَنَْستَغْفِرُهُ وَنَتُوُْب ِإلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِالل َّ َمْدَ لِل َّ فُِسنَا وَمِْن إن َّ اْلح
 ُ ه ْرِشداً. َسي ِئَاِت َأعْمَالِنَا، مَْن يَهْدِ الل َّ  فَهُوَ الْمُْهتَدِ وَمَن يُْضلِْل فَلَن َتجِدَ لَهُ وَلِي اً م ُّ

 ُ َ ه َلل ُ وَرَُسوْلُهُ، ا دًا عَبْدُه يَْك لَهُ، وََأشْهَدُ َأن َّ مُحَم َّ ُ لاَ شَرِ اِإلََٰهَ ِإلا َّ الل  هُ وَحْدَه م َّ َأشْهَدُ َأْن ل َّ
دٍ وَعَلَى  ِ وََسل ِْم عَلَى نَبِي ِنَا مُحَم َّ  آلِهِ وََصحْبِهِ وَمَْن دَعَا بِدَْعوَتِهِ ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن.َصل 

كُْم تُْفلِحُ  ِتَْقوَى الل  هِ وََطاعَتِهِ لَعَل  َّ ْوِصيْكُْم وَنَْفسِي ب قُوا الل  هَ، وَأُّ ا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الل  ه، اِت َّ  نَ.وْ َأم َّ

 ڃ ڃ ڃ چ چ

ۋ  ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ    ۇڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۓے   ے  ۓ  

ائ  ائ  ەئ     ىې  ې  ې  ى   ېۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ

 ەئ  وئ

  درحمتي اهلل، جماعه يڠ  سيدڠ 

ن كڤد اهلل سبحانه وتعالى دڠن ڤنوه كطاعتن، ءاكيت منيڠكتكن كتقو ٢ماريله سام

يت دڠن ملقساناكن سڬاال سوروهنڽ سرتا منيڠڬلكن سڬاال ءخالصن. ياأكيقينن دان ك

نسان يڠ برتقوى ستروسڽ برجاي سرتا سالمت ددنيا امودهن كيت منجادي -الرڠنڽ. موده

  خيرة.أدان د

 كمونچق الحجة ذو ”: برتاجوق خطبهليا اين اكن ممبيچاراكن وڤد هاري يڠ م منبر

 “. حاج عباده
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  دكاسيهي، ڤارا تتامو اهلل يڠ 

نتارا بولن يڠ دبركتي سهيڠڬ اهلل سبحانه وتعالى برسومڤه دڠنڽ أد ةبولن ذوالحج

 :3-0 ةالفجر اي ةول سورأن دسباڬايما

  ٱ        ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ      پ

ي كلبيهن دسيسي اهلل﴾ دان ءدمي وقتو فجر دان مالم يڠ سڤولوه ﴿يڠ ممڤوڽا”برمقصود: 

 “بيلڠن يڠ ڬنڤ سرتا يڠ ڬنجيل.

 ةبري مڽاتاكن اهلي تفسير سڤاكت بهاوا مالم يڠ سڤولوه يڠ دمقصودكن ڤد ايطال امام

مروڤاكن كمونچق  ةالحج ذو .ةالحج ول بولن ذوالفجر اين اياله سڤولوه هاري تراة سور 9

هاري ڤرتام درڤد  01. ةدان ذوالحج ةحاج يڠ ترديري درڤد شوال، ذوالقعد ٢كڤد بولن

. اين كران ڤد ةهاري بولن ذوالحج 31نتارا أيق هاري دءبا-يقءڤوال مروڤاكن سبا ةذوالحج

بو داود أ امام. عبادهددالمڽ ببراڤ هاري اونتوق برعمل ندوڠ اهاري ڤرتام ايت ترك 01

 برسبدا: ملسو هيلع هللا ىلصبهاوا رسول اهلل  ماضي اهلل عنهمروايتكن حديث درڤد ابن عباس ر حمه اهللر

امِ  هِ مِْن هَذِهِ اْلَأي َّ اِلحُ فِيهَا َأَحب ُّ ِإلَى الل َّ اٍم الْعَمَلُ الص َّ امَ  ،مَا مِْن َأي َّ  . الْعَْْرِ يَعْنِي َأي َّ
 ُ هِ  :واقَال هِ وَلَا اْلجِهَادُ فِي َسبِيِل الل َّ ا رَجٌُل وَلَا اْلجِهَادُ فِي َسبِيِل ا :قَالَ  ؟يَا رَُسولَ الل َّ هِ ِإل َّ لل َّ

ِنَْفِسهِ وَمَالِهِ فَلَْم يَرِْجْع مِْن ذَلَِك بِشَْيءٍ   .خَرََج ب

ى لبيه ي اهلل سبحانه وتعالءيڠ لبيه دسوكا عبادهاونتوق بر ٢تياد هاري” برمقصود:

. ڤارا صحابة برتاڽ: يا رسول ةالحج هاري ڤرتام ذو 01يت ءاين، يا ٢اوتام درڤد هاري

ڤد جالن منجواب: يا، سكاليڤون جهاد  ملسو هيلع هللا ىلص ر ؟ رسول اهللاهللڤد جالن اهلل، سكاليڤون جهاد 

 ٢اهلل، كچوالي سأورڠ يڠ كلوار دڠن جيوا سرتا هرتاڽ دان دي تيدق ڤولڠ دڠن ممباوا اڤا

 “﴾.﴿ماتي شهيد
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يتن عصوهي سڬاال بنتوق كمءنجوركن اونتوق منجاأاين كيت د ةذوالحج 01ول أد

ڤرتي س عبادهدان ملقساناكن سڬاال بنتوق كطاعتن. انتارا بنتوق كطاعتن اياله ممڤرباڽقكن 

 برڤواسا، برذيكير، برتكبير دان برقيام الليل.

ان حديث رواية  سباڬايم ذوالحجة 9-ك هاريماله كيت امت دڬالقكن برڤواسا ڤد 

 رسول بهاوا ،ضي اهلل عنهر ةتادق بوأ درڤد هللرحمهم ا ماجه ابن دان ترمذيال مسلم، امام

 :برسبدا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 ُ نَةَ ال َّتِي بَعْدَه نَةَ ال َّتِي قَبْلَهُ وَالس َّ هِ َأْن يُكَف ِرَ الس َّ  ِصيَامُ يَوِْم عَرَفَةَ َأحْتَِسُب عَلَى الل َّ
 مڠهاڤوسكن داڤت اي اڬر اهلل كڤد مڠهارڤكن اكو فةعر هاري ڤواسا”: برمقصود

 .“داتڠ اكن ستاهون دان اللو يڠ ستاهون دوسا

 درحمتي اهلل، مسلمين يڠ 

حاج يڠ دواجبكن  عبادهيت ءيا اسالم كليمإن روكون ءانااداله بولن ڤرلقس ةالحج ذو

 ةج ايحال ةسالم يڠ چوكوڤ شرطڽ. فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورإتس اومت أك

92-99: 

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک    ک  گ    گ  

 گ  گ  

حاج، نسچاي مريك  عبادهكن انسي اونتوق مڠرجءادان سروكنله اومت م”برمقصود: 

جنيس اونتا يڠ -اكن داتڠ كرومه توهنمو دڠن برجالن كاكي، دان دڠن منوڠڬڠ برجنيس

  “وه.ءرنتاو﴾ يڠ جاكوروس يڠ داتڠڽ دري برباڬاي جالن ﴿دان چروق 

  يكوت:إحاج اداله سڤرتي بر عبادهانتارا حكمه يڠ داڤت دحياتي درڤد 

دنيا  قنسي درڤد سلوروه ڤلوسوءاسالم. داتڠڽ مإحاج اداله شعار ڤرڤادوان اومت  ڤرتام:

ن يت ملقساناكءمات كران توجوان يڠ ساتو يا-ڤلباڬاي قوم، بڠسا سرتا ايتنيك سماتدرڤد 
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له مريك ساليڠ بركنلن، ساليڠ ممهمي دان ساليڠ ي. ساعت ايناسالم كليمإكواجيڤن روكون 

   سالم.إوتوهن اومت أممبنتو اونتوق ممڤركوكوهكن ڤرڤادوان سرتا ك

حاج  عبادهن. روكون دان واجب ددالم ءاحاج مروڤاكن سيمبول كطاعتن دان كهمب كدوا:

كه امان وهءسجا وكورن كطاعتن سأورڠ همبا كڤد توهنڽ.حقيقتڽ منجادي اساس اتاو ا

مات كران كطاعتنڽ كڤد -ن تناڬ، ماس دان هرتا سماتاربقسأورڠ همبا ايت سڠڬوڤ بر

  اهلل سبحانه وتعالى.

حاج اياله مانيفيستاسي ذيكير سرتا ايڠتن كڤد اهلل سبحانه وتعالى. مڠيڠتي اهلل  كتيڬ:

اداله تندا كشكورن سأورڠ همبا  ةالحج ددالم بولن ذو اوتام ٢سبحانه وتعالى سڤنجڠ هاري

ن اهلل سبحانه وتعالى. جوسترو، ڤرباڽقكن ذيكير كڤد اهلل ءتس سڬاال نعمت دان كورنياأد

 ادهعبير دان تيدق منونايكن ءا د دتانهاليا اين. باڬي كيت يڠ بروم ٢سبحانه وتعالى ڤد هاري

 ةذوالحج 9يت ڤد ءيا ةة صبح ڤد هاري عرفحاج دسنتكن برتكبير برموال دري سسوده صال

 03يت ڤد ءيا قريشهاري ت درڤد خيراسهيڠڬاله سسوده صالة عصر ڤد هاري تر

حاج دسنتكن برتكبير برموال سسوده صالة ظهر  عبادهڤون مريك يڠ منونايكن ا. ادةذوالحج

  ضحى كران مريك سبلوم ايت دسنتكن اونتوق برتلبية.األ اتاو عيد ةالحج ذو 01

، قريشت ٢هاري ڤد دان ةذوالحج 01نن سأورڠ همبا. برموال احاج ملمبڠكن ڤڠورب مڤت:أك

ن كران اهلل سبحانه وتعالى. سمبليهن اربق عبادهجوركن اونتوق ملقساناكن نأسالم دإاومت 

 ن اداله تندا شكور سأورڠ همبا كڤد توهنڽ. اربق

 :3-0 ةالكوثر اي ةفرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سور

ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ   ک     ک  ک  

 ک    گ

ن يڠ باڽق قيءسسوڠڬوهڽ كامي تله مڠورنياكن كڤدامو ﴿واهاي محمد﴾ كبا”برمقصود: 

مات، دان سمبليهله -كنله صالة كران توهنمو سماتاخيرة﴾. اوليه ايت، كرجأ﴿ددنيا دان د
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وس له يڠ ترڤوتانچيكن اڠكاو، دين ﴿سباڬاي تندا شكور﴾. سسوڠڬوهڽ اورڠ يڠ باربقبيناتڠ 

  “يڠينيڽ﴾.إ﴿دري منداڤت سبارڠ ڤركارا يڠ د

البخاري مروايتكن درڤد  اماممڤونن درڤد دوسا. أحاج منجنجيكن ڬنجرن ك عباده :اكليم

 برسبدا: ملسو هيلع هللا ىلصبهاوا رسول اهلل  ضي اهلل عنهر ةبو هريرأ

هِ فَلَْم يَرْفُْث وَلَْم يَْفسُْق رََجَع  ُ مَْن َحج َّ لِل َّ ه م ُّ  َكيَوِْم وَلَدَتْهُ أُّ

كات كجي دان -سياڤا يڠ ملقساناكن حاج كران اهلل دان دي تيدق بركات”برمقصود: 

سباڬايمان وقتو دالهيركن اوليه ايبوڽ ﴿برسيه درڤد  كمبالين مك دي قساتيدق بربوات كف

 “.﴾٢دوسا

  درحمتي اهلل، يڠ  جماعه سيدڠ 

  مڠحياتي ببراڤ كسيمڤولن:ڤد هاري اين ماريله كيت  خطبهخيري امڠ

يڠ تيدق سهاروسڽ  عبادهن اونتوق برعمل ءاوتامأمنجنجيكن كلبيهن سرتا ك ةالحج ذو ڤرتام:

  سياكن.-دسيا

مڤونن أنن سأورڠ همبا دان كان، بوقتي ڤڠوربءاحاج اداله سيمبول كطاعتن دان كهمب كدوا:

  .٢درڤد دوسا

  أورڠ همبا كڤد توهنڽ.ن اداله مانيفيستاسي شكور ساربق عباده كتيڬ:

  :34 ةج ايحال ةفرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سور

 ڃ ڃ ڃ چ چ 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

 گ   گ  گ  کڑ  ڑ  ک   ک  ک  ژژ

-ينءن ﴿اتاو الاربقمڽمبليه  عبادهكن تاومت، كامي شريع ٢دان باڬي تياڤ”برمقصود: 

 ٢ناتڠبي ،نڽ كڤد مريكءهلل سباڬاي برشكور اكن ڤڠورنياينڽ﴾ سوڤاي مريك مڽبوت نام اءال

ترنق يڠ دسمبليه ايت. كران توهن كامو سموا اياله توهن يڠ مها اسا، مك هندقله كامو 
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يڠ توندوق  ٢يكنله بريتا ڬمبيرا ﴿واهاي محمد﴾ كڤد اورڠاتوندوق طاعة كڤداڽ دان سمڤ

 “طاعة.

اكُْم بِمَا فِيْهِ مَِن الآيَاِت وَالذ ِ بَارَكَ الل  هُ لِْي وَل َكُْم بِالْقُرْآِن  رْكْ ِ الْعَظِيِْم، وَنَفَعَنِي وَِإي َّ
 ِ مِيُع الْعَلِيْمُ.َأقُوُْل قَوْلِْي هذَا وََأْستَغْف هُ هُوَ الس َّ َل مِن ِي وَمِنْكُْم تِلاوَتَهُ ِإن َّ ُ اْلحَِكيِْم، وَتَقَب َّ وا الل  هَ ر

 ُ ِ الْم ئِر َ لِْي وَل َكُْم وَلِسَا ْسلِمِيْنَ وَالْمُْسلِمَاِت وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاِت الَأْحيَاءِ مِْنهُْم الْعَظِيْم
ِحيْمُ. هُ هُوَ الْغَفُوْرُ الر َّ  وَالَأْموَات، فَاْستَغْفِرُْوهُ ِإن َّ

 
كدوا هخطب

 ْ ِ  دُ الحم ِ ل َ  ل  ه ْ  ب ِ ر َ ال َ ع ِ ال َ الص َّ وَ  ،ينَ م ُ ل َ الس َّ وَ  اة ُ ل َ  ام دِ  لىَ ع بِي ِ اْلَأمِي نِ َسي ِدِنَا مُحَم َّ َ ، وَ نِ الن َّ َ ع ِ ل هِ ى آل
َ صْ أَ وَ  ِ ح ينَ  هِ اب اهِرِ َ  نْ مَ وَ  الط َّ ِ ت َ ب ُ ع ِ  مْ ه َ إِ  انٍ سَ حْ إِ ب َ ل  .ينِ الد ِ  مِ وْ ى ي

ُ َأشْهَدُ َأْن  ا ِإلٓهَ ِإلا َّ الل  ه دًا عَبْدُهُ وَرَُسولُهُ. ل َّ يَْك لَهُ، وََأشْهَدُ أن َّ َسي ِدَنَا مُحَم َّ  وَحْدَهُ لاَ شَرِ

ا قُوا الل  هَ  َأم َّ ِ بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الل  هِ، اِت َّ ُ اعْ وَ  َحق َّ تُقَاتِه َ وا أن َّ الل  هَ أَ لَم ِ م َ أَ ، يمٍ ظِ رٍ عَ مْ أَ رَكُْم ب رَكُْم م

 ِ َ الص َّ ب ِ سْ ت َّ الاةِ وَ ل َ يل َ ِم ع َ ل ِ ى ن َ هِ ال ْ ي ِ ب ُ تَعَالَى:يمِ رِ ك ڄ   ڃ    ڄ  ڄ  ڄ ، فَقَاَل الل  ه

 ڃڃ  ڃ  چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ

دٍ وَعَلَى  ِ دِنَا مُحَم َّ هُم َّ َصِل  عَلَى َسي َلل َّ َ آا بْرَاهِيْم ِ دِنَا ِإ يَْت عَلَى َسي دٍ َكمَا َصل َّ ِ دِنَا مُحَم َّ ِل آ وَعَلَى ِل َسي
دٍ وَعَلَى  ِ دِنَا مُحَم َّ َ وَبَارِْك عَلَى َسي بْرَاهِيْم ِ دِنَا ِإ َا بَارَْكَت عَلَى سَ آَسي دٍ َكم ِ دِنَا مُحَم َّ ِ دِنَا ِل َسي ي

بْرَاهِيْمَ وَعَلَى  ِيْنَ ِإن ََّك حَمِيْدٌ َمجِيْدٌ.آِإ َم بْرَاهِيْمَ فِي الْعَال ِ دِنَا ِإ  ِل َسي
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اِشدِينَ  ُلُفَاءِ الر َّ هُم َّ عَِن اْلخ َ  نْ عَ وَ  وَاْرَض الل َّ ِ ب حَابَةِ َأْجمَعِينَ، ةِ ي َّ ق ِ ت َّ ال نِ عَ  وَ  الص َّ ِ اب َ وَ  ينَ ع ِ ت ي عِ اب
ِ الت َّ  ِ اب اوَمَْن  ينَ ع َ مَ  تَبِعَهُْم بِِإْحسَاٍن ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن وَاْرَض عَن َّ ُ ع َ  مْ ه َ رْكْ ا أَ ي َ رْكْ أَ الْ  مَ    .ينَ مِ  

هُم َّ اْغفِرْ لِلْمُْسلِمِينَ وَالمُْسلِمَاِت وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاِت الَأْحيَاءِ مِْنهُْم وَالَأْموَاِت.  الل َّ

هُم َّ َأي ِدْ  ِ  الل َّ وْفِيِْق وَالْهِدَايَةِ دَوَاِم ب لَامَةِ الت َّ ةِ وَالس َّ ح َّ َ دُولِي يك باوه  نَا مَلِ كَوَالص ِ َ ڠ م ُ ه ليا وا م
ُ الد ِيْن ال مُْصطَفَ  يڠ دڤرتوان اڬوڠسري ڤدوك بڬيندا  ى ، السُلطَان عَبْدُ الل  ه رِعَايَة

بْنِ   ُسلْطَان حَاِج َأْحمَد َشاه ال مُْستَعِيْن بالل  ه.  المرحوم بِالل  ه َشاه ا

َ كَذلَِك ك باوه وَ  َ دُولِي يڠ م ُ ه سري ڤدوك بڬيندا راج ڤرمايسوري اڬوڠ،  لياوا م
يَةْ بِنِْت ال مَرُْحوْم ال مُتَوَك ِْل عَلَى  (Tunku)تُونكو حاجه عَزِيْزَةْ َأمِيْنَةْ مَيْمُوْنَةْ ِإْسكَنْدَرِ

َاج.  الل  ه ُسلْطَان ِإْسكَنْدَْر الح

 ِ الَهُ وَرَعَايَاهُ مَِن الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاِت ب هُم َّ اْحفَْظ عُلَمَاءَهُ وَوُزَرَاءَهُ وَقَُضاتَهُ وَعُم َّ َ الل َّ ْحمَتَِك ر
اِحمِينَ .   يَا َأْرَحمَ الر َّ

 َ َلَدَن هُم َّ اْجعَْل ب يَا ا الل َّ ، َسخَاءً رَخَاءً، دَارَ عَْدٍل وَِإيمَاٍن، وََأْمٍن وََأمَاٍن، اآمِناً مُْطمَئِن   مَالِيزِ
ئِرَ بِلَادِ الْ مُْسلِمِينَ   .وََسا

هُم َّ َأعِز َّ اْلِإْسلَامَ وَالْمُْسلِمِيْنَ ،  وَدَم ِْر َأعْدَاءَكَ َأعْدَاءَ الد ِيِن وانْصُرْ مَْن نَصَرَ الد ِيَن، الل َّ
 وَاخْذُْل مَْن خَذََل الْمُْسلِمِيْنَ، وََأعِْل كَلِمَتََك ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن.

ڠ منديريكن صالة سچارا برجماعه دان منونايكن زكاة ي ٢ ڠاوركنله كامي جادييا اهلل، 

ڬولوڠن  سرتا رحمتيله  سالم واليه ڤرسكوتوانإاة مجليس اڬام ماللوءي ڤوست ڤوڠوتن زك
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دالم مڠاڬيهكن زكاة دواليه ڤرسكوتوان  MAIWP. جاديكنله اوسها زكاة منونايكن ڠي

 كميسكينن. بلڠڬوف دري اصناسباڬاي ساتو لڠكه يڠ بركسن باڬي ملڤسكن 
 

نْيَا َحسَنَةً وَفِي اْلآِخرَةِ  ِنَا فِي الد ُّ نَا آت َب َّ ارِ ر  .َحسَنَةً وَقِنَا عَذَاَب الن َّ

 عِبَادَ الل  هِ،

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڍ ڌ  ڌ   ڎ  

َ يَذرْْكُ ْكُْم، وَاْشكُرُوهُ  فَاذرْْكُ ُوا    ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ الل  هَ الْعَظِيْم
ُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِْدكُْم، وَاْسَألُوهُ مِْن فَْضلِهِ يُعْطِكُْم وَلَذرِْكْ ُ الل  هِ َأْكبَرُ،    مَا تَْصنَعُونَ.وَالل  هُ يَعْلَم

 

 

 
 
 
 

 


