كلبيهن ذوالحجة دان عبادة قربان
 18اوڬوس  25 / 2017ذوالقعده 1438

ﺧﻄﺒﺔ ﺟﻤﻌﺔ

َ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
َ ْ َ ِّ
ْ ُ ْ
2009/10
2014/1
َف اَل م ِض َّل َله ومن ي ْض ِل ْل َف اَل ه ِ
اد َي َل ُه.
َ
ُ َ َ ْ ُ
ُ

ﺳﻴﺮي

َأ ْش َهدُ َأ ْن اَّل إِ ٰل َه إِ اَّل ال َّل ُه َو ْحدَ ُه اَل َش ِر ْي َك َل ُهَ ،و َأ ْش َهدُ َأ َّن
َس ِّيدَ َنا ُم َح َّمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُس ْو ُل ُهَ .ال َّل ُه َّم َص ِّل َو َس ِّل ْم َو َبا ِر ْ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 َنَ .أ َّما
َب ْعدُ ،

َف َيا ِع َبا َد ِ
وص ُ
الله ،اِت َُّقوا الل َه َ ،و ُأ ِ
يك ْم َو َن ْف ِسي بِ َت ْق َوى ال َّل ِه
èN Íd~ wH WUL« VU
اعتِ ِه َل َع َّل ُك ْم ُت ْف ِل ُح َ
ون.
َو َط َ
∫tË« sJœ Ê«œ oLOœ

ماريله كيت برسام 2منيڠكتكن كتقواٴن كڤد ال َّله i

دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منيڠڬلكن سڬاال
16

الرڠنڽ .موده مودهن كيت دبركتي دان درحمتي ال َّله

 ددنيا دان اخيرة.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

ببراڤ هاري الڬي كيت اكن مپمبوت كداتڠن
بولن ذوالحجة يڠ ممڤوپاٴي كايستيميواٴن برعمل
ددالمڽ .كلبيهن مالكوكن عمل صالح ڤد هاري 2يڠ
موليا اين دجنجيكن اوليه ال َّله  ماللوءي فرمانڽ
دالم سورة ال َف ْجر ايات  1دان :2
ﭷﭸﭹﭺﭻ

ﭑﭒﭓﭔ

ﭑﭒﭓﭔﭕ
يڠ برمقصود :دمي وقتو فجر دان دمي مالم 2يڠ
سڤولوه.

علماء تفسير مپبوتكن بهاوا سڤولوه مالم ايستيميوا يڠ
دمقصودكن دالم ايات اين اداله سڤولوه هاري ترأول
ذوالحجة .كلبيهن برعمل ڤد اول بولن ذوالحجة
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اين جوڬ دڤرقواتكن الڬي دڠن سبواه حديث يڠ
دروايتكن اوليه امام الترمذي:
ِ
الصالِ ُح فِ ِ
ب إِ َلى ال َّل ِه ِم ْن
يه َّن َأ َح ُّ
َما م ْن َأ َّيا ٍم ا ْل َع َم ُل َّ
ٰه ِذ ِه ْاأل َّيا ِم ا ْل َع ْش ِر

يڠ برمقصود :تيدق اد هاري يڠ عمل صالح
ڤداڽ لبيه دكاسيهي ال َّله سالٴين دري هاري2
يڠ سڤولوه اين.

الع ْس َق اَلنِي منجلسكن
سلنجوتڽ َ
الح ِف ْيظ ا ِ ْب ُن َح َجر َ
بهاوا سبب كاوتاماٴن  10هاري ڤرتام ذوالحجة اياله
كران ڤد هاري 2ترسبوت تركومڤول عباده 2اوتام
يڠ دڬالقكن كيت اونتوق مالكوكنڽ سڤرتي صالة،
ڤواسا ،صدقه دان حج يڠ كسمواڽ ايت تيدق ترداڤت
سچارا سرنتق ڤد بولن 2الٴين.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

مڠرجاكن عباده حج يڠ مروڤاكن روكون اسالم
يڠ كليم جوڬ دڤرينتهكن ڤد بولن ذوالحجة اين.
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كلبيهن ملقساناكن عباده حج دپاتاكن دالم سبدا نبي
 يڠ دروايتكن اوليه امام البخاري دان مسلم:
ور َل ْي َس َل ُه َج َز ٌاء إِ اَّل ا ْل َج َّن ُة.
َوا ْل َح ُّج ا ْل َم ْب ُر ُ

يڠ برمقصود :دان حج يڠ مبرور تياد بالسن
باڬيڽ مالٴينكن شرڬ

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

رسول ال َّله  مڠڬالقن كيت اڬر ممڤرباپقكن تهليل،
تحميد دان تكبير ڤد هاري 2ترسبوت سڤرتيمان سبدا
بڬيندا دالم حديث يڠ دروايتكن اوليه امام احمد:
ِ
ِ
ِ
ب إِ َل ْي ِه ِم ْن
َما م ْن َأ َّيا ٍم َأ ْع َظ ُم عنْ َد ال َّلهَ ،و اَل َأ َح ُّ
يه َّن ِم ْن ٰه ِذ ِه األَ َّيا ِم ا ْل َع ْش ِرَ ،ف َأكْثِ ُروا فِ ِ
ا ْل َع َم ِل فِ ِ
يه َّن
يل وال َّت ْكبِ ِير وال َّتح ِم ِ
ِ
ِ
يد
َ ْ
م َن ال َّت ْهل ِ َ
يڠ برمقصود :تيدق اد هاري يڠ ڤاليڠ اڬوڠ دان
امت دچينتاٴي اوليه ال َّله اونتوق برعمل ڤدڽ
سالٴين درڤد سڤولوه هاري (ذوالحجة) اين.
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مك ڤرباپقله ڤد وقتو ايت تهليل ،تكبير دان
تحميد.

باڬي اومت اسالم يڠ تيدق مڠرجاكن عباده حج ڤوال
مريك دڬالقكن اڬر مالكوكن عباده ڤواسا ڤد هاري
َع َر َفة ياٴيت ڤد  9ذوالحجة كتيك اومت اسالم سدڠ
دع َر َفة .سبدا نبي  دالم
مالكوكن عباده ُو ُقوف َ
حديث يڠ دروايتكن اوليه امام مسلم:
ِصيام يو ِم عر َف َة َأح َت ِسب ع َلى ال َّل ِ
َ
ِّ
َ
السنَ َة
ر
ف
ك
ي
ن
أ
ه
ْ
ْ ُ َ
ُ َ َّ
َ ُ َْ ََ
ِ
السنَ َة ا َّلتِي َب ْع َد ُه
ا َّلتي َق ْب َل ُه َو َّ

يڠ برمقصود :ڤواسا ڤد هاري َع َر َفة ،اكو
مڠهارڤكن ال َّله مڠهاڤوسكن كسالهن ستاهون
يڠ اللو دان ستاهون يڠ اكن داتڠ.

انتارا عباده يڠ دڬالقكن جوڬ اونتوق دالكوكن ڤد
 12 ،11 ،10دان  13ذوالحجة اين اياله مپمبليه حيوان
قربان .كلبيهن مالكوكن عباده قربان دپاتاكن اوليه
رسول ال َّله  ماللوءي حديث يڠ دروايتكن اوليه
امام الترمذي دان ابن ماجة يڠ برمقصود:
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تيدق اد عملن يڠ دالكوكن اوليه مأنسي ڤد
هاري راي قربان يڠ لبيه دسوكاٴي اوليه ال َّله
درڤد مڠاليركن داره (يعني مپمبليه قربان).
سسوڠڬوهڽ اي اكن داتڠ ڤد هاري قيامة ننتي
دڠن تندوق-تندوقڽ ،كوكو 2دان بولو-بولوڽ
(دان دلتقكن داتس تيمبڠن) .دان سسوڠڬوهڽ
داره بناتڠ قربان ايت منداڤت كدودوقن دسيسي
ال َّله دسواتو تمڤت يڠ تيڠڬي سبلوم اي جاتوه
داتس بومي .اوليه ايت ،إخالصكنله هاتي كامو
كتيك برقربان ايت.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

ماللوءي ميمبر خطبة ڤد هاري اين بوليهله كيت
سيمڤولكن بهاوا سباڬاي سأورڠ همبا ،كيت
دڤرينتهكن اونتوق مڠوربانكن سسواتو دالم كهيدوڤن
كيت دمي ممبوقتيكن كطاعتن كيت كڤد يڠ مها
اسا .قربانكنله سديكيت ماس ريحت كيت اونتوق
برعباده ،قربانكنله سديكيت واڠ ريڠڬيت كيت
اونتوق برصدقه دان قربانكن سديكيت ڤربلنجاٴن
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كيت اونتوق ملقساناكن عباده قربان .دان قربانكنله
كإيڠينن هاوا نفسو كيت دڠن مڠرجاكن سڬاال ڤرينته
ال َّله  دان منيڠڬلكن الرڠنڽ.

ماريله كيت برسام 2مرنوڠ فرمان ال َّله  دالم سورة
َ
الك ْو َثر :
ﭷﭸﭹﭺﭻ

ﭑﭒﭓﭔ

ﮆﮇﮈﮉﮊﮋ
ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ
يڠ برمقصود :سسوڠڬوهڽ كامي تله مڠورنياكن
كڤدامو (واهاي محمد) سبواه تالڬ دشرڬ.
مك ،ديريكنله صالة كران توهنمو سمات2
دان سمبليهله قربان (سباڬاي برشكور).
سسوڠڬوهڽ اورڠ يڠ ممبنچيمو ،دياله يڠ
ترڤوتوس (درڤد رحمة دان كباٴيقن).

بار َك ال َّله لِي و َلكُم فِي ال ُقرء ِ
ان ال َعظِ ْي ِمَ ،و َن َف َعنِي َوإِ َّياك ُْم
ُ ْ َ ْ ْ ْ َ
َ َ
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بِما فِي ِه ِمن اآلي ِ
ات َو ِّ
الح ِك ْي ِمَ ،و َت َق َّب َل ِمنِّى َو ِمنْكُم
الذك ِْر َ
َ ْ َ َ
ِ
الس ِم ْي ُع ال َع ِل ْي ُم.
ت اَل َو َت ُه إِ َّن ُه ُه َو َّ

َأ ُق ُ
ول َق ْولِي ٰه َذا َو َأ ْس َت ْغ ِف ُر ال َّل َه ال َعظِ ْي َم لِ ْي َو َلك ُْمَ ،ولِ َس ِائ ِر
ات ،والم ْؤ ِمنِين والم ْؤ ِمن ِ
المس ِل ِمين والمس ِلم ِ
َات،
َ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
ُ ْ ْ َ َ ُ ْ َ
ِ
الر ِح ْي ُم.
ور َّ
اس َت ْغف ُرو ُه إِ َّن ُه ُه َو ال َغ ُف ُ
َف ْ
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