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الح ِّق
اله َدى َود ْي ِن َ
الح ْم ُد ل ّله ا َّلذ ْي َأ ْر َس َل َر ُس ْو َل ُه بِ ُ
َ
ِ
الم ْش ِرك ُْو َن،
لِ ُي ْظ ِه َر ُه َع َلى ِّ
الد ْي ِن ُك ِّله َو َل ْو ك َِر َه ُ
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َأ ْش َه ُد َأ ْن اَل إِ ٰل َه إِ اَّل الل ُ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 ُه ،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 َو َم ْن َتبِ َع ُه ْم
بِإِحس ٍ
الد ْين.
ان إِ َلى َي ْو ِم ِّ
ْ َ
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َأما بع ُدَ ،فيا ِعباد ِ
الله ،إِ َّت ُق ْوا ال َّل َه َح َّق ُت َقاتِ ِه َو اَل َت ُم ْو ُت َّن
َّ َ ْ َ َ َ
إِ اَّل َو َأ ْن ُت ْم ُم ْس ِل ُم ْون.

ماريله كيت برسام 2منيڠكتكن كتقوأن كڤد ال َّله 
دڠن ملقساناكن سوروهن دان منيڠڬلكن سڬاال
الرڠنڽ .موده-مودهن كيت منداڤت كريضاٴن سرتا
كامڤوننڽ.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

الحمدلله ،كيت مپمبوت عيد األضحى يڠ جاتوه
ڤد هاري اين ،هاري جمعة ڤڠهولو سڬاال هاري.
ميمبر ايڠين مڠاجق سيدڠ جمعة سكالين اونتوق
كيت مڠحياتي برسام 2ارتي ڤڠوربانن يڠ سبنر-بنرڽ
سباڬايمان يڠ دتونتوت اوليه اسالم.
عيد األضحى يڠ جوڬ دكنلي سباڬاي هاري راي حج
اتاو هاري راي قربان مميليقي ببراڤ كايستيميواٴن.
ساله ساتوڽ اداله عباده قربان يعني َأ ْض ِح َّية يڠ بوليه
كيت لقساناكن دالم امڤت هاري برموال سلڤس
صالة عيد األضحى سهيڠڬ تڠڬلمڽ ماتاهاري
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ڤد هاري ك 13-ذوالحجة .عباده قربان برمقصود
مپمبليه حيوان ترناكن ترتنتو يڠ دكاتاڬوريكن
سباڬاي َ
األن َْعام سام اد اونتا ،لمبو ،كرباو ،بيري2
اتاو ڤون كمبيڠ .توجوان قربان اداله اونتوق برعباده
دان بر َت َق ُّر ْب يعني مندكتكن ديري كڤد ال َّله  دان
اي دحكومكن سباڬاي سواتو عباده سنه يڠ ساڠت

دتونتوت.

ال َّله  برفرمان دالم سورة الكوثر ايات :2

ﮊﮋﮌ ﮍ
يڠ برمقصود :مك ديريكنله صالة كران توهنمو;
دان برقربانله.
رسول ال َّله  برسبدا دالم سبواه حديث رواية امام
الترمذي:
ون
ون َوا ْل ِف ْط ُر َي ْو َم ُت ْفطِ ُر َ
وم َ
َّ
الص ْو ُم َي ْو َم َت ُص ُ
ون
َواألَ ْض َحى َي ْو َم ُت َض ُّح َ
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يڠ برمقصود :برڤواسا ايت ڤد هاري كامو سموا
برڤواسا ،برهاري راي ڤد هاري كامو سموا
برهاري راي دان برقربان ڤد هاري كامو سموا
مپمبليه قربان.

عباده قربان ممبريكن كيت ببراڤ ڤڠاجرن ڤنتيڠ.
انتاراڽ ،اي منديديق اڬر كيت إخالص دالم برعباده
دان برتقوى .فرمان ال َّله  دالم سورة الحج ايات
:37
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يڠ برمقصود :داڬيڠ دان داره بيناتڠ قربان اتاو

هديه ايت سكالي 2تيدق اكن سمڤاي كڤد ال َّله،
تتاڤي يڠ سمڤاي كڤدڽ اياله عمل يڠ إخالص
يڠ برداسركن تقوى درڤد كامو.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

عباده قربان يڠ دلقساناكن سابن تاهون ڤستيڽ
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ممبواتكن كيت ترإيمباو ميموري قيصه نبي إبراهيم
 دان ڤوتراڽ نبي اسماعيل  .نبي إبراهيم 

منريما وحي ڤرينته درڤد ال َّله  اڬر مپمبليه انقڽ
اسماعيل  .نبي إبراهيم  مڠتاهوٴي بهاوا
اي مروڤاكن سواتو اوجين يڠ ساڠت برت تتاڤي
مستي دطاعتي .ڤريستيوا اين دراكمكن دالم القرءان

الصا َّفات ايات
سباڬايمان فرمان ال َّله  دالم سورة َّ
:102
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يڠ برمقصود :مك كتيك انقڽ ايت سمڤاي
(كڤريڠكت عمور يڠ ممبوليهكن دي) براوسها
برسام 2دڠنڽ ،إبراهيم بركات" :واهاي انق
كسايڠنكو! سسوڠڬوهڽ اكو مليهت دالم
ميمڤي بهاوا اكو اكن مپمبليهمو; مك فيكيركنله
اڤ ڤنداڤتمو؟" .انقڽ منجواب" :واهاي ايه،
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جالنكنله اڤ يڠ دڤرينتهكن كڤدامو; إِ ْن َشا َء
ال َّله ،ايه اكن منداڤتي اكو درڤد اورڠ يڠ صبر".

ڤربوالن انتارا كدوا برانق اين بنر 2مپنتڤ ڤراساٴن
كيت .بتاڤ بسرڽ صفة صبر كدوا 2نبي اين دان بتاڤ

ڤاتوهڽ مريك منجالنكن ڤرينته ال َّله  تنڤا سبارڠ
بنتاهن مسكيڤون اي مروڤاكن سواتو ڤرينته يڠ امت
برت اونتوق دلقساناكن.
كتيك نبي إبراهيم سوده ملتقكن ڤيساو دليهير

اسماعيل  ،مالئكة جبريل داتڠ دڠن ڤرينته ال َّله
ممباواكن سأيكور كيبس سباڬاي ڬنتي.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

سباڬاي مڠأخيري خطبة ،ماريله كيت برسام2
مڠحياتي فلسفه سبنر دسباليق ڤراياٴن عيد األضحى
يڠ كيت سمبوت ڤد هاري اين .جاديكنله كطاعتن يڠ
تيدق بربله بهاڬي نبي إبراهيم دان نبي اسماعيل 
كڤد ال َّله  سباڬاي تالدن باڬي كيت.
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ماريله كيت برعزم منجادي همبا ال َّله يڠ لبيه طاعة
مڠرجاكن سڬاال سوروهن دان منيڠڬلكن سڬاال

الرڠن ال َّله  .سباڬاي چونتوه راماي دكالڠن كيت
بركيرا 2مپرتاٴي عباده قربان ،تتاڤي اونتوق ممبلي
بارڠن ميواه سڤرتي تيليفون بيمبيت يڠ مهل ،هياسن
كريتا يڠ برلبيهن تيدق منجادي مسئله كڤد مريك.
سموڬ دڠن مڠمبيل اعتبار درڤد سماڠت ڤڠوربانن

ككاسيه ال َّله اين ،كيت منجادي مؤمن يڠ لبيه طاعة
دان كواليتي عباده كيت كڤد ال َّله  منجادي لبيه
باٴيق درڤد سبلومڽ.
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يڠ برمقصود :كاتاكنله" :سسوڠڬوهڽ صالتكو،
عبادتكو ،هيدوڤكو دان ماتيكو ،هاپاله اونتوق
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ال َّله ،توهن يڠ ممليهارا دان منتدبيركن سكالين
عالم .تياد سكوتو باڬيڽ ،دان ايتوله يڠ دڤرينتهكن
كڤداكو دان اكو اداله اورڠ تراول مپرهكن ديري

(كڤد ال َّله).

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.
تلاَ َ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،
َ ُ ْ َ َ ُ
ُ ْ ْ َ َ ُ ْ َ
اس َت ْغ ِف ُرو ُه َف َيا َف ْو َز ا ْل ُم ْس َت ْغ ِف ِر ْي َن َو َيا َن َجا َة ال َّت ِائبِ ْي َن.
َف ْ

8

