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ِه  بِاللَّ َوَنُعْوُذ  َوَنْسَتْغِفُرُه.  َوَنْسَتِعْينُُه  َنْحَمُدُه  لِّلِه  َاْلَحْمُد 
ُه  اللَّ َيْهِدِه  َمْن  َأْعَمالِنَا.  َسيَِّئاِت  َوِمْن  َأْنُفِسنَا  ُشُرْوِر  ِمْن 

َفَل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفَل َهاِدَي َلُه. 

ُه َوْحَدُه اَل َشِريَك َلُه، َوَأْشَهُد  َوَأْشَهُد َأْن اَل إِٰلَه إاِلَّ اللَّ
ْم  َوَسلِّ َصلِّ  َاللَُّهمَّ  َوَرُسوُلُه.  َعْبُدُه  ًدا  ُمَحمَّ َسيَِّدَنا  َأنَّ 
َوَمْن  َوَأْصَحابِِه  آلِِه  َوَعَلى  ٍد  ُمَحمَّ َسيِِّدَنا  َعَلى  َوَباِرْك 

ْين.  َتبَِعُهْم بِإِْحَساٍن إَِلى َيْوِم الدِّ

اَي  َوإِيَّ ُأْوِصْيُكْم  َه،  اللَّ ُقوا  اتَّ ِه،  اللَّ ِعَباَد  َفَيا  َبْعُد،  ا  َأمَّ
ِه، َفَقْد َفاَز اْلُمتَُّقْوَن. بَِتْقَوى اللَّ

دڠن    ه  اللَّ كڤد  كتقواٴن  منيڠكتكن  كيت  ماريله 
الرڠنڽ.  منيڠڬلكن  دان  سوروهن  مڠرجاكن 
  ه  اللَّ كريضاٴن  منداڤت  كيت  موده-مودهن 
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اخيرة. دان  ددنيا 

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

امڤت هاري الڬي اومت اسلم اكن مپمبوت هاري 
راي قربان. هاري اومت اسلم سلوروه دنيا دڤرينته 
قربان  سباڬاي  ترنقن  بيناتڠ  برقربان  دُسَنْتكن  دان 
اونتوق دصدقهكن داڬيڠڽ كڤد فقير مسكين. رسول 

ه  برسبدا دڠن حديث يڠ مفهومڽ:  اللَّ

الكوكن  كيت  يڠ  عملن  ڤرتام2  سسوڠڬوهڽ 
ڤد هاري اين )عيداالضحى( اياله سوڤاي كيت 
صلة كمودين كمبالي كرومه اللو كيت مپمبليه 
سدمكين  مڠرجاكن  يڠ  بارڠسياڤ  مك  قربان، 
اي تله مڠيكوت سنهكو. اداڤون اورڠ يڠ مپمبليه 
سبلوم صلة، اداله مروڤاكن سمبليهن يڠ بوكن 

عباده قربان.

تندا كڤاتوهن كيت كڤد  اداله  قربان  ڤنشريعتن عباده 
بندا،  دان هرتا  اد جيوا  ڤڠوربانن، سام  تنڤا   . ه  اللَّ
ه  داڤت دتڬقكن. سجاره  تيدق موڠكين شريعة اللَّ
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ڤڠوربانن اڬوڠ نبي إبراهيم  يڠ سڠڬوڤ مپمبليه 
سمات2  بڬيندا  كسايڠنڽ  ڤوترا   ، اسماعيل  نبي 
كڤاتوهن  جوڬ،  دمكين   . ه  اللَّ ڤرينته  مماتوهي 
سيتي حجر كڤد سواميڽ نبي إبراهيم اونتوق تيڠڬل 
كسأورڠن دتانه ڬرسڠ مكه، سمات2 يقين كڤد ڤرينته 
ه. اينيله اينتيڤاتي ڤڠاجرن درڤد ڤڠوربانن اڬوڠ يڠ  اللَّ

. دتمڤوهي اوليه نبي إبراهيم، استري دان انقڽ

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

كسوچين  ممڤرتاهنكن  تروس  برسام2  كيت  ماريله 
اڬام اسلم. انصفله بهاوا، عبادة قربان مڠيڠتكن كيت 
اڬر تيدق لوڤا بهاوا كيت براد دالم ساتو كساتوان امة 
فرمان  الٴين.  سام  ساتو  انتارا  ممبنتو  بنتو  ساليڠ  يڠ 

افات ايات 103 هيڠڬ 107: ه  دالم سورة الصَّ اللَّ
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ڤ ڤ
يڠ برمقصود: تتكاال كدواڽ تله برسره ديري دان 
انقڽ اتس ڤليڤيسڽ، )پاتاله  إبراهيم ممباريڠكن 
كصبرن كدواڽ(. دان كامي ڤڠڬيلله دي: "واهاي 
إبراهيم، سسوڠڬوهڽ كامو تله ممبنركن ميمڤي 
ايت. سسوڠڬوهڽ دمكينله كامي ممبري بالسن 
اين  سسوڠڬوهڽ  باٴيق.  بربوات  يڠ  اورڠ  كڤد 
بنر2 سواتو اوجين يڠ پات. دان كامي تبوس انق 

ايت دڠن سإيكور سمبليهن يڠ بسر.

اُكْم  ُه لِْى َوَلُكْم فِْى الُقْرَءاِن اْلَعظِْيِم، َوَنَفَعنِْى َوإِيَّ َباَرَك اللَّ
ْكِر اْلَحِكْيِم، َوَتَقبََّل ِمنِّْى َوِمنُْكْم  بَِما فِْيِه ِمَن اْلَياِت َوالذِّ

ِمْيُع اْلَعِليُم. ُه ُهَو السَّ تَِلَوَتُه، إِنَّ

َه اْلَعظِْيَم لِْى َوَلُكْم َولَِساِئِر  َأُقْوُل َقْولِْى ٰهَذا َوَأْسَتْغِفُر اللَّ
َواْلُمْؤِمنَاِت،  َواْلُمْؤِمنِْين  َواْلُمْسِلَماِت  اْلُمْسِلِمْيَن 

ِحْيُم. ُه ُهَو اْلَغُفْوُر الرَّ َفاْسَتْغِفُرْوُه، إِنَّ


