خطبة عيد ألاضحى  3311هجرية
(يڠ فرتام)
هللا أكبر  ,هللا أكبر  ,هللا أكبر  ,هللا أكبر  ,هللا أكبر  ,هللا
أكبر  ,هللا أكبر  ,هللا أكبر  ,هللا أكبر  ,وهلل الحمد .
الحمد لله الذي خلق الوت والحياة ليبلوكم أيكم
ً
أحسن عمل وهو العزيز الغفور .أشهد أن ل ِله ِل
هللا وحده ل شريك له ,له اللك وله الحمد وهو على
كل ش يء قدير .وأشهد أن محم ًدا عبده ورسوله,
البدر الدجى والسراج النير .اللهم صل وسلم وبارك
على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وِمامنا محمد أشرف
ألانبياء والرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين,
والتابعين بإحسان ِلى يوم الدين .أما بعد.
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فياعباد هللا اتقوا هللا.
واهي همب ٢هللا ,برتقواله كفد هللا ,دڠن مڠيكوت
سڬل فرينتهڽ دان منيڠڬلكن سڬل الراڠنڽ.
هاري اين سلوروه اومة إسالم برهاري راي أضحى ,اتو
هاري راي قربان .برسمفنا دڠن عبادة حج دان قربان,
سمأد يڠ براد دمكة سدڠ منونيكن عبادة حج ,اتو يڠ
براد دنڬري ماسيڠ .٢اد يڠ ملقسناكن قربان مڽمبليه
بناتڠ ترنقئن اتو مڽقسيكنڽ .مريك ممفرايڠاتي سجاره
رسول ككاسيه هللا إبراهيم عليه السالم يڠ دفيليه
منجادي چونتوه ملقسناكن إسالم يڠ سبنرڽ,
مننجوقكن صفة مڽره ديري كفد هللا ,برسديا دڠن
إخالص مالكوكن اف سهاج فرينته هللا دان برسديا
انتوق مڠربانكن اف سهاج باڬي منونيكنڽ ,مڠربانكن
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ديري دان كلوارݢ يڠ ساڠت دچينتأي .سمأد برعمل
دڠن سموا حكوم هللا اتو برجواڠ منڬقكنڽ ,والو فون
مڠهادفي باف ترسايڠ دان كراجأن فاليڠ بركواس
مالكوكن اف سهاج كظاليمنڽ .فرمان هللا تعالى:
وِذ ابتلى ِبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال ِني جاعلك
للناس ِم ًاما قال ومن ذريتي قال ل ينال عهدي
الظالين ( )323البقرة.
(مقصودڽ) :دان ايڠتله افبيل هللا مڠوجي إبراهيم دڠن
ببراف كلمة (فرينته) .اللو إبراهيم منونيكنڽ دڠن
سمفرنا .هللا برفرمان :اكو جاديكنمو فميمفين چونتوه
تالدن (منجادي ايكوتن) .إبراهيم منجواب :دان بڬيتو
جوݢ ذرية كتوروننكو .هللا برفرمان :تيدق ترماسوق
ددالم كالڠنڽ اورڠ ٢يڠ ظاليم .
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بڬيتوله هللا مميليه إبراهيم منجادي چونتوه فميمفين
كفد سلوروه اومة كران بوقتي كإسالمنڽ ملقسناكن
فرينته هللا دڠن سمفرنا دان مڠربانكن اف سهاج باڬي
منڬقكنڽ ,باڬي منجاديكن چونتوه مميليه فميمفين
كفد سلوروه مأنس ي .ستروسڽ إبراهيم دفيليه ممبوك
بومي مكة دڠن ملتقكن فتراڽ اسماعيل برسام ايبوڽ
هاجر انتوق دبينا كعبة يڠ منجادي قبلة سلوروه اومة
إسالم دان نڬري تمفت منونيكن عبادة حج يڠ
مڠهيمفونكن مأنس ي يڠ داتڠ دري سلوروه فلوسوق
دنيا .درفد ذرية كتوروننڽ جوݢ دفيليه فارا رسول دان
فميمفين ,خصوصڽ رسول أخير زمان محمد صلى هللا
عليه وسلم باڬي سلوروه مانس ي .ممباوا كتاب فرمان
هللا يڠ دنامكن القرءان .منجادي معجزة علم دان
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فتنجوق كفد سلوروه كهيدوفن مأنس ي .مننجوقكن بهوا
هللا منريما فارا رسول يڠ ممباوا اجارن هللا دان
فميمفين يڠ عاديل دڠن إسالم سهاج .يڠ ظاليم دان
مننتڠ إسالم دتولق دان دلعنة .هللا جوݢ منڬسكن
سفاي مڠمبيل چونتوه إسالم سفرتي إبراهيم عليه
السالم .فرمان هللا تعالى:
ً
ً
ً
ِن ِبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من
الشركين ( )321شاك ًرا ِلنعمه اجتباه وهداه ِلى
ً
صراط مستقيم ( )323وآتيناه في الدنيا حسنة وِنه
في ْلاخرة لن الصالحين ( )322ثم أوحينا ِليك أن
ً
اتبع ملة ِبراهيم حنيفا وما كان من الشركين ()321
النحل.
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(مقصودڽ) :سسڠڬوهڽ إبراهيم اداله إمام چونتوه
(فميمفين تالدن) يڠ ساڠت فاتوه كفد هللا .يڠ
منتوحيدكن هللا ,ملفسكن ديري درفد شريك دان دي
تيدق ترماسوق دكالڠن اورڠ ٢مشركين .دي برشكور
كفد سڬل نعمة هللا يڠ دكرنياكن كفداڽ .اللو هللا
مميليهڽ منجادي رسول دان سنتياس دبري فتنجوق
كجالن يڠ بتول .دكرنياكن كفداڽ ددنيا اين سڬل
كبأيكن دان دآخيرة ننتي فستي دماسوقكن دكالڠن
اورڠ ٢يڠ صالح .كمدين كامي وحيكن كفدامو (واهي
محمد صلى هللا عليه وسلم) سفاي مڠيكوت اجارن يڠ
دانوت اوله إبراهيم ,يڠ ساڠت منجأوهكن ديري درفد
كسساتن دان دي تيدق ترماسوق دكالڠن اورڠ٢
مشركين.
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سوداراكو مسلمين دان مسلمات يڠ دكاسيهي!
اف يڠ دالكوكن اوله إبراهيم عليه السالم دان كلوارڬاڽ
اداله فرسديأن باڬي مالهيركن رسول أخير زمان محمد
صلى هللا عليه وسلم دان منتربيهكن اومة دسفنجڠ
زمان ,سهيڠݢ هاري اين دان ستروسڽ ,مالهيركن
فميمفين ٢يڠ منچونتوهي إبراهيم دان محمد صلى هللا
عليه وسلم ,يڠ بنر ٢ملقسناكن امانة اجارن إسالم.
فميمفين يڠ عاديل دان اومة يڠ مندافت رحمة
كعاديلن إسالم درفد هللا رب العاملين ,بوكنڽ جيفتأن
مأنس ي يڠ ظاليم دتولق اوله هللا ,والوفون فميمفين ايت
درفد كتورونن اتو ذرية إبراهيم.
هللا منڬسكن صفة فميمفين چونتوه يڠ واجب دايكوت
دڠن فرمانڽ:
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ً
وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لا صبروا وكانوا بآياتنا
يوقنون (ِ )23ن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة
فيما كانوا فيه يختلفون ( )22السجدة.
(مقصودڽ) :دان كامي جاديكن دكالڠن مريك فارا
فميمفين يڠ منجاديكن فتنجوق دڠن فرينته كامي,
افبيل مريك برصبر دالم كادأن مريك يقين (فرچاي).
سسڠڬوهڽ توهنمو سهاجاله يڠ مڽلسيكن كالڠن
مريك دهاري قيامة دالم اف ٢فركارا يڠ فرنه منجادي
فرتيكاين سسام مريك.
مريك اياله فارا فميمفين يڠ برفندوكن فتنجوق هللا يڠ
تركندوڠ ددالم كتاب يڠ دباوا اوله فارا رسول يڠ برأخير
دڠن القرءان دان چارا فلقسنأنڽ يڠ دتنجوق اوله فارا
رسول عليهم الصالة والسالم .منڬقكن اجارن اين
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ممرلوكن باڽق كصبران كران باڽق چابران دان اد
فننتڠڽ دكالڠن مريك يڠ ظاليم كران منولق فتنجوق
هللا دان ممفرتاهنكن كدودوقئن مريك دڠن سڬل,
كواس اوندڠ ٢يڠ دريكا سنديري .نامون هللا تيدق اكن
مڠكلكن سموا كراجأن ,سمأد عاديل اتو ظاليم دان هللا
اكن ممباوا سموا فميمفين عاديل دان ظاليم سرت
فڠيكوت مريك فد هاري قيامة كلق ,باڬي منريما مريك
يڠ برايمان دان برعمل دڠن عاديل.
هللا جوݢ ممبري اماران اداڽ فارا فميمفين يڠ منولق
فتنجوق هللا دڠن فرمانڽ:
ً
وجعلناهم أئمة يدعون ِلى النار ويوم القيامة ل
ً
ينصرون ( )33وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم
القيامة هم من القبوحين ( )32القصص.
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(مقصودڽ) :هللا منجاديكن مريك فارا فميمفين يڠ
مڠاجق كنراك ,دمان فد هاري قيامة ننتي تيدق دبري
فرتولوڠن .دان كامي ايكوتي ددنيا اين دڠن مندافت
لعنة (كران كظاليمن دان كسساتنڽ) دان دهاري قيامة
كلق ترماسوق دكالڠن يڠ مندافت كبوروقئن.
آية اين بركأيت دڠن فارا فميمفين يڠ منجادي چونتوه
يڠ بوروق ,مريك اياله فرعون دان فارا فمبنتو دان
فڠيكوتڽ ,سرت مريك يڠ برعمل سفرتيڽ سهيڠݢ هاري
قيامة ,كران منولق فتنجوق هللا دان رسولڽ ,سرت
بربڠݢ دڠن ككايأن هرت دان فمباڠونن كبندأن دڠن
مكه مڽتاكن دياله يڠ ممبري كسناڠن كفد رعيت
جالت ,كالو تيدق كراناڽ رعيت مڠالمي كسوساهن.

10

بڬيتو جوݢ فارا فميمفين مشركين مكة يڠ مننتڠ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .والوفون مريك مڽداري
بنرڽ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ,امانة دان
بيجقڽ ,تتافي إسالم يڠ عاديل دتولق كران دسڠكا بوله
مڽببكن كسوساهن دان بناس دڠن موسهڽ يڠ رامي.
فرمان هللا تعالى:
وقالوا ِن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم
ً
ً
نمكن لهم حر ًما آمنا يجبى ِليه ثمرات كل ش يء رزقا
من لدنا ولكن أكثرهم ل يعلمون ( )25القصص.
(مقصودڽ) :دان مريك (فارا فميمفين مكة) بركات:
"سكيراڽ كامو مڠيكوت فتنجوق (إسالم) برسمامو,
نسچاي كامي منريما كبناسأن يڠ اكن منيمفا نڬري
كيت اين( .هللا منجواب)" :اداكه مريك تيدق سدر بهوا
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كامي (هللا) يڠ منتفكن مريك دبومي (مكة) يڠ امان اين,
دبري كفد مريك رزقي يڠ مليمفه درفد برباڬي جنيس
بواهن ٢دان حاصيل ,يڠ مروفاكن رزقي درفد كامي
(هللا) ,تتافي كباڽقكن مريك تيدق مڠرتي.
مسلمين دان مسلمات يڠ دكاسيهي!
بڬيتوله چريتا بنر درفد القرءان يڠ منجادي فتنجوق
كفد كيت سهيڠݢ هاري اين دان اكن داتڠ ,كران
القرءان اداله كتاب هللا يڠ مميمفين كهيدوفن يڠ
سالمت سهيڠݢ هاري قيامة .مك فرجواڠن رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم واجب دسمبوڠ اوله اومتڽ دڠن
چارا يڠ سام دان مڠهادفي موسه يڠ سام صفة دان
فراڠيڽ.
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كيت واجب منجادي فڠانوت إسالم يڠ مڠمبيل چونتوه
نبي إبراهيم عليه السالم يڠ دسمبوڠ اوله رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم باڬي مميليه فميمفين دان سيكف
كيت ترهادف فميمفين ,دڠن فرجواڠن يڠ لبه لواس
ميدانڽ دان بسر چابرانڽ ,كران إسالم اين واجب
دعملكن سمواڽ دان مڽالمتكن سلوروه مأنس ي دڠن
چارا مموجوق مريك سبراف رامي دان برسديا مڠهادفي
موسه يڠ رامي جوݢ .سبدا رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم كفد مننتوڽ علي بن أبي طالب رض ي هللا عنه:
ادعهم ِلى إلاسلم ,وأخبرهم بما يجب عليهم من حق
ً
ً
هللا تعالى فيه ,فوهللا ِلن يهدي هللا بك رجل واحدا
خير لك من حمر النعمٌ [ .
متفق عليه]
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(مقصودڽ) :موالكن دڠن بردعوة مڠاجق مريك كفد
إسالم ,دان بريتاهو كفد مريك فركارا يڠ واجب مريك
تونيكن ترهادف حق هللا .مك دمي هللا! سسڠڬوهڽ
كجيأنمو مننجوقكن سسئورڠ ايت مندافت هداية هللا
دڠن منريما إسالم لبه بأيك درفدا اونتا ٢ميره (كندرأن
فاليڠ مهل هركاڽ).
مك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مڠاجق سلوروه
مأنس ي برباڬي بڠسا دان اڬام سفاي ماسوق إسالم
دڠن چارا دعوة مموجوق تيدق ممقسا ,كالو تيدق
ماسوق إسالم ,مريك داجق برسام دڠن كراجأن إسالم
يڠ ممرينته دڠن حكوم هللا يڠ عاديل كفد سلوروه
مأنس ي دان ممبري رحمة كفد سلوروه عالم .يأيت
فرمان هللا:
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ً
وما أرسلناك ِل رحمة للعالين ( [ )315ألانبياء ]
(مقصودڽ) :دان تيدقله كامي اوتوسكن كامو منجادي
رسول مألينكن كران ممباوا رحمة كفد سلوروه عالم.
دانتارا رحمة ايت اياله كراجأن يڠ عاديل كفد سلوروه
مأنس ي دان شريعة يڠ ممبري كأمانن كفد سلوروه
مأنس ي .هللا جوݢ برجنجي ممبري كجيأن كفد كومفولن
اومة إسالم يڠ برعمل دڠن دعوة دان برجهاد سهيڠݢ
بركواس ممرينته .فرمان هللا تعالى:
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات
ليستخلفنهم في ألارض كما استخلف الذين من قبلهم
وليمكنن لهم دينهم الذي ارتض ى لهم وليبدلنهم من
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ً
ً
بعد خوفهم أمنا يعبدونني ل يشركون بي شيئا [ ......
النور ] 55 :
(مقصودڽ) :هللا برجنجي كفد اورڠ ٢يڠ برإيمان دان
مڠرجاكن عمالن يڠ صالح درفد كالڠن كامو ,بهوا هللا
منجاديكن مريك اورڠ ٢يڠ ممرينته نڬري ,سفرتي فرنه
دبري كفد اورڠ ٢لبه دهولو .دان هللا جاديكن اڬام يڠ
درضائيڽ (إسالم) بركواس دان منوكركن كادأن درفد
كتاكوتن كفد كامانن ,اللو مريك برعبادة (توندوق دان
فاتوه) كفداكو (هللا) سرتا تيدق مڽڠوتوكن اكو (هللا)
دڠن سسوات يڠ ألين).
كمناڠن إسالم اداله مڽرهكن امانة مميمفين نڬارا يڠ
عاديل كفد سلوروه مأنس ي دڠن منجادي حكوم هللا
اداله حكوم يڠ ترتيڠڬي ,سهيڠݢ منجالينكن هوبوڠن
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كطاعتن رعيت ترهادف فميمفين كراجأن دان
مشاركت ,افبيل فميمفين دتنجوق دان دكاوال سفاي
برالكو عاديل دڠن شريعة هللا ,مڠيكوت فرمان هللا
تعالى:
ِن الله يأمركم أن تؤدوا ألامانات ِلى أهلها وِذا
حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ِن الله نعما
يعظكم به ِن الله كان سم ً
يعا بص ًيرا ( )25يا أيها
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي ألامر
منكم فإن تنازعتم في ش يء فردوه ِلى الله والرسول ِن
كنتم تؤمنون بالله واليوم ْلاخر ذلك خير وأحسن
ً
تأويل ( [ )25النساء ]
(سسڠڬوهڽ هللا ممرينته كامو سفاي منونيكن امانة
دڠن مڽرهكنڽ كفد اورڠ يڠ اليق منونيكنڽ ,دان افبيل
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كامو ملقسناكن حكومن دكالڠن مأنس ي هندقله برالكو
عاديل .سسڠڬوهڽ هللا ممبري اجارن يڠ فاليڠ بأيك
(سمفرنا دان سچوكوفڽ .)٢سسڠڬوهڽ هللا ايت مها
مندڠر الڬي مها مليهت .واهي اورڠ ٢يڠ برايمان ,طاعتيله
هللا ,طاعتيله رسول دان جوݢ فارا فميمفين دكالڠن
كامو .مك جك سكيراڽ كامو برتليڠكه دالم سسوات
فركارا ,مك هندقله دكمباليكن هللا (القرءان) دان
رسول (حديث) ,ايتوله يڠ سبأيكڽ ٢دان چارا يڠ بتول).
مسلمين دان مسلمات يڠ دكاسيهي!
نبي إبراهيم عليه السالم منڬقكن إسالم دڠن مننتڠ
راج نمروذ يڠ ظاليم دان سست سهيڠݢ دهالو اوله ايه
دان كراجأنڽ ,سهيڠݢ ترفقسا كلوار برهجرة منيڠڬلكن
كلوارݢ دان تانهأير ,كمدين داوجي اوله هللا سجأوه
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مان إسالمڽ مماتوهي فرينته هللا سهيڠݢ مڠهنتر انق
دان استري دبومي مكة يڠ كريڠ دان كوسوڠ ,تيدق اد
مأنس ي دان مكانن ,سلفسڽ منريما اوجين يڠ لبه برت
سفاي مڽمبليه فتراڽ اسماعيل .ستله ملقسناكن
سمواڽ دڠن هللا منسخكن فرينته مڽمبليه انق ,مك هللا
مالهيركن درفد ذرية كتوروننڽ يڠ برنام محمد صلى هللا
عليه وسلم يڠ دلنتيق منجادي رسول أخير زمان كفد
سلوروه مأنس ي.
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منونيكن توڬسڽ
مڽمفيكن إسالم كفد مأنس ي دان دتنجوق عمالنڽ دڠن
جهاد سهيڠݢ منديريكن كراجأن ,اللو مڠاجر فارا
صحابة دان اومة إسالم باڬيمان مننجوقكن عمالن
شريعة إسالم يڠ عاديل دان دتنجوق سرتا دراساكن
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كفد مريك يڠ بلوم ماسوق إسالم يڠ برسديا توندوق
دباوه فمرينتاهن اوله مريك يڠ برايمان دان برعمل,
مڽببكن رامي يڠ ماسوق إسالم دان اد يڠ تيدق ماسوق
إسالم ,تتافي لبه ريال براد دباوه كراجأن إسالم.
اينيله إسالم يڠ واجب دسمبوڠ فرجواڠن اوله اومتڽ
سهيڠݢ سكارڠ دان هاري قيامة .والوفون مڠهادفي
كسوساهن دان كفايهن كران دتنتڠ اوله كلوارݢ دان
بڠسا يڠ سام .والوفون مماكن ماس دان باڽق فڠربانن
هرت دان ديري ,كران هللا مواجبكن اداڽ اوجين باڬي
مننتوكن مريك يڠ إخالص إسالمڽ كران هللا اتو
توجوان يڠ ألين درفداڽ .فرمان هللا تعالى:
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين
خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى
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يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله أل ِن
نصر الله قريب ( [ )233البقرة ]
(مقصودڽ) :اداكه كامو مڠيرا بهوا كامو دافت ماسوق
شرݢ دڠن فرچوما ,فد حال بلوم الڬي كامو مڠالمي
اوجين سفرتي يڠ دعالمي اوله اورڠ ٢يڠ لبه دهولو (فارا
رسول دان فڠيكوتڽ) ,سهيڠݢ مريك مندريتا مراسأي
كسڠسارأن دان كساكيتن دان مريك دكونچڠ دڠن
اوجين سهيڠݢ بركاتله رسول دان اورڠ ٢يڠ برايمان
برسماڽ" :بيالكه الڬي تيباڽ فرتولوڠن هللا؟" .ايڠتله
بهوا فرتولوڠن هللا ايت ساڠت دكت.
مسلمين دان مسلمات يڠ كاسيهي!
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فارا جماعة يڠ سدڠ مماكاي فكاين إحرام ملفظكن
سلوڬن يڠ دنامكن تلبية:
لبيك اللهم لبيك ,لبيك ل شريك لك لبيكِ .ن الحمد
والنعمة لك واللك ل شريك لك.
(مقصودڽ) :يا واهي توهنكو! يا! تياد سكوتو باڬيمو ,يا!
سسڠڬوهڽ سڬل كفوجين دان نعمة كفوڽأنمو .دان
كراجأن يڠ سبنر اداله ميليكمو ,تياد سكوتو باڬيمو.
كيت جوݢ مڠولڠي بچأن سلفس منونيكن سمبهيڠ
باڬي مڽتاكن بهوا كراجأن يڠ تربأيك اداله كفوڽأن هللا.
ادافون كراجأن يڠ دبري هللا كفد مأنس ي اداله سيليه
برڬنتي ,كادڠ ٢عاديل مڠيكوت رسول دان فميمفين يڠ
برفڬڠ دڠن اجارنڽ دان كادڠ ٢ظاليم دان سست
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افبيل ترفيسوڠ درفد فتونجوق هللا يڠ دباوا اوله فارا
رسول  .يأيت فرمان هللا تعالى:
قل اللهم مالك اللك تؤتي اللك من تشاء وتنزع اللك
ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير
ِنك على كل ش يء قدير ( [ )22آل عمران ]
(مقصودڽ) :كاتاكنله" :واهي توهنكو يڠ مميليكي
كراجأن ,اڠكاو ممبري كراجأن كفد سسياف يڠ اڠكاو
كهندقكي ,دان اڠكاو چابوتكن كراجأن درفد سسياف
يڠ اڠكاو كهندقكي .اڠكاو ملياكن سسياف يڠ اڠكاو
كهندقكي دان اڠكاو هيناكن سسياف يڠ اڠكاو
كهندقكي .سسڠڬوهڽ ددالم تاڠن (ككواسأن) اڠكو
سهاج يڠ تربأيك .سسڠڬوهڽ اڠكاو مها بركواس داتس
تيف ٢سسوات.
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مسلمين دان مسلمات يڠ دكاسيهي!
أخيرڽ ماريله كيت جاديكن هاري راي أضحى
منيمبولكن كسداران بتاف اومة إسالم دأخير زمان اين
واجب مڽمبوڠ

توڬس دعوة مڽتاكن إسالم كفد

سلوروه مأنس ي ,منروسكن إسالم ,مڽره ديري كفد هللا
دڠن إخالص ,مڠمبيل چونتوه درفد نبي إبراهيم عليه
السالم دان منڬقكن إسالم دڠن سمفرنا سهيڠݢ
بردولة مننجوق چونتوه نبي محمد صلى هللا عليه وسلم
 ,مڽتاكن بهوا إسالم اداله رحمة كفد سلوروه عالم دان
عاديل كفد مأنس ي دڠن برإيمان دان برعمل دڠنڽ.
هڽاله اورڠ ٢يڠ برإيمان دان برتقوى سهاج منريما
حقيقة اين .مك واجب مميليه فميمفين برتقوى يڠ
منديديق رعيت برتقوى ,برجواڠ منيڠڬيكن إسالم,
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بوكنڽ فميمفين يڠ الالي دان مليكاكن رعيت ,تيدق
برعمل دڠن إسالم سفنوهڽ ,سهيڠݢ بناسا ددنيا دان
دان چالكا دهاري آخيرة.
أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات
من السماء وألارض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا
ً
يكسبون ( )52أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا
وهم نائمون ( )55أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا
ض ًحى وهم يلعبون ( )55أفأمنوا مكر الله فل يأمن
مكر الله ِل القوم الخاسرون ( [ )55ألاعراف ]
(مقصودڽ) :دان كالو سكيراڽ فندودوق نڬري برإيمان
دان برتقوى ,نسچاي كامي بوكن انتوق مريك سڬل
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كبركاتن يڠ داتڠ دري الڠيت دان بومي .تتافي مريك
ممبوهوڠيڽ ,اللو كامي امبيلكن مريك دڠن منجاتوه
حكومن دسببكن اف ٢كسالهن يڠ مريك الكوكن .اداكه
فندودق نڬري مراس امان (سالمت) افبيل داتڠ منيمفا
مريك بنچان حكومن كامي ترهادف مريك دوقتو مالم
كتيك مريك تيدور ڽڽق .اداكه فندودوق نڬري مراس
امان (سالمت) افبيل داتڠ منيمفا مريك بنچان حكومن
كامي ترهادف مريك دوقتو فاكي كتيك مريك ليكا سدڠ
برمأين .اداكه مريك (سموا) مراس امان (سالمت) درفد
حكومن هللا (يڠ داتور دڠن عاديل) .مك تيدق سكالي٢
امان (سالمت) درفد حكوم هللا يڠ فستي برالكو افبيل
دجاتوهكن ترهادف قوم يڠ مندافت كروڬين.
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بارك هللا لي ولكم في الكتاب والسنة ,ونفعني وِياكم
باليات والحكمة .أقول قولي هذا وأستغفر هللا لي
ولكم ولجميع السلمين والسلمات.
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خطبة كدوا
هللا أكب ررر ,هللا أكب ررر ,هللا أكب ررر ,هللا أكب ررر ,هللا أكب ررر ,هللا
أكبر ررر ,هللا أكبر ررر ,وهلل الحم ر ررد .أشر ررهد أن ل ِل ر رره ِل هللا
وحررده ل شررريك لرره .وأشررهد أن محمر ًردا عبررده ورسرروله.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمرد وعلرى آلره وصرحبه
ومن تبعه ونصره ووالاه .أما بعد,
فير ررا عبر رراد هللا ,أوصر رريكم وِير رراى بتقر رروى هللا فقر ررد فر رراز
التقون .وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
مسلمين دان مسلمات سكلين!
ماريله ههه فه ههد هه ههاري راي ايه ههن كيه ههت مراسه ههكن بته ههاف
بسرث نعمة إيمان دان إسهالم يهڠ دكورنيهاكن كفهد كيهت
اول ه ههه هللا تع ه ههالى  .دان ه ه ههاث كم ه ههاتين ددال ه ههم إيم ه ههان دان
اسالم سهاج يڠ دريضأي اوله هللا سبݢايمان فرمانث:
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{يا أيها الذين آمنوا اتقوا هللا حق تقاته ,ول تموتن ِل
وأنتم مسلمون}
" واهههي اورڠ-أورڠ يهڠ برإيمههان ,برتقوالههه كههامو كفههد
هللا دڠن سبنر ٢تقهوا ,دان جاڠنلهه كهامو مهاتي ماليهنكن
كامو ددالم كادأن براݢام اسالم".
فد هاري اين جوݢ هندقله كيت ايڠت بتاف
بسرث نعمة فرسودارأن اسالم يڠ دانجوركن ددالم
اسالم .تندا إيمان سسؤرڠ اياله دي كاسيه كفد
سودارا ساݢام دڠنث سبݢيمان دي كاسيه كفد ديريث
سنديري .سبدا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
ل يؤمن أحدكم حتى يحب ِلخيه ما يحب لنفسه
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"تي ه ه ه ههدق برإيم ه ه ههان سس ه ه ههؤرڠ ك ه ه ههامو س ه ه هههيڠݢ دي
كاسههيه كفههد س ههوداراث سههبݢيمان كاسههيهث كفههد ديريههث
سنديري".
سههوبوڠن ايهت هندقلهه الهيههر ددالهم ههاتي سههتياف
اورڠ اسه ههالم فراسه ههأن س ه ههديه ترهه ههداف به ههاال بنچ ه هان دان
كسههوساهن ي هڠ منيمفهها اومههة اسههالم دس هرات دنيهها ,سههماد
مريهك يهڠ دتيمفها ݢمفها بهومي ,دلنهدا ففهراكن ,كمسهكينن
دان كبولورن دنݢارا ٢افريقا ,دان اومة اسههالم يڠ سدڠ
دجاجههه ,دظههالمي دان دبونههوه سههرت دتينههدس سههفرتي يهڠ
سههدڠ برالكههو دفلسههطين ,ع هراق ,سههالتن تايلنههد ,روهينڽهها
دان سباݢيث.
جههك تيدف ممفو ممبنتو مهريك دڠن واڠ ريڠݢيت
دان تن ه ههاݢ ,س ه ههكورڠث ٢مالل ه ههؤي دعه ه ههاء دان مناج ه ههات
كف ههد هللا س ههفاي هللا ممب ههري فرتول ههوڠن كف ههد مري ههك دان
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ممبيبسههكن مههريك درفههد فنههدريتأن دان كظههاليمن مانسه ي
يڠ دهدافي مريك.
مسلمين دان مسلمات سكلين!
ف ههد هه ههاري يه هڠ مليه هها دان فنه ههوه برك ههة ايه ههن ماريله ههه
كيههت ممبههايقكن اوچهافن صههلوات دان سههالم كههاتس نبههي
محم ههد ص ههلى هللا علي ههه وس ههلم ي هڠ تل ههه مڽمف ههيكن اس ههالم
كف ه ههد كه ه ههيت س ه ههتله مالل ه ههؤي برباݢه ه هاي بنت ه ههوق جه ه هههاد دان
فڠه ه ههوربانن .تنه ه ههدا كاس ه ههيه كي ه ههت كف ه ههد بݢين ه ههدا دراكم ه ههكن
ماللههؤي اوچ هافن صههلوات دان س ههالم سههباݢاي ممههاتوهي
فرينته هللا ددالم القرآن:
{ِن هللا ومآلئكتر رره يصر ررلون علر ررى النبر ررى ,ير ررا أيهر ررا الر ررذين
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلي ًما}
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" سسههوڠݢوهث هللا دان فههارا مالئكههتڽ سههنتياس
برصه ه ه ههلوات كه ه ه ههاتس نبه ه ه ه  ,مه ه ه ههك واهه ه ه ههي اورڠ ٢برإيمه ه ه ههان
اوچفكه ه ه ه ه ههن ص ه ه ه ه ه ههلوات دان س ه ه ه ه ه ههالم كاتسه ه ه ه ه ههث دڠ ه ه ه ه ه هن
سسوڠݢوهث".٢
اللهر ررم صر ررل علر ررى محمر ررد وعلر ررى آل محمر ررد ,كمر ررا
صر ررليَ علر ررى ِبر ررراهيم وعلر ررى آل ِبر ررراهيم .وبر ررارك علر ررى
محمرد وعلررى آل محمرد ,كمررا باركررَ علرى ِبررراهيم وعلررى
آل ِبررراهيم فررى العررالين ِنررك حميررد مجيررد .اللهررم اغفررر
للمؤمنين والؤمنات والسلمين والسلمات ألاحيآء منهم
وألاموات .ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم
كما ربونا صغا ًرا .ربنا اغفرلنا وإلخواننا الذين سبقونا
باإليمان ول تجعل فى قلوبنا غرل للرذين آمنروا ربنرا ِنرك
رؤوف رحيم.
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اللهر ر ررم أعر ر ررز إلاسر ر ررلم والسر ر ررلمين ,وأذل الشر ر رررك
والشر ر ررركين ,والنفر ر رراُ والنر ر ررافقين والظلر ر ررم والظر ر ررالين.
اللهر ررم ِنر ررا نجعلر ررك فر ررى نحر ررور أعر رردآئنا ونعر رروذ بر ررك مر ررن
ش رررورهم .الله ررم رد كي رردهم عل ررى نح ررورهم .الله ررم ب رردد
شررملهم وفرررُ جمعهررم وشررتَ كلمررتهم وزلررزل أقرردامهم,
وسلط عليهم كل ًبا من كلبك.
الله ررم انص ررر ِخوانن ررا الجاه رردين والستض ررعفين
فررى فلسررطين ,وفررى غررزة  ,وفررى العررراُ ,وفررى كشررمير ,وفررى
جنوب تايلند وفى كل مكران .اللهرم قرو عرزائمهم ,واجمرع
كلمتهم ,وثبَ أقدامهم ,وانصرهم على أعدآئهم.
الله ررم آت أنفس ررنا تقواه ررا ,وزكه ررا أن ررَ خي ررر م ررن
ًّ
زكاها ,أنَ وليها ومولها .اللهم أرنرا الحرق حقرا وارزقنرا
ً
اتباعر رره ,وأرنر ررا الباطر ررل بر رراطل وارزقنر ررا اجتنابر رره .اللهر ررم
أصررْس س ررلطاننا ,وأئمتن ررا وولة أمورن ررا ,واجع ررل وليتن ررا
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ف ر ررى م ر ررن خاف ر ررك واتق ر رراك ي ر ررا رب الع ر ررالين .ربن ر ررا لمن ر را
أنفس ر ر ررنا وِن ل ر ر ررم تغف ر ر ررر لن ر ر ررا وترحمن ر ر ررا لنك ر ر ررونن م ر ر ررن
الخاسرين  .ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
ً
واجعلنررا للمتقررين ِم ًامررا .ربنررا آتنررا فررى الرردنيا حسررنة وفررى
ً
ْلاخرة حسنة وقنا عرذاب النرار .وصرلى هللا علرى سريدنا
محمر ر ررد وعلر ر ررى آلر ر رره وصر ر ررحبه وسر ر ررلم .والحمر ر ررد هلل رب
العالين.
اهلل أكبر ,هللا أكبر ,هللا أكبر ,ولله الحمد.
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