َض َحى
خطبة خاص ِعْيد األ ْ
 ٠١ذواحلجه  ٠٤٤٠هجرة ١٠ /جوالي ٠١٠١
مسيحي
"كونسيف برقربان اونتوق اضام"

1

َض َحى
خطبة خاص ِعْيد األ ْ
 ٠١ذواحلجه  ٠٤٤٠هجرة ١٠ /جوالي ٠١٠١
مسيحي
"كونسيف برقربان اونتوق اضام"
اَ ْْلمد لِ ِله ََْنمده ونَستَعِي نه ،ونستَ ْغ ِفره ونَعوذ بِ ِ
اهلل ِم ْن شرْوِر
َْ
َ ْ
َ َ ْ ْ َ ْ
أَنْف ِسنَا وِمن سيِّئ ِ
ات أ َْعمالِنَا ،من ي ه ِد ِه اهلل فَالَ م ِ
ض َّل لَه،
َ ْ ََ
َ ْ َْ
َ
ضلِل فَالَ ه ِ
اد
ى لَه ،أَ ْش َهد أَ ْن الَ اِلَهَ إِالَّ اهلل َو ْح َده الَ
َوَم ْن ي ْ ْ َ َ
ص ِّل َو َسلِّ ْم
َش ِريْ َ
ك لَهَ ،وأَ ْش َهد اَ َّن ُمَ َّم ًدا َعْبده َوَرس ْوله ،اَللَّه َّم َ
علَى ُم َّم ٍد وعلَى ءالِِ
ص ْحبِ ِه
و
ه
َ َ ََ َ َ َ

ومن تَبِعهم بِِإحس ٍ
ان اِ ََل
ََ ْ َ ْ ْ َ

ي وِم الدِّي ِن .فَيا ِعباد ِ
اهلل إِتَّقوا اهللَ ،أ ْو ِصيك ْم َو نَ ْف ِسي
ْ َ ََ
َْ
بِتَ ْق َوى اهلل فَ َق ْد فَ َاز امل تَّق ْو َن.
2

قَ َال اهلل

         :

.  

َِّب
َو قَ َال النِ ُّ

:

فَِ
َّ
َص َد َق اْلَ ِديْث كِتَاب اهللَ ،و َخْي َر ا ْْلَْد ِي َه ْدي ُمَ َّم ٍد
أ
ن
ا
ْ
َ ،و َشَّر األم ْوِر ُْم َدثات َهاَ ،وك َّل ُْم َدث ٍة بِ ْد َعةٌَ ،وك َّل بِ ْد َع ٍة
ض َاللٍَة ِِف النَّا ِر.
ض َاللَةٌَ ،وك َّل َ
َ
اَهلل أَ ْكبَ ر ،اَهلل أَ ْكبَ ر ،الَ إِلَهَ
وِ
هلل الْ َح ْمد.
َ

إِالَّ اهللَ ،واهلل أَ ْكبَ ر ،اَهلل أَ ْكبَ ر

حاضريين مسلمني دان مسلمات يغ درمحيت اهلل سكالني،
ماريله كيت سام-سام برتقوى كفد اهلل

دغن سبنر-

بنر تقوى ،ياءيت دغن خارا كيت ملقسناكن سضاال
3

فرينتهث دان منيغضلكن سضاال الرغنث .موده-مودهن
كيت مندافت كامفونن دان كرضاءن اهلل

 .فد فاضي

َض َحى يغ موليا اين منرب اكن ممبيخاراكن
ِعْيد األ ْ
تاجوق؛"كونسيف بر قربان اونتوق اضام".
مسلمني دان مسلمات سكالني،
هاري اين مروفاكن هاري فراياءن باضي كيت مسوا
اومت اسالم .اي دسبوت سباضاي هاري راي حاج
كران فد هاري اينيله سبهاضني درفد اومت اسالم كلوار
ملقسناكن عبادة حاج .هاري اين جوض دكنالي سباضاي
هاري راي قربان كران فد هاري اين اومت اسالم
دشريعتكن اونتوق مثمبليه بيناتغ ترنقكن سباضاي المبغ
4

كإميانن ،كإخالصن دان كفاتوهن كفد فرينته اهلل
فرمان اهلل

.

      :

           

   

مقصودث":سوفاي مريك مثقسيكن برباضاي فركارا يغ
منداتغكن فاءيده كفد مريك سرتا ممفرايغيت دان مثبوت
نام اهلل ،فد هاري-هاري يغ ترتنتو ،كران فغرنيائنث كفد
مريك دغن بيناتغ-بيناتغ ترنقكن (اونتوق دجاديكن
قربان) .مك ،ماكنله كامو دري (داضيغ) بيناتغ-بيناتغ

5

قربان ايت دان بريله ماكن كفد اورغ يغ سوسه ،يغ
فقري مسكني"(.سورة احلج ،ايات )٠٢
سخارا داسرث ،فنشريعنت عبادة حاج دان قربان اين
منديديق ماءنسي اونتوق مالكوكن فغوربنن ترهادف
اضام اين .حال اين دافت دليهت منروسي فغحياتن قيصه
فغوربنن يغ دالكوكن اوليه نيب إبراهيم
كلوارضث .اهلل
كفد نيب إبراهيم

دان

تله منداتغكن فلباضاي بنتوق اوجني
دان كلوارضث باضي مليهت

سجاءوه مانكه تاهف كإميانن دان كصربن مريك دامل
منمفوه اوجني يغ دبريكن .فرمان اهلل

6

ددامل سورة

العنكبوت ،ايات

      :٠

   

مقصودث":فاتوتكه ماءنسي مثغكا بهاوا مريك اكن
دبياركن دغن هاث بركات؛”كامي براميان” ،سداغ مريك
تيدق داوجي (دغن سسواتو خوباءن)؟".
اَهلل أَ ْكبَ ر ،اَهلل أَ ْكبَ ر ،الَ إِلَهَ إِالَّ اهللَ ،واهلل أَ ْكبَ ر ،اَهلل أَ ْكبَ ر
وِ
هلل الْ َح ْمد
َ
حاضريين دان حاضريات سكالني،
اهلل

تله مغانوضرهكن سأورغ انق كفد نيب إبراهيم
فد اوسيا يغ اضق ليوات.

 ،ياءيت نيب امساعيل

ستله ايت ،اهلل ممرينتهكن نيب إبراهيم
7

اضر منيغضلكن

انق ترسبوت برسام اسرتيث دسواتو متفت يغ ضرسغ سرتا
تيدق برفغهوني .حال اين ساغت مغوجي كإميانن نيب
إبراهيم

 .نامون اتس فكتور كفاتوهن دان كطاعنت

يغ تيغضي ،مك نيب إبراهيم

تتف ملقسناكن ارهن

ترسبوت .فركارا اين درقمكن ماللوءي فرمان اهلل
ددامل سورة إبراهيم ،ايات

     :١٣

       

مقصودث":واهي توهن كامي! سسوغضوهث اكو تله
منمفتكن سبهاضني دري ذورية كتوروننكو دسبواه ملبه
(تانه سوخي مكة) يغ تياد تامنن فدث ،دسيسي رومهمو
يغ دحرامكن منخروبوهيث".
8

ساتو اوغكفن يغ هيبت اوليه هَاجَر (اسرتي نيب إبراهيم
) كتيك بضيندا ممعلومكن فريته اهلل اونتوق بضيندا
مالكوكن توضسن دان ترفقسا منيغضلكن كلوارضث
اونتوق سواتو تيمفوه وقتو .هَاجَر بركات؛"آللَّه الَّ ِذي
ِ
ضيِّ عنَا"" ،ادكه اهلل
ي
ال
ن
ذ
إ
:
ت
ل
قا
،
م
ع
ن
ال
ق
ا؟
ذ
ب
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
أ ََمَرَك َ
ََ ْ
يغ ممرينتهكنمو اونتوق اين؟" .نيب إبراهيم

منجواب،

يا ،اسرتيث بركات"،كاالو بضيتو ،اهلل تيدق موغكني
ممبياركن كامي بضيتو سهاج دملبه اين"(.حديث رواية
البخاري)
ليهتله باضيمان تيغضيث تَوَ َّكل نيب إبراهيم

دان هَاجَر

فد كتيك ايت افابيال منجالنكن فرينته اهلل

 .تيدق اد

9

واالو سديكيت فون فراساءن سغسي دامل جيوا هَاجَر
افابيال مندافت تاهو بهاوا فربواتن نيب إبراهيم
اداله دمي منجالنكن فرينته اهلل
منيغكتث اوسيا نيب امساعيل

ايت

 .كمودين ،افابيال

 ،سكالي الضي اهلل

منداتغكن اوجني كفد نيب إبراهيم دان نيب امساعيل
دغن فرينته سوفاي نيب إبراهيم

مثمبليه نيب امساعيل

 .اينيله فغوربنن تربسر نيب إبراهيم
اكور دغن فرينته اهلل

واالوفون ترفقسا مغوربانكن

انق يغ ساغت دسايغيث .اهلل
الصافَات ،ايات
ددامل سورة َّ

افابيال ديريث

منخريتاكن قيصه اين

    :٠١٠

11

           

           

مقصودث":مك كتيك انقث ايت مسفاي (كفريغكت
عمور يغ ممبوليهكن دي) براوسها برسام-سام دغنث ،نيب
إبراهيم

بركات":واهي انق كسايغنكو! سسوغضوهث

اكو مليهت دامل ميمفي بهاوا اكو اكن مثمبليهمو؛ مك
فيكريكنله اف فندافتمو؟" ،انقث منجواب" :واهي ايه،
جالنكنله اف يغ دفرينتهكن كفدامو؛ "إِ ْن َشاءَ اهللُ" ،ايه
اكن مندافيت داكو دري اورغ-اورغ يغ صرب".

11

واالوفون ،فد اخريث تيدقله برالكو مسبليهن كأتس
امساعيل

تله مغضنتيكنث دغن حيوان

كران اهلل

يغ سبنر .اهلل ايت تيدق ظاليم .ايت مسوا سقدر مغوجي
كسوغضوهن كإميانن نيب إبراهيم
اف جوا تيته فرينته اهلل

دامل ملقسناكن

تنفا ممفرتيكايكنث سديكيت

فون .قيصه ترسبوت منجادي بوقيت يغ جلس ترهادف
فغوربنن يغ دالكوكن اوليه نيب إبراهيم
كلوارضث دمي مماتوهي فرينته اهلل

دان

 .باضيمان فوال

دغن كيت؟ ادكه كيت سغضوف مغوربانكن اف يغ
كيت اد مسات-مات ايغني منطاعيت فرينته اهلل؟ سجاءوه
مانكه كيت ممفو برصرب مغهاديف اوجني دامل منضقكن
12

اضام دامل ديري دان كلوارض كيت؟ ايتوله بوقيت كإميانن
سساورغ.
اَهلل أَ ْكبَ ر ،اَهلل أَ ْكبَ ر ،الَ إِلَهَ
وِ
هلل الْ َح ْمد
َ

إِالَّ اهللَ ،واهلل أَ ْكبَ ر ،اَهلل أَ ْكبَ ر

مسلمني دان مسلمات درمحيت اهلل سكالني،

ض َحى اين ،ساي مغيغتكن
دامل كسمفنت مثمبوت َعْيد األَ ْ
ديري سنديري سرتا سيدغ مجاعة سكالني اضر منجادي
انسان يغ ممفوثاءي خيتا-خيتا يغ تيغضي دامل برقربان
اونتوق اضام سفرتيمان تيغضيث فغوربنن يغ دالكوكن
اوليه نيب إبراهيم

سرتا كلوارضث .فغوربنن كران

كإخالصن كفد اهلل دان رسولث مروفاكن تندا كإميانن
13

سساورغ .اي اداله بوقيت سساورغ ايت بنر-بنر
منخينتاءي اهلل دان رسولث .سساورغ يغ إخالص برقربان
اونتوق اضام اين دنيالي دري سودوت كسغضوفن دامل
مغوربانكن هرتا ،ماس ،دان تناضاث دمي مغغكت شعار
اسالم .انتارا ضينراسي

generasi

يغ باثق برقربان هرتا،

ماس ،دان تناضاث دمي اضام اداله ضينراسي فارا صحابة
 .مريك تله ممبوقتيكن كخينتاءن مريك كفد اهلل دان
رسولث ماللوءي فغوربنن يغ تله مريك الكوكن.
خونتوهث اياله سفرت ،عَْب ُد الرَّ ْحمَن بن َع ْوف
مثومبغ هرتاث فد جالن اهلل

يغ تله

بضيتو باثق ،عثْ َمان

تله ممربيكن  ٠١١١دينار امس .،عمر
14

ممباوا

سفاروه هرتاث اونتوق دصدقهكن دان ابو بكر

فوال

تله ممربيكن سلوروه هرتاث فد جالن اهلل .بضيتو هيبت
سكالي فغوربنن مريك اونتوق اضام اين .افاكه يغ
برلومبا-لومبا ممبلنجاكن

منجاديكن فارا صحابة

هرتا فد جالن اهلل؟ ،حال اين كران مريك فهم دان تاهو
تنتغ كلبيهن ممبلنجاكن هرتا فد جالن اهلل

 .فرمان اهلل

:
          

            

  

15

مقصودث":فراومفاماءن (نفقه يغ دكلواركن اوليه)
اورغ 2يغ منفقهكن هرتاث دجالن اهلل اداله سروفا دغن
سبوتري بنيه يغ منومبوهكن توجوه بوتري ،فد تيف 2بوتري
سراتوس بيجي ،اهلل مليفت ضنداكن (ضنجاران) باضي
سيافا يغ دي كهندقكي ،دان اهلل مها لواس (كورنياث)
الضي مها مغتاهوءي"( .سورة البقرة ،ايات )262
اإلِمَام ابن َكثِ ْري

دامل تفسريث مثاتاكن بهاوا"،ايات

اين ساغت ممربي موتيؤاسي

)(motivasi

كفد هاتي

اونتوق ضمر مالكوكن إِنْ َفاق (بلنجا فد جالن اهلل).
ايات اين مروفاكن اِشَارَة بهوا ستياف عمل صاحل يغ
دالكوكن اكن دبريكن فهاال يغ مليمفه رواه باضي
16

فالكوث .سباضاميان اهلل ممربيكن تامنن باضي سيافا يغ
منامنث دتانه يغ باءيق (سوبور) .سالءين ايت ،تردافت
جوض دامل كالغن اورغ براميان يغ مغوربانكن جيوا مريك
ت
اونتوق اضام .اين سفرتي حديث درفد َخبَّاب بن اَْأل ََر ِّ
؛"كامي مغادو كفد رسول اهلل

 ،كتيك ايت

بضيندا سدغ دودوق دأتس كاءين ُب ْردَ ْهث دتفي دينديغ
كعبة ،مك كامي فون بركات؛ تيدقكه اغكاو ماهو
مموهون فرتولوغن (دري اهلل) اونتوق كيت مسوا؟،
تيدقكه اغكاو ماهو بردعاء (كفد اهلل) اونتوق كيت مسوا
؟ ،مك رسول اهلل

منجواب":قَ ْد َكا َن َم ْن قَ ْب لَك ْم

الرجل فَي ْح َفر لَه ِف ْاأل َْر ِ
ض فَي ْج َعل فِ َيها فَي َجاء
ي ْؤ َخذ َّ
17

ِ
ِِ
ص َف ْ ِ
ي َوُيْ َشط
بِالْ ِمْن َشا ِر فَي َ
وضع َعلَى َرأْسه فَي ْج َعل ن ْ
يد ما دو َن َْل ِم ِه وعظْ ِم ِه فَما يصدُّه َذلِ
اْل ِد ِ
ِ
بِ
ك َع ْن
اط
ش
َم
أ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ َ
َ
ِدينِ ِه".
ارتيث":تله اد فد اومت سبلوم كامو ،دأمبيل سأورغ
لالكي اللو دتامن ددامل لوبغ ،كمودين دباوا ضرضاجي
دان دلتقكن دأتس كفاالث اللو ديضرضاجي سهيغض تربله
دوا ،دي دسيكت دغن سيكت يغ دفربوات درفد بسي
سهيغض ترفيسه داضيغث درفد تولغث ،نامون حال ايت
تيدق مييببكن دي منيغضلكن اضامث"(.حديث رواية
البخاري)

18

فغوربنن اينيله يغ ممبيذاكن انتارا سسأورغ دغن سسأورغ
يغ الءين .اد سبهاضني اورغ يغ هيدوفث لغسوغ تيدق
مثومبغكن اف 2هرتا اتاو تناض اونتوق اضام اهلل ،دان اد
سبهاضني اورغ الءين يغ ممفراونتوقكن ماس ،تناض دان
هرتاث مسات-مات دمي منضقكن اضام إسالم يغ ترخينتا
اين .ضولوغن ماناكه كيت ؟ .اهلل
البقرة

برفرمان دامل سورة

222؛       

          

             

مقصودث؛"اداكه فاتوت كامو مثغكا بهاوا كامو اكن
ماسوق شرض ،فدحال بلوم مسفاي كفد كامو (اوجني
19

دان خوباءن) سفرت يغ تله برالكو كفد اورغ 2يغ
تردهولو درفد كامو؟ مريك تله دتيمفا كفافاءن
(كموسنهن هرتا بندا) دان سرغن فثاكيت ،سرتا
دضوخنغكن (اوليه اخنمن بهاي موسوه) ،سهيغض بركتاله
رسول دان اورغ 2يغ براميان يغ اد برساماث :بيالكه
(داتغث) فرتولوغن اهلل؟" كتاهوءيله سسوغضوهث
فرتولوغن اهلل ايت دكت (اصلكن كامو برصرب دان
برفضغ تضوه كفد اضام اهلل)".
اوليه ايت ،ساي ايغني مغاجق ديري ساي دان سيدغ
مجاعة سكالني اونتوق تيدق منسيا-سياكن ماس يغ اد
تنفا مالكوكن اف ٠فغوربنن ترهادف اضام اين.
21

ضوناكنله ماس يغ اد دغن مالكوكن فركارا يغ منداتغكن
منفعة ترهادف ديري ،اضام ،دان مشاركات سخارا
عمومث .كتيغضني نيالي ديري سساورغ ايت افابيال دي
ممفو مغضوناكن ماسث دغن سباءيق موغكني فد جالن
اهلل .دري ابن عباس

 ،رسول اهلل

برسبدا":اِ ْغتَنِ ْم

ِ
ِ
ٍ
ك قَ ْب َل
ت
ح
ص
و
ك
م
ر
ه
ل
ب
ق
ك
اب
ب
ش
؛
س
َّ
َ
َخَْ ًسا قَ ْب َل َخَْ
َ
ََ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ َ َ
ِ
ك
ك َو ِغنَ َ
ك َو َحيَاتَ َ
ك قَ ْب َل َش ْغل َ
اك قَ ْب َل فَ ْق ِرَك َو فَ َرا َغ َ
َس َق ِم َ
ِ
ك".
قَ ْب َل َم ْوت َ
ارتيث":منفعتكن ليم فركارا سبلوم ليم فركارا؛ وقتو
مودامو سبلوم داتغ وقتو توامو ،وقتو صيحتمو سبلوم
داتغ وقتو ساكيتمو ،وقتو كاميو سبلوم داتغ ماس
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كفقريامنو ،وقتو الفغمو سبلوم داتغ وقتو سيبوقمو ،دان
هيدوفمو سبلوم داتغ كماتينمو"( .حديث صحيح ،رواية
اْلاكم)
منوروت اَإلِمَامُ املُنَاوِي؛"سساورغ تيدق مغتاهوءي بتاف
برنياليث ليم حال اين (وقتو مودا ،صيحت ،ماس الفغ،
كاي دان وقتو كتيك هيدوف) مالءينكن ستله كليما-
ليم حال ترسبوت هيلغ"،اوليه ايت ،قربانكنله ماس يغ
كيت اد اين دامل راغكا مغوكوهكن اضام دامل ديري
كيت دان اورغ الءين سخارا عموم مسنتارا ثاوا ماسيه
دكاندوغ بادن.
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اَهلل أَ ْكبَ ر ،اَهلل أَ ْكبَ ر ،الَ إِلَ َه

إِالَّ اهللَ ،واهلل أَ ْكبَ ر ،اَهلل أَ ْكبَ ر

وِ
هلل الْ َح ْمد.
َ
بارَك اهلل ِِل ولَكم ِف الْقر ِ
آن الْ َع ِظْي ِم َونَ َف َع ِ ِْن َوإِيَّاك ْم ِِبَا فِْي ِه
َْ ْ ْ ْ
ََ
ِمن اآلي ِ
ات و ِّ
اْلَ ِكْي ِم َوتَ َقبَّ َل ِم ِّ ِْن َوِمْنك ْم تِالََوتَه إِنَّه ه َو
الذ ْك ِر ْ
َ َ َ
ال َّس ِميع الْعلِ
ِ
َستَ ْغ ِفر اهللَ الْ َع ِظْي َم ِ ِْل
أ
و
ا
ذ
ه
ِل
و
ق
ل
و
َق
أ
،
م
ي
َ
َ
ْ َْ
ْ ْْ َ َ ْ
ات والْمؤِمنِي والْمؤِمنَ ِ
ولَكم ولِسائِِر الْمسلِ ِمي والْمسلِم ِ
ات
ْ َْ َ ْ َ َ ْ َْ َ ْ
َ ْ َ َ
الرِحْيم.
استَ ْغ ِفرْوه إِنَّه ه َو الْغَف ْور َّ
فَ ْ
باضي سسيافا يغ ايغني ممباخاكن خطبة دغن دوا ()٠
بهاضني ،مك هندقله برهنيت دتاكت اين ،دان مموالكن
دغن خطبة كدوا دباوه .باضي سسيافا يغ ممباخاكن دغن
ساتو ( )٠خطبة مك هندقله منروسكن باخاءن سهيغض
هابيس تيكس

teks

اين .تنفا فرلو ممباخ مقدمة خطبة

دباوه.
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أَ ْْلمد لِلَّ ِه ََْنمده و نَستَعِينه و نَستَ ْغ ِفره و نَعوذ بِ ِ
اهلل
َْ
َ َْ
َ ْ
َ َ ْ
شروِر أَنْف ِسنَا و ِمن سيِّئ ِ
ات أ َْع َمالِنَاَ ،م ْن يَ ْه ِد ِه اللَّه
َ ْ ََ
ْ
ضلِل فَالَ ه ِ
مِ
ى لَه َوأَ ْش َهد أَ ْن الَ إِلَهَ إِالَّ اللَّه
اد
ي
ن
م
و
ه
ل
ل
ض
َ
َّ
ْ
ََ ْ
ْ َ َ
يك لَه َوأَ ْش َهد أ َّ
َن ُمَ َّم ًدا َعْبده َوَرسوله .أ ََّما
َو ْح َده الَ َش ِر َ
بَ ْعد ،فَيَا أَيُّ َها الْم ْسلِم ْو َن ،اتَّق ْوا اهللَ َح َّق ت َقاتِِه َوالَ ََت ْوت َّن إِالَّ
َوأَنْت ْم م ْسلِم ْو َن .اَهلل أَ ْكبَ ر ،اَهلل أَ ْكبَ ر ،الَ إِلَهَ إِالَّ اهللَ ،واهلل
أَ ْكب ر ،اَهلل أَ ْكب ر و ِ
هلل الْ َح ْمد.
َ
َ َ
ِم ْن
فَالَ

حاضريين دان حاضريات يغ دملياكن سكالني،
كهيدوفن ددنيا اين مروفاكن فنتس اوجني بوات همباث.
تيدق اد سساورغ فون يغ هيدوف دأتس موك بومي اين
مالءينكن اكن داتغ كفداث اوجني دري فلباضاي
سودوت .افابيال سساورغ ايت برجاي اونتوق صرب دامل
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.اكن ممربيكنث خرب ضمبريا
دامل

 مك اهلل،منمفوه اوجني

حال اين سباضاميان يغ دفرمانكن اوليه اهلل

  :٠١٣-٠١١

 ايات،سورة البقرة

        

       

      

 

  

   

بنر اكن مغوجي كامو دغن-"دان كامي بنر:مقصودث
سسواتو درفد فراساءن تاكوت (كفد موسوه) دان (دغن
 دان (دغن برالكوث) ككوراغن دري،مراساءي) كالفرن
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هرتا بندا دان جيوا سرتا حاصيل تامنن .دان بريله خرب
ضمبريا كفد اورغ-اورغ يغ برصرب .ياءيت اورغ-اورغ
يغ افابيال مريك دتيمفا اوليه سسواتو كسوسهن ،مريك
بركات"سسوغضوهث كامي اداله ميليق اهلل دان كفد اهلل
جواله كامي كمبالي"،مريك ايت اياله اورغ-اورغ يغ
دليمفهي دغن برباضاي-باضاي كباءيقكن دري توهن
مريك سرتا رمحتث؛ دان مريك ايتوله اورغ-اورغ يغ
دافت فتنجوق هدايهث".
اَإلِمَام اَْلسُّدِّي فوال بركات؛"بهاوا بالسن اورغ يغ برصرب
اداله شرض".جوسرتو ايت ،كصربن مروفاكن ساتو صفة
يغ فرلو اد دامل جيوا كيت اضر كيت ترضولوغ دامل
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كالغن اورغ 2يغ دتيغضيكن درجت سرتا دكورنياكن
سباءيق-باءيق متفت كمبالي ،ياءيت شرض يغ ترسرضم
اينده .خطبة فد هاري اين جوض ايغني مغيغتكن تنتغ
كساهلن يغ ساللو دالكوكن اوليه سضلينتري اومت إسالم
بركاءينت دغن داضيغ قربان  .انتارا كساهلن يغ سريغ
دالكوكن اياله مغمبيل داضيغ قربان تنفا ممينتا كإيذينن
ترلبيه دهولو دري امفوثا قربان .اين اداله سام سفرت
منخوري هرتا اورغ الءين  .تيدق بوليه سسيافا تروس
مغمبيل داضيغ قربان ترسبوت سخارا سثف اتاو تنفا
ايذين فميليكث ،مالءينكن فميليكث مغيذينكنث ترلبيه
دهولو .سسيافا يغ مغمبيل تروس تنفا كإيذينن اتس اف
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السن سكليفون ،دي مغمبيل سسوات سخارا تيدق
حالل.
اَللّه َّم صل علَى ُم َّم ٍد وعلَى ِآل ُم َّم ٍ
َّ
ت َعلَى
ي
ل
ص
ا
م
ك
د
َ
َ
َ ِّ َ َ َ َ
َ َْ َ
إِب ر ِ
يم َو َعلَى ِآل إِبْ َر ِاهْي َم َوبَا ِرْك َعلَى ُمَ َّم ٍد َو َعلَى ِآل ُمَ َّم ٍد
اه
َْ َ
َكما بارْكت علَى إِب ر ِاهيم وعلَى ِآل إِب ر ِاهيم ِِف الْعالَ ِ
ك
م
ي إِنَّ َ
َ َ َ َ َ َْ َ َ َ
َْ ْ َ َ ْ َ
َحي ٌد ََِمي ٌد.أَللّه َّم ا ْغ ِفر لِْلمسلِ ِمي والْمسلِم ِ
ات والْم ْؤِمنِ
َِ
ي
ْ
َْ
َ
ْ ْ
ْ
ْ
َ ْ َ َ
ات ،األَحي ِ
ِ
ِ
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ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ب
ي
ر
ق
ع
ي
س
ن
إ
.
ات
و
َم
أل
ا
و
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م
اء
ن
م
َ
ْ
َوالْم ْؤ َ
َْ
َ ٌْ ْ ٌ
ْ َ َْ
اْلاج ِ
َِميب الدَّعو ِ
ات وقَ ِ
ات.
ى
اض
ْ
ْ
َْ َ َ َ َ
يا اهلل! امفونيله سلوروه قوم مسلمني سام اد يغ هيدوف
اتاوفون يغ تله ماتي .يا اهلل! بريكن فتنجوق هدايه سرتا
رمحةمو كفد كامي سكالني همبا-همبامو دان كفد
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فميمفني كامي تراومتاث راج فمرينته نضري فرليس توانكو
سيد سراج الدين ابن املرحوم توانكو سيد فوترا مجال
الليل دان راج مودا فرليس توانكو سيد فائز الدين فوترا
ابن توانكو سيد سراج الدين مجال الليل سرتا قوم كرابت
بضيندا ،سوفاي سنتياس برعمل دغن كتامبو دان سُنَّة
نبيمو حممد

 ،دان اغكاو لنجوتكنله اوسيا بضيندا

بردوا دامل كأداءن سالمت ،صيحت سجهرتا دان مسوض
دغن كصيحنت يغ باءيق يغ تله اغكاو كورنياكن كفد
بضيندا بردوا ،ترلقسانله فمرينتاهن يغ عاديل الضي
درضاءي اوليهمو.
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يا اهلل! معموركنله تانه اير كامي اين دغن عملن-عملن
صاحل دان هيندريله كامي دري باال بنخان دسببكن اوليه
دوسا-دوسا كموغكرن يغ دالكوكن دداملث.
يا اهلل! ترمياله سضاال عملن كامي ،تراومتا سكالي
فغوربنن كامي اونتوق اضاممو ،بريكن كإخالصن كفد
كامي اونتوق برعمل كرامنو ،بريكن كفد كامي كصربن
اونتوق تتف طاعة دامل منونايكن فرينتهمو.
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ح
َ
َصل ْ َ َْ َ
َ َْ ْ َ َ ْ
اَللَّه َّم أ ْ
دنْيانَا الَِِّت فِيها معاشنَا وأَصلِح لَنَا ِ
آخَرتَنَا الَِِّت فِ َيها َم َعادنَا
َ ََ َ ْ ْ
َ
اح ًة لَنَا
اج َع ِل ْ
اج َع ِل الْ َم ْو َ
اْلَيَا َة ِزيَ َاد ًة لَنَا ِِف ك ِّل َخ ٍْري َو ْ
َو ْ
ت َر َ
ِم ْن ك ِّل َشرَ .ربَّنَا

آتِنَا ِف الدُّنْيا حسنَةً وِف ِ
اآلخَرِة َح َسنَةً
َ ََ َ
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وقِنَا ع َذاب النَّا ِرِ .عباد ِ
اهلل! اِ َّن اهلل يأْمر بِالْع ْد ِل وا ِإلحس ِ
ان
ََ
َ َ َ
ََ
َ َ َْ
َوإِيْتَ ِاء ِذي الْق ْرََب َويَْن َهى َع ِن الْ َف ْح َش ِاء َوالْمْن َك ِر َوالْبَ ْغ ِي،
يعِ
َّ
َّ
صلَّى اهلل َعلَى نَبِيِّناَ ُمَ َّم ٍد َو َعلَى
و
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ك
ذ
ت
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ل
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ل
م
ك
ظ
َ
َ
َ
َ
ْ َ َ
َ ْ َ ْ
آلِِه وصحبِ ِه أ ْ ِ
ي.
َْجَع َ
ََْ
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