خطبة عيد األضحى  1433ىجرية (يغ فرتام)
اهلل أكبر  ,اهلل أكبر  ,اهلل أكبر  ,اهلل أكبر  ,اهلل أكبر  ,اهلل أكبر  ,اهلل أكبر ,
اهلل أكبر  ,اهلل أكبر  ,وهلل الحمد .
الحمد هلل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمال وىو العزيز
الغفور .أشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو  ,لو الملك ولو الحمد وىو
على كل شيء قدير  ,وأشهد أن محمدا عبده ورسولو  ,البدر الدجى والسراج
المنير  .اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وإمامنا محمد
أشرف األنبياء والمرسلين وعلى آلو وصحبو أجمعين  ,والتابعين بإحسان إلى
يوم الدين  .أمابعد  .فياعباد اهلل اتقوا اهلل .
واىي مهب-مهب اهلل  ,برتقوالو كفد اهلل  ,دغن مغيكوت سكل فرينتهث دان
منيغكلكن سكاال الراغنث .
ىاري اين سلوروه اومة إسالم برىاري راي أضحى  ,اتو ىاراي قربان  .برمسفنا
دغن عبادة حاج دان قربان  ,سام اد يغ براد دمكة سدغ منونايكن عبادة حاج ,
اتو يغرباد دنكري ماسيغ – ماسيغ  .ادا يغ ملقساناكن قربان ميمبليو بناتغ ترنقئن
اتو ميقسيكنث  .مريك ممفرايغايت سجاره رسول ككاسيو اهلل إبراىيم عليو السالم
يغ دفيليو منجادي جونتوه ملقسناكن إسالم يغ سبنرث ,منوجنوقكن صفة
مريىديري كفد اهلل  ,برسديا دغن إخالص مالكوكن اف سهاج فرينتو اهلل دان
برسديا انتوق مغربانكن اف سهاج باكي منونايكنث  ,مغوربانكن ديري دان
كلوارك يغ ساغت دجينتأي  .سام اد برعمل دغن مسوا حكوم اهلل اتو برجواغ

منكقكنث  ,والو فون مغهاديف باف ترسايغ دان كراجأن فاليغ بركواس مالكوكن
اف سهاج كظاليمنث  .فرمان اهلل:
              
        

(دان ايغتلو افبيال اهلل مغوجي إبراىيم دغن برباف كلمة (فرينتو )  .اللو إبراىيم
منونايكنث دغن مسفرنا  .أهلل برفرمان  :اكو جاديكنمو فميفني جونتو تالدن
(منجادي ايكوتن )  .إبراىيم منجواب  :دان بكيتو جوك ذرية كتوروننكو  .اهلل
برفرمان  :تيدق ترماسوق ددامل كاالغنث اورغ-اورغ يغ ظاليم ) " البقرة124:
بكيتولو اهلل مميليو إبراىيم منجادي جونتوه فميمفني كفد سلوروه اومة كران بوقيت
كإسالمنث ملقساناكن فرينتو اهلل دغن مسفرنا دان مغوربانكن اف سهاج باكي
منكقكنث  ,باكي منجاديكن جونتوه مميليو فميمفني كفد ا سلوروه مأنسي .
سرتوسث إبراىيم دفيليو ممبوك بومي مكة دغن ملتقكن فرتاث امساعيل برسام
ايبوث ىاجر انتوق دبينا كعبة يغ منجادي قبلة سلوروه اومة إسالم دان نكري
متفت منونايكن عبادة حاج يغ مغهيمفونكن مأنسي يغ داتغ دري سلوروه فلوسوق
دنيا  .درفد ذرية كتوروننث جوك دفيليو فارا رسول دان فميمفني  ,خصوصث
رسول أخري زمان حممد صلى اهلل عليو وسلم باكي سلوروه مانسي  .ممباوا كتاب
فرمان اهلل يغ دناماكن القران  .منجادي معجزة علم دان فتوجنوق كفد سلوروه
كهيدوفن مأنسي  .منوجنوقكن هبوا اهلل منرميا فارا رسول يغ ممباوا اجاران اهلل دان
فميمفني يغ عاديل دغن إسالم سهاج  .يغ ظاليم دان مننتغ إسالم دتولوق دان

دلعنة  .اهلل جوك منكسكن سفاي مغمبيل جونتوه إسالم سفريت إبراىيم عليو
السالم  .فرمان اهلل :
            
             
             
    

(سسغكوىث إبراىيم ادالو إمام جونتوه (فميمفني تالدن ) يغ ساغت فاتوه كفدا
اهلل  .يغ منتوحيدكن اهلل  ,ملفسكن ديري درفد شرييك دان دي تيدق ترماسوق
دكاالغن اورغ-اورغ مشركني  .دي برشكور كفد سكاال نعمة اهلل يغ دكرنياكن
كفداث  .اللو اهلل مميليهث منجادي رسول دان سنتياس دبري فتوجنوق كجالن يغ
بتول  .دكورنياكن كفداث ددنيا اين سكاال كبايقكن دان دآخرية ننيت فسيت
دماسوقكن دكاالغن اورغ-اورغ يغ صاحل  .كمدين كامي وحيكن كفدامو (واىي
حممد صلى اهلل عليو وسلم ) سفاي مغيكوت اجران يغ دانوت اولو إبراىيم  ,يغ
ساغت منجأوىكنديري درفد كسساتن دان دي تيدق ترماسوق دكاالغن اورغ-
اورغ مشركني ) ".النحل123-120 :
سوداراكو مسلمني دان مسلمات يغ دكاسيهي !.
اف يغدالكوكن اولو إبراىيم عليو السالم دان كلواركاث ادالو فرسديأن باكي
مالىريكن رسول أخري زمان حممد صلى اهلل عليو وسلم دان منرتبيهكن اومة

دسفنجغ زمان  ,سهيغك ىاري اين دان سرتوسث  ,مالىريكن فميمفني –
فميمفني يغ منجونتوىي إبراىيم دان حممد صلى اهلل عليو وسلم  ,يغ بنر -بنر
ملقساناكن امانة اجاران إسالم  .فميمفني يغ عاديل دان اومة يغ مندافت رمحة
كعاديلن إسالم درفد اهلل رب العاملني  ,بوكنث جيفتأن مأنسي يغ ظاليم دتولوق
اولو اهلل  ,والو فون فميمفني ايت درفد كتورونن اتو ذرية إبراىيم .
اهلل منكسكن صفة فميمفني جونتوه يغ واجب دايكوت دغن فرمانث :
            
          

(دان كامي جاديكن دكاالغن مريك فارا فميمفني يغ ممنجاديكن فتوجنوق دغن
فرينتو كامي  ,افبيال مريك برصرب دامل كادأن مريك يقني (فرجاي )  .سسغكوىث
توىنمو سهاجالو يغ ميلسايكن كاالغن مريك دىاري قيامة دامل اف – اف فركارا
يغ فرنو منجادي فرتيكاين سسام مريك ) " .السجدة25-24:
مريك ايالو فارا فميمفني يغ برفندوكن فتوجنوق اهلل يغ تركندوغ ددامل كتا ب يغ دباوا
اولو فارا رسول يغ برأخري دغن القران دان جارا فلقسنأنث يغ دتوجنوق اولو فارا
رسول عليهم الصالة والسالم  .منكقكن اجاران اين ممرلوكن بايق كصربان كران
بايق جابران دان اد فننتغث دكاالغن مريك يغ ظاليم كران منولوق فتوجنوق اهلل
دان ممفرتاىنكن كدودوقئن مريك دغن سكل  ,كواس اوندغ-اوندغ يغ دريكا
سنديري  .نامون اهلل تيدق اكن مغكلكن مسوا كراجأن  ,سام اد اتو ظاليم دان اهلل

اكن ممباوا مسوا فميمفني عاديل دان ظاليم سرت فغيكوت مريك فد ىاري قيامة
كلق  ,باكي منرميا مريك يغباميان دان برعمل دغن عاديل .
اهلل جوك ممربي اماران اداث فارا فميمفني يغ منولوق فتوجنوق اهلل دغن فرمانث :
           
          

(اهلل منجاديكن مريك فارا فميمفني يغ مغاجق كنراك  ,دمان فد ىاري قيامة ننيت
تيدق دبري فرتولوغن  .دان كامي ايكويت ددنيا اين دغن مندافت لعنة (كران
كظاليمن دان كسساتنث ) دان دىاري قيامة كلق ترماسوق دكاالغن يغ مندافت
كبوروقئن ) .القصص42-41 :
آية اين بركأيت دغن فارا فميمفني يغ منجادي جونتوه يغ بوروق  ,مريك ايالو
فرعون دان فارا فمبنتو دان فغيكوتث  ,سرت مريك يغ برعمل سفرتيث سهيغك
ىاري قيامة  ,كران منولوق فتوجنوق اهلل دان رسولث ,سرت بربغك دغن ككايأن
ىرت دان فمباغونن كبندأن دغن مكو مياتاكن ديالو يغ ممربي كسناغن كفد رعيت
جالت  ,كالو تيدق كراناث رعيت مغاملي كسوساىن .
بكيتو جوك فارا فميمفني مشركني مكة يغ مننتغ رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم .
والوفون مريك ميداري بنرث رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم  ,امانة دان بيجقث ,
تتايف إسالم يغ عاديل دتولوق كران دسغكا بوليو ميببكن كسوساىن دان بناس
دغن موسهث يغ رامي  .فرمان اهلل :

             
            

(دان مريك (فارا فميمفني مكة ) بركات  ":سكرياث كامو مغيكوت فتوجنوق
(إسالم ) برسامامو  ,نسجاي كامي منرميا كبناسأن يغ اكن منيمفا نكري كيت اين
( .اهلل منجواب )  ":اداكو مريك تيدق سدر هبوا كامي (اهلل) يغ منتفكن مريك
دبومي (مكة) يغ امان اين  ,دبري كفدا مريك رزقي يغ مليمفو درفد برباكي
جنيس بواه – بواىن دان حاصيل  ,يغ مروفاكن رزقي درفدا كامي (اهلل)  ,تتايف
كبايقئن مريك تيدق مغريت )  " .القصص57:
مسلمني دان مسلمات يغ دكاسيهي َ  .
بكيتولو جريتا بنر درفدا القران يغ منجادي فتوجنوق كفدا كيت سهيغك ىاري اين
دان اكن داتغ  ,كران القران ادالو كتاب اهلل يغ مميمفني كهيدوفن يغ سالمت
سهيغك ىاري قيامة  .مك فرجواغن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم واجب
دمسبوغ اولو اومتث دغن جارا يغ سام دان مغهاديف موسو يغ سام صفة دان
فراغيث .
كيت واجب منجادي فغانوت إسالم يغ مغمبيل جونتوه نيب إبراىيم عليو السالم
يغ دمسبوغ اولو رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم باكي ميميليو فميمفني دان سيكف
كيت ترىادف فميمفني  ,دغن فرجواغن يغ لبيو لواس ميدانث دان بسر جابرانث
 ,كران إسالم اين واجب دعملكن مسواث دان ميالمتكن سلوروه مأنسي دغن

جارا مموجوق مريك سرباف رامي دان برسديا مغاديف موسو يغ رامي جوك  .سبدا
رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم كفدا مننتوث علي بن إيب طالب رضي اهلل عنو :
"ادعهم إلى اإلسالم ،وأخبرهم بما يجب عليهم من حق هللا تعالى فيه ،
ٌ
متفق عليه.
فوهللا ألن يهدي هللا بك رجالً واحداً خي ٌر لك من حمرالنعم"

(موالكن ! دغن بردعوة مغاجق مريك كفد إسالم  ,دان بريتاىو كفدا مريك فركارا
يغ واجب مريك تونايكن ترىادف حق اهلل  .مك دمي اهلل ! سسغكوىث كجيأمنو
منوجنوقكن سسئورغ ايت مندافت ىداية اهلل دغن منرميا إسالم لبيو بأيك درفدا
اونتا -اونتا مريه (كندرأن فاليغ مهل ىركاث ) .
مك رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم مغاجق سلوروه مأنسي برباكاي بغسا دان
اكام سفاي ماسوق إسالم دغن جارا دعوة مموجوق تيدق ممقسا  ,كالو تيدق
ماسوق إسالم  ,مريك داجق برسام دغن كراجأن إسالم يغ ممرينتو دغن حكوم اهلل
يغ عاديل كفد سلوروه مأنسي دان ممربي رمحة كفد سلوروه عامل  .يايت فرمان اهلل
     

"(دان تيدقلو كامي اوتوسكن كامو منجادي رسول مألينكن كران ممباوا رمحة كفد
سلوروه عامل )"  .االنبياء107:
دانتارا رمحة ايت ايالو كراجأن يغ عاديل كفد سلوروه مأنسي دان شريعة يغ ممربي
كامانن كفد سلوروه مأنسي  .اهلل جوك برجنجي ممربي كجيأن كفد كومفولن اومة
إسالم يغ برعمل دغن دعوة دان برجهاد سهيغك بركواس ممرينتو  .فرمان اهلل :

          
          
              
   

 اورغ يغ برإميان دان مغرجاكن عمالن يغ صاحل درفد-"(اهلل برجنجي كفد اورغ
 سفريت فرنو,اورغ يغ ممرينتو نكري- هبوا اهلل منجاديكن مريك اورغ, كاالغن كامو
)  دان اهلل جاديكن اكام يغ درضائيث (إسالم. اورغ لبيو دىولو-دبري كفد اورغ
 اللو مريك برعبادة, بركواس دان منوكركن كادأن درفد كتاكوتن كفد كامانن
(توندوق دان فاتوه ) كفداكو (اهلل ) سرتا تيدق ميغوتوكن اكو (اهلل) دغن سسوات
55 : سسياف يغ كفور سلفس ايت مك مريك اورغ يغ فاسق" النور.) يغ ألين
كمناغن إسالم ادالو مريىكن امانة مميمفني نكارا يغ عاديل كفد سلوروه مأنسي
 سهيغكا منجالينكن ىوبوغن, دغن منجادي حكوم اهلل ادالو حكوم يغ ترتيغكي
 افبيل فميمفني دتوجنوق, كطاعنت رعيت ترىادف فميمفني كراجأن دان مشاركت
:  مغيكوت فرمان اهلل,دان دكاوال سفاي برالكوعاديل دغن شريعة اهلل
             
               
            

             
  

(سسغكوىث اهلل ممرينتو كامو سفاي منونايكن امانة دغن مريىكنث كفد اورغ يغ
اليق منونايكنث  ,دان افبيال كامو ملقساناكن حكومن دكاالغن مأنسي ىندقلو
برالكو عاديل  .سسغكوىث اهلل ممربي اجاران يغ فاليغ بأيك (مسفرنا دان
سجوكوف – جوكوفث)  .سسغكوىث اهلل ايت مها مندغر الكي مها مليهت .
واىي اورغ-اورغ يغ براميان  ,طاعتيلو اهلل  ,طاعتيلو رسول دان جوك فارا فميمفني
دكاالغن كامو  .مك جيكا سكرياث كامو برتليغكو دامل سسوات فركارا  ,مك
ىندقلو دكمباليكن اهلل (القران) دان رسول (حديث) ,ايتولو يغ سبأيك  -بأيكث
دان جارا يغ بتول ) .النسا ء 59-58
مسلمني دان مسلمات يغ دكاسيهي ! .
نيب إبراىيم عليو السالم منكقكن إسالم دغن مننتغ راج منروذ يغ ظاليم دان سست
سهيغك دىاالو اولو ايو دان كراجأنث  ,سهيغك ترفقسا كلوار برىجرة منيغكلكن
كلوارك دان تاهنأير  ,كمدين داوجي اولو اهلل سجأوه مان إسالمث مماتوىي فرينتو
اهلل سهيغك مغهنرت انق دان اسرتي دبومي مكة يغ كريغ دان كوسوغ  ,تيدق اد
مأنسي دان مكانن  ,سلفسث منرميا اوجني يغ لبيو برت سفاي ميمبليو فرتاث
امساعيل  .ستلو ملقساناكن مسواث دغن اهلل منسخكن فينتو ميمبليو انق  ,مك اهلل

مالىريكن درفدا ذرية كتوروننث يغربنام حممد صلى اهلل عليو وسلم يغ دلنتيق
منجادي رسول أخري زمان كفد سلوروه مأنسي.
رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم منونايكن توكسث ميمفايكن إسالم كفدا مأنسي
دان دتوجنوق عمالنث دغن جهاد سهيغك منديريكن كراجأن  ,اللو مغاجر فارا
صحابة دان اومة إسالم باكاميان منوجنوقكن عمالن شريعة إسالم يغ عاديل دان
دتوجنوق سرتا دراساكن كفد مريك يغ بلوم ماسوق إسالم يغ برسديا توندوق دباوه
فمرينتاىن اولو مريك يغ براميان دان برعمل  ,ميببكن راماي يغ ماسوق إسالم دان
اد يغ تيدق ماسوق إسالم  ,تتايف لبيو ريال براد دباوه كراجأن إسالم .
اينيلو إسالم يغ واجب دمسبوغ فرجواغن اولو اومتث سهيغك سكاراغ دان ىاري
قيامة  .والو فون مغهاديف كسوساىن دان كفايهن كران دتنتغ اولو كلوار ك دان
بغسا يغ سام  .والو فون مماكن ماس دان بايق فغوربانن ىرت دان ديري  ,كران
اهلل مواجبكن اداث اوجني باكي مننتوكن مريك يغ إخالص إسالمث كران اهلل اتو
توجوان يغ ألين درفداث  .فرمان اهلل :
             
            
     

(اداكو كامو مغريا هبوا كامو دافت ماسوق شوركا دغن فرجوما  ,فد حال بلوم
الكي كامومغاملي اوجني سفريت يغ دعاملي اولو اورغ – اورغ يغ لبيو دىولو (فارا

رسول دان فغيكوتث )  ,سهيغك مريك مندريتا مراسأي كسغسارأن دان كساكينت
دان مريك دكوجنغ دغن اوجني سهيغك بركاتلو رسول دان اورغ – اورغ يغ براميان
برساماث  ":بيالكو الكي تيباث فرتولوغن اهلل " .ايغتلو هبوا فرتولوغن اهلل ايت
ساغت دكت ".
مسلمني دان مسلمات يغ كاسيهي !
فارا مجاعة يغ سدغ مماكاي فكاين إحرام ملفظكن سلوكن يغ دنامكن تلبية:
لبيك اللهم لبيك  ,لبيك ال شريك لك لبيك  .إن الحمد والنعمة لك والملك
ال شريك لك .
(يا واىي توىنكو ! ,يا !  ,تياد سكوتو باكيمو  ,يا !  .سسغكوىث سكاال
كفوجني دان نعمة كفويأمنو  .دان كراجأن يغ سبنر ادالو ميليكمو  ,تياد سكوتو
باكيمو) .
كيت جوك مغوالغي باجأن سلفس منونايكن مسبهيغ باكي مياتكن هبوا كراجأن
يغ تربأيك ادالو كفويأن اهلل  .ادافون كراجأن يغ دبري اهلل كفدا مأنسي ادالو سيليو
بركنيت  ,كادغ -كادغ عاديل مغيكوت رسول دان فميمفني يغ برفكغ دغن
اجارنث دان كادغ – كادغ ظاليم دان سست افبيل ترفيسوغ درفدا فتوجنوق اهلل يغ
دباوا اولو فارا رسول  .يأيت فرمان اهلل :
            
              

(كاتاكنلو  ":واىي توىنكو يغ مميليكي كراجأن  ,اغكاو ممربي كراجأن كفد
سسياف يغ اغكاو كهندقكي  ,دان اغكاو جابوتكن كراجأن درفد سسياف يغ
اغكاو كهندقكي  .اغكاو ملياكن سسياف يغ اغكاو كهندقكي دان اغكاو
ىيناكن سسياف يغ اغكاو كهندقكي  .سسغكوىث ددامل تاغن (ككواسأن)
اغكو سهاج يغرتبأيك  .سسغكوىث اغكاو مها بركواس داتس تيف -تيف
سسوات ) .
مسلمني دان مسلمات يغ دكاسيهي !.
أخريث ماريلو كيت جاديكن ىاري راي أضحى منيمبولكن كسداران بتاف اومة
إسالم دأخري زمان اين واجب ميمبوغ توكس دعوة مياتاكن إسالم كفد سلوروه
مأنسي  ,منروسكن إسالم مريىديري كفد اهلل دغن إخالص  ,مغمبيل جونتوه
درفد نيب إبراىيم عليو السالم دان منكقكن إسالم دغن مسفرنا سهيغك بردولة
منوجنوق جونتوه نيب حممد صلى اهلل عليو وسلم  ,مياتاكن هبوا إسالم ادالو رمحة
كفد سلوروه عامل دان عاديل كفد مانسي دغن برإميان دان برعمل دغنث  .ىايالو
اورغ-اورغ يغربإميان دان برتقوى سهاج منرميا حقيقة اين .مك واجب مميليو
فميمفني برتقوى يغ منديديق رعيت برتقوى  ,برجواغ منيغكيكن إسالم  ,بوكنث
فميمفني يغالالي دان مليكاكن رعيت تيدق برعمل دغن إسالم سفنوىث ,
سهيغك بناساددنيا دان دان جالكا دىاري آخرية .

أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم
           
           
            
             

"(دان كالو سكرياث فندودوق نكري برإميان دان برتقوى  ,نسجاي كامي بوكن
انتوق مريك سكاال كربكاتن يغ داتغ دري الغيت دان بومي  .تتايف مريك
ممبوىوغيث  ,اللو كامي امبيلكن مريك دغن منجاتوه حكومن دسببكن اف –
اف كساالىن يغ مريك الكوكن  .اداكو فندودق نكري مراس امان (سالمت )
افبيال داتغ منيمفا مريك بنجان حكومن كامي ترىادف مريك دوقتو مامل كتيك
مريك تيدور ييق  .اداكو فندودوق نكري مراس امان (سالمت) افبيال داتغ منيمفا
مريك بنجان حكومن كامي ترىادف مريك دوقتوفاكي كتيك مريك ليكا سدغ
برمأين  .اداكو مريك (مسوا) مراس امان (سالمت) درفد حكومن اهلل (يغ داتور
دغن عاديل )  .مك تيدق سكايل – كايل امان (سالمت) درفد حكوم اهلل يغ
فسيت برالكو افبيال دجاتوىكن ترىادف قوم يغ مندافت كروكني )" .
بارك اهلل لي ولكم في الكتاب والسنة  ,ونفعني وإياكم باآليات والحكمة أقول
قولي ىذا وأستغفر اهلل لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات

