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 6341خطبة عيد األضحى 

 (فرتام ڠ)ي

 

ُُٱّلَلُه
 
ُهكُ أ ُُٱّلَلُه، ب 

 
ُهكُ أ ُُٱّلَلُه، ب 

 
ُهكُ أ ُُٱّلَلُه، ب 

 
ُهكُ أ ُُٱّلَلُه، ب 

 
ُهكُ أ ُُٱّلَلُه، ب 

 
ُهكُ أ ، ب 

ُُٱّلَلُه
 
ُهكُ أ ُُٱّلَلُه، ب 

 
ُهكُ أ ُُٱّلَلُه، ب 

 
ُهكُ أ ُّوُ  .ب  دُهُّلّلَ ُُ.ٱۡل  م 

دُه ُُّٱۡل  م  ُ ّلّلَ ُ ُدُ ح  ُ وُ ُ،ينُّدُّامُّاۡل  ُ وُ ُ,ينُّرُّاكُّالشَُُدُ ح  ُّاّفُوُ اُيهُدُ ح  ُاّفُكُ يُهوُ ُهُهمُ عُ ُِ
ُُ.ههُيدُ زُّمُ 

ُ
 
ُُدُههُ شُ أ

 
ُُنُ أ ُ ُُِّل  ُ ِ ُوُ ُ,ههُدُ عُ وُ ُق ُدُ ص ُُ,ههُدُ حُ وُ ُُاّلَلُهَلُُُِّل  ُوُ ُ,ههُدُ بُ عُ ُص 

 
ُ,ههُدُ نُ جُه زَُعُ أ

ُُمُ زُ هُ وُ 
ُوُ ُ.ههُدُ حُ وُ ُاب ُزُ حُ ال  

 
ُُدُههُ شُ أ

 
ُ ُنَُأ ُهسُهرُ وُ ُههُدُهبُ اُعُ دُ مَُمه ُ الرَُُ,وله ُُ.اةهُدُ هُ مُهال ُُةُهح 

ُّسُ وُ ُل ُّص ُُمَُهُهاللَُ ُُكُ ارُّبُ وُ ُمُ ل  ُ َع   ُُيعُّفُّشُ ُدُ مَُُمه
ه ُوُ ُ,ةُّمَُال  ُنُ مُ وُ ُهُّبُّحُ ص ُوُ ُُلّلَُّع  

ُوُ  ُُ.ههُال 
 
ُ.دُهعُ اُبُ مَُأ

ُٱّلَلُّ ُّعب اد  ي ا ُٱّلَلُ ُ،ف  ْ وا ىُ.ٱَتقه و  ُٱتَلق  ُٱلَزادّ ۡي   ُخ  ُف إَّن َودهوا ت ز  ُف ازُ ُ،و  د  ق  ُف 
ونُ  َتقه ُ.ٱل مه

اياله  بكالن ايت 2سبأيك ،اريله بكالنچ. برتقواله كفد هللا !هللا 2ي همبا واه

 .برتقوى  ڠي 2ڠياله اور برج ڽوهڠݢدان سس ،برتقوى 

 برسمفناأضحى  مبوت هاريرايڽاين كيت برسام سلوروه أومة إسالم م هاري 

 ڠتدا ڠإسالم ي ڠيمفونكن جملة اور هڠ. عبادة مكليم ڠن إسالم يروك ،جحن عبادة ڠد
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ي كمكة كران ݢدان بوله فر  ممفو اد هرت ڠمريك ي .درفد سلوروه فلوسوق دنيا

 :دواجبكن اوله هللا.  فرمان هللا ڠج يمنونيكن عبادة ح

ُُِّنَُ َٰل ّمني  ُل ّل ع  ى دا ُو هه ٗكا ب ار  ُمه ُبّب َكة  ُل ََّلّي ُلّلَناّس ُوهّضع  ُب ي ٖت َول 
 
ُفّيه٩٦ُُّأ

ل هُهءُ  نُد خ  و م  َُۖ َٰهّيم  ُِّب ر  امه َٰٞتَُمق  ُب ي ّن  ُۢ َٰته ُُۥاي  َُّع   ّلّلَ اُۗو  ُء اّمنا ن  ُُٱنلَاّسَُك  ُٱۡل  ي تُّّحجُّ
ّنُ اعُ م  ت ط  ُف إَّنُُٱس  ر  ف  نُك  ُۚو م  بّيٗلا ّنُُٱّلَلُ َِّل  هُّس  ُع  ِّنٌّ َٰل ّمنيُ غ  ]سورة آل ٩٧ُُٱل ع 

 [٦٩-٦٩:  عمران

هللا(  دديريكن انتوق )برعبادة كفد 2فرتام ڠيرومه  ڽوهڠݢسسمقصودڽ(: )

 2تندا ڽفدا. دبركاتي دان منجادي فتونجوق كفد سلوروه عالم ڠبرادا دمكة يڠ اياله ي

)بيت هللا ايت( منجادي  ڽمماسوقي ڠ( مقام إبراهيم دان سسياف يڽ)دانتارا اتڽ ڠي

ج كن حمنوني ممفو سفاي ڠن سسياف يڠكالدتس مأنس ي أبكن كهللا مواج. أمانله دي

يله ( مك كتهو نته اينير ر اتو مالون فكڠ)اي كفور  ڠسياف يدان س ،كبيت هللا ايت

 .هللا ايت مها كاي )تيدق برحاجة( كفد سلوروه عالم ڽوهڠݢسس

ديري  رهڽن مڠديكن فرينته هللا إسالم برهيمفون دمكة كران منون ڠبرجوتا اور 

 درفد ڠمريك دات .ران هللالنجاكن هرت دان برجالن جأوه كوف ممبڠݢس ڽ،كفدا

 ،المإس ڠاور  ڽدان اداسروان إسالم  ڽي كفداسمف ڠري يݢدرفد ستيف نسلوروه دنيا 

مفت ه سريبو اهللا صلى هللا عليه وسلم سجق لب رسول  دجنجيكن اوله ڠي سفرت

 :ڽسبدا .اللو ڠتاهون ي راتوس

َنُهُ َل  بُ  ُُٰـَلهغ 
اُال   ُالَليُ مُ ذ  اُب ل غ  ُم  انلَُره ُو  ارُهله  [أحمدإمام رواية ]ُ.ه 

تمفت  2اين )إسالم( اكن سمفي دمان امݢأ ڽوهڠݢدمي سسمقصودڽ(: )

 ڠ.سيامالم دان  ڽيسمف
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درفد سلوروه فلوسوق دان  ڠدات ڠ،برجوتا اور  ڠݢسهيبرهيمفون دمكة مريك 

 ڠي ڠور ا مستي اد ڠاوتارا دان سالتن درفد سموا بنوا ي ،تيمور دان بارت ،فنجورو دنيا

، اسيرف ڠهوتن ريمبا دان فاد ،كه ألوتنڠكمكة املكرمة مل ڠ. مريك داتت إسالمانو ڠم

اهوت سروان ڽم، ألوت دان اودارا، جالن دارت ماللؤي ، دان بوكيت بوكاو ڠانݢ ڠونو ݢ

فكن اوله نبي إبراهيم عليه السالم چداو  ڠي سروان فرتام ،جهللا سفاي منونيكن ح

 :ن فرينته هللاڠد

ذ ّن
 
أ ُُو  ُُّاّسُٱنلَُّف ُُٱۡل  ج ُّب ُف ج   ّ

ُكه  ُّمن تنّي 
 
ُي أ اّمرٖ ُض  ّ

ُكه  َٰ ُو َع   الا ُرّج  تهوك 
 
ي أ

ّميٖقُ  [2٩:  ]سورة الحج٢٧ُع 

 ڠمريك مستي دات، جسروله مأنس ي سفاي منونيكن عبادة حمقصودڽ(: )

 .جأوهڠ ن يكوروس ماللؤي جال ڠݢاونتا سهي ڠݢڠوف منو ڠݢس، اهوت سروانموڽم

 ڽمأنس ي دان سبلوم ادا كتيك مكة تيدق دكتهوي اوله تفكن سروان ايچداو 

 برالكو دأخير زمان ڽتأنڽ. كوهأج ڠنن يدان ممودهكن فرجالموده  ڠن يڠفرهوب 2الت

 . ير زمان محمد صلى هللا عليه وسلمن نبي أخدماس كرسول ،اين

 .رحمتي هللا ڠمسلمين دان مسلمات ي

 . نعمةروح دان هرت، جسدن ڠديكن عبادة برهيمفون دمكة ايت منون ڠمريك ي

كن عبادة رجاڠم ڠ. سسياف يهمب كفد هللا ڽتاكن ديريڽم، يا هللا كفد مأنس يرندك ڠي

كاي اتو ، و جاهيلعاليم ات، و رعيتاتو فميمفين اتراج  دأمس، سهاج سام حج ايت

  ( عقيدةڠملبن شعار )ڠمريك برعمل د. ام إسالمݢبرا ڠسا يڠدرفد سموا ب مسكين

 ڠ(. ينألي ڠن يڠوتوكن هللا دڽڠريك )مروف ش ݢلق سدان منول (اكن هللاسڠم) توحيد

برمول ، دلنتيق هللا ڠا اوله سموا رسول يدباو  ڠي، سمفرنا ڠن إسالم يدالم اجار  ڠتركندو 

 .صلى هللا عليه وسلم اله نبي ترأخير محمدڠݢآدم عليه السالم سهي ي در 
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دُ  ل ق  ُُو  ول  َمةُٖرَسه
ه
ُأ ّ

ث ن اُّفُكه  ّنُب ع 
 
ُُْأ وا بهده ُْوُ ُٱّلَلُ ُٱع  ت نّبهوا َُُۖٱج  ُف ُُٱلَطَٰغهوت  مَُمن  ّمن هه

ىُ د  ل ي هُُّٱّلَلُهه  ُع  َقت  ُح  مَُمن  ّمن هه ُۚو  َٰل ةه واُّْفُُٱلَضل  ۡرّضُف ّسۡيه
ُْف ُُٱل   وا ره َُكُ ُٱِظه ي ف  ُك  ن 

ُ َٰقّب ةه بنّيُ ع  ّ ذ  ك   [٦٩:  ]سورة النحل٣٦ُُٱل مه

 سفاي ڽرسول اكن اومة ايت 2تيف كفدكيتكن ڠدان كامي بمقصودڽ(: )

ري دي دان منجأوهكن همباكن ديري( كفد هللا سهاجڠمأنس ي كفد برعبادة )م اجقڠم

 مندافت هداية )فتونجوق( دان اد ڠن مريك يڠكال فاو )باتس هللا(. مك ادممل ڠي درفد

ن ڠ)دله مك ليهت، ( دفلوسوق بوميمباراڠدالم كسساتن. مك برجالنله )م ات برادڽتر  ڠي

 .ڽيڠممبوهو  ڠي 2ڠسن( ترهادف اور يمان عاقبة )بالݢاجران( باڠمبيل فڠم

عبادت دان سموا اوروسن  م فركاراممفرهمباكن ديري كفد هللا سهاج دال

و ن اتأليڠن تيدق مميليه حكوم يڠحكوم هللا د ݢلمبه هللا دان منريما سڽ. مهيدوف

 :برفرمان هللا ه هللا كرانتيدق دايذين اول ڠاداكن حكوم يڠم

ن ُُم  ر ث  ُح  ُيهرّيده ن  َُّك  ة ُهُٱٓأۡلّخر  ثّهُُّۥِ زّد ُل  ر  ُُۖۦَُّفُح  ر ث  ُح  ُيهرّيده ن  نَُك  ن يُ و م  ُاٱدلُّ
تّهُّ ُهُۦِهؤ  ُل  ا ُو م  ا ُُۥّمن ه  ُّّف ة ُُٱٓأۡلّخر  َُِّصيب  مُ ٢٠ُّمن

 
ُُأ ّن  ُم  م ُْل هه وا ُُْش  عه ا َٰٓؤه ُُشه ك  م  ل هه

ّينُّ ُُٱدل  ُبّهّ ذ نُۢ
 
ُي أ ُل م  ا ُۚم  ُُٱّلَله ةه ّم  َُك  ل  ل و  لُّو  ص  ُُٱل ف  ُِۗإَوَن م  ُب ي ن هه ِّض  ُل ُُٱلَظَٰلّّمنيُ ل قه م  هه

َّلٞمُ
 
اٌبُأ ذ   [2٢-2٢:  ]سورة الشورى٢١ُع 

 

 كامي تمبهكن كفد مريك، تنامن آخيرة بركهندق كفد ڠسسياف يڽ(: مقصود)

كامي يا دن بركهندقكن تنامنڠ ي ندا( دان سسيافݢبركالي  ڠ)فهال ي ڽحاصيل تنامن

ين. اداكه ݢبها 2دهاري أخيرة اف ڽيݢدان تياداله با ڽين درفدااݢسبه ڽبريكن كفدا

اداكن حكوم شريعة دالم فركارا ڠم ڠهللا( ي )ألين درفد 2أي سكوتوڽممفو  مريك ايت
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وله ؟ كالتيدق دايذين اوله هللا ڠارا هيدوف( دالم فركارا يچدان  امݢالدين )اوروسن ا

، مةدهاري قيا حكوم مريكڠكن اوله هللا انتوق مدكات ڠكفوتوسن ي ڽتيدق كران ادا

ظاليم ايت  ڠي 2ڠاور  ڽوهڠݢتله( بهوا سسڠ. )ايتس دنيا اينأدحكوم د اي مريكچنس

 ت فديه. ڠسا ڠعذاب ي دسدياكن انتوق مريك

 !دكاسيهي ڠمسلمين دان مسلمات ي

دمكة  برهيمفون ڠ ج يجماعة ح فارا 2دهاري راي أضحى اين كيت برسام

ونتوه چدتريما هللا منجادي  ڠربانن نبي إبراهيم عليه السالم يڠونتوه فچاتي ڠممفراي

. ڽنستله برجاي دالم اوجي، ريككفد هللا دان منولق ش ايچفر  ڽ سبنر ڠ إسالم ي ڠسئور 

 :فرمان هللا

َُِٰٓإَوذُّ َّٰهُُٱب ت ل  بُّهُهِّب ر  ُر  ُجُ ُۥم  ُِّّن ّ ق ال  َنَُۖ ت َمهه
 
َٰٖتُف أ لّم  َُۖبّك  ا اما ُلّلَناّسُِّم  اّعلهك 

ّديُ ه  ُع  ن اله ُي  ُل  َّيِّتُۖق ال  ُو ّمنُذهر   [٢2١:  ]سورة البقرة١٢٤ُُٱلَظَٰلّّمنيُ ق ال 

 2)كات 2ن كلمةڠوجي إبراهيم دڠتوهن م افبيلتله ڠدان ايمقصودڽ(: )

هيم رااللو إب، امݢيكوت فتونجوق اڠم ڠام دان اوروسن دنيا يݢ( دالم فركارا اڽممرينته

  ."! اكو جاديكن كامو إمام )فميمفين("واهي إبراهيم ن سمفرنا. هللا بركات:ڠد ڽيكنمنون

 :كاتتوهن بر ." كفد ذرية كتوروننكو ݢجاديكنله جو  ،واهي توهنكو" إبراهيم بركات:

 .ظالم ڠي 2ڠاور ي اوله افچ"جنجيكو تيدق بوله د

ة أم دبومي مك ڽاݢر ملتقكن كلوا مميليه إبراهيم عليه السالم سفايهللا  مك

لى محمد ص نبي ترأخير ڽهيركن درفدادال ، ري(ݢدان ن ڠكمفو  ݢلس القرى )ايبو كفد

ن نس ي دسلوروه عالم دأخير زمادلنتيق منجادي رسول كفد سموا مأ ڠهللا عليه وسلم ي

وركن بومي چن دهنڠد ،لم دنيا دان برفينده كعالم أخيرةسبلوم دتمتكن عا ،اين

 . ڽايسي ݢليت دان سڠال 
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كريم ال انءممباوا القر، دبومي مكة دالهيركن نبي محمد صلى هللا عليه وسلم

ن ڠدافن دبره ،سلوروه مأنس ي دأخير زمان كفدهللا  كتاب معجزة فتونجوق درفد

روه دنيا هادفي سلو ڠم ڠه بسر درفد نبي إبراهيم عليه السالم كران برجوالب ڠران يابچ

اب ن اهل الكتڠولو ݢله ڠݢان مشركين سهيڠلدرفد كا، إسالم ڠفو ڠدان م ڠمننت ڠي

 دنيا دتيمور دان بارت.  بسر هادفي كراجأن كواسڠمسرت يهودي دان نصارى. 

ن ڠابو ݢمرونتوهكن باال تنترا أحزاب   تله ممبوقتيكن إسالم تله برجايهللا

كيت  ڠݢسهيدزمان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم باريسن درفد سموا كومفولن ايت 

 :تيف تكبير هاريرايبوت سڽم

ُُٱّلَلُه
 
ُهكُ أ ُب 

 مها بسر( ڠ)هللا ي

 :  بوتڽن مڠدان دايكوتي د

ُُمُ زُ هُ وُ 
ُُ.ههُدُ حُ وُ ُاب ُزُ حُ ال  

 (ڽتنترا أحزاب دالم كادأن اسا )هللا تله ممبيناساكن باال

 ڠو مبڽمك اومة إسالم واجب م، نڠهن اين برفنجارموسمنونجوقكن بهوا ف اين

 ڽنڠرجواف ڠمبو ڽن مڠدرسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ڽفتونجوق اين سلفس وفات

 . فرمان هللا:ڽسلفس وفات لكنڠݢدتي ڠاجاران إسالم ي برسام فساك

ا ب لّهُُّو م  ُّمنُق  ل ت  ُخ  وٞلُق د  ُۚمه َمٌدَُِّلُر سه له ُُٱلرُّسه ُقهتّل  و 
 
ُأ ف إّيْنَُمات 

 
ل ب تُهأ ُمُ ٱِق 

ُ لّب  ُي نق  ن ُو م  ۚ م  َٰبّكه ق  ع 
 
ُأ َٰٓ َُُع   َ ُي ُضه ُف ل ن قّب ي هّ ُع  َٰ ُُٱّلَلُ َع   ي  ُش  زّي ي ز  ُۗو س  ُّلَلُهٱا

 [٢١١:  ]سورة آل عمران١٤٤ُُٱلَشَّٰكرّينُ 
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 ڽوهڠݢسس ،رسول  ڠمألينكن دي سئور  دان تياداله محمد ايتمقصودڽ(: )

محمد ايت ماتي )بياس( اتو دي  ڽا. اداكه سكير ألين ڠي 2رسول  ڽتله براللو سبلوم

 ڽتوميت ڠ(. دان سسياف يدرفد إسالم ڠليويڽ)م ڠكامو برفوسي 2ك توميتم، هدبون

مضرة ترهادف هللا  2إسالم( مك دي تيدق ممبري اف درفد ڠليويڽ)م ڠبرفوسي

تس نعمة أبرشكور )دڠ ي 2ڠاور  سديكيت فون دان هللا مستي ممبالس )فهال بسر( كفد

 برسام إسالم. 

 درحمتي هللا!ڠ مسلمين دان مسلمات ي

هيدوفكن ڠج دمكة من فارا جماعة حڠسلوروه اومة إسالم هاري اين برسام د

كن قݢمن ربانكن ديري دان هرت كرانڠساكن هللا( دان سديا مڠتوحيد م ڠشعار )ملب

 ڽدسلوروه دنيا سفاي دعوه ڠدكفو  ڠإسالم سد دزمان اين كتيك ڽخصوص، إسالم

 ڠناكن شريعة هللا يملقس ممرينته اومة إسالم تيدق بوله ڠكراجأن يدملهكن دان 

 تتف ڠان دان حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يءالقر درفد چدتوليس دان دبا

امانة  ݢمنجا ڠقكن إسالم برسام فارا علماء يݢمن ڠبرجوا ڠي ن دفليهارا اوله كومفول

 . تتف دفليهارا هللا  ڠإسالم ي امݢا وعلم

عقيدة  وه كفدݢت ݢڠن برفڠد ڽمتاكو منجادي او ڠكيت م ڠإسالم ي ياله كفدچفر 

ن ڠ.  دددنيا دان دأخيرة ڽرسول دان فتونجوق دان جنجي، هللا يأن كيت( كفدچ)كفر 

سموا اجاران  اي كفدچتتف فر . هرتن ديري دان ڠدسهاج  ڽتروس برعبادة كفدا

 ڠكيت دهال ڠو حكوم شريعة يماس سهاج ات 2بيال ه كيت عملكن بول ڠي دأمس، إسالم

كيت فيسهكن  2ن سكاليڠجا بردولة. ڠارا إسالم يݢن ڽان تيدق ادادان دسكت كر 

دان  ڠكيت فوتو  2ن سكاليڠماتي دان جا ڠݢاجاران إسالم درفد هيدوف كيت سهي

 ڠي يناݢسبه كفد ايچين دان تيدق فر اݢاي كفد سبهچن فر ڠرت اجاران إسالم دڠم

فرمان كران هللا بر ، سمنتارا وقتو اين هادافي كسوساهن ددنياڠكيت م فون و وال، ألين
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الم يكوت نبي إبراهيم عليه السڠاكو منجادي فڠم، منيفو ڠن اهل الكتاب يڠولو ݢ كفد

 :عليهم السالممريك  2دان نبي

ُبّب عُ  ّمنهون  تهؤ  ف 
 
َٰبُُّّضُأ ُُٱل ّكت  َٰلّك  ُذ  له ع  ف  نُي  ُم  آءه ز  اُج  م  ُف  ٖضٖۚ ُبّب ع  ون  ره فه ت ك  و 

ٞيُّفُ َُِّلُّخز  م  ةُّّمنكه َُُۖٱۡل  ي وَٰ ن ي ا ُُٱدلُّ ي و م  ةُّو  َٰم  ُُٱل قّي  ّ د  ش 
 
ُأ َٰٓ َُِّل  دُّون  اّبُ يهر  ذ  اُُٱل ع  ُّلَلُهٱو م 

ُ لهون  م  َماُت ع  ُع  َٰفّل  َٰٓئّك ٨٥ُُبّغ  ْول 
ه
ُُْٱََّلّينُ ُأ ا وه َت   ة ُُٱش  ن ي اُٱۡل  ي وَٰ ُُّٱدلُّ ةُّۖب ُُٱٓأۡلّخر  ُُيه َففه ُف ٗل 

ُ مه ن هه ابهُع  ذ  ُُٱل ع  ون  ه ُيهنص  م  ُهه ل   [٥٩-٥٨:  سورة البقرة]٨٦ُو 

ن ڠين كتاب دان كامو كفور داݢن سبهڠاداكه كامو برإيمان دمقصودڽ(: )

كهينأن ن يتو مألينكݢمالكوكن ب ڠمريك ي بالسن كفد ؟ مك تيدق ادألين ڠين ياݢسبه

، يقساڽم ڠفالي ڠنكن كدالم عذاب نراك يوفن ددنيا دان دأخيرة ننتي دهومبدالم كهيد

 ڠي 2ڠاياله اور  كامو كرجاكن. مريك ايت ڠي 2اف اللي درفد 2دان هللا تيدق سكالي

هادف نكن عذاب تر ڠلكن فركارا أخيرة. مك تيدق دريڠݢن منيڠممبلي كهيدوفن دنيا د

 .نڠتيدق دبري فرتولو  ݢمريك جو  مريك دان

 رحمتي هللا! ڠمسلمين دان مسلمات ي

سهاج مريك برإقرار دهدافن هللا سبأيك ڠ ج يرسام جماعة حماريله كيت ب

 :ماسوق كدالم عبادت حج دان عمرة

ُ ُنَُُِّ ُّوُ ُدُ مُ اۡل  ُُكهُل ُمُهال ُوُ ُك ُل ُُةُ مُ عُ انل  ُّل   .ك ُل ُُيك ُُُش 

منجادي  ڽنعمة دان  فمرنتاهن سموا، كفوجين ݢلس ڽوهڠݢسسمقصودڽ(: )

 .يموݢسكوتو با مو. تيادأنڽكفو 

ُ
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ُّ وذهُب عه
 
ُٱأ اّنُلَشيُ ٱّلَلُّّمن   .لرَّجيمُّٱط 

ا ُُُِّم  ن  َُك  ن  َُك  ا ُو م  ا لّما س  ُمُّ ا نّيفا ُح  ن  َُك  َّٰكن ل  ُو  انّي اا ُِ ص   ل  ُو  ودّي اا هه ُي  َٰهّيمه ب ر 
ُ ّكنّيُ ّمن  ۡش   [٩٩:  ]سورة آل عمران٦٧ُُٱل مه

 امݢا ݢام يهودي دان تيدق جو ݢانوت اڠم إبراهيم ايت لهتيدقمقصودڽ(: )

يأيتوله ، يكر تيدق ش ڠيام توحيد  ݢانوت اڠم ڠي ڠسئور دي . تتافي نصراني )كريستيان(

 مشركين. ڠسئور بوكن  ݢدان إبراهيم جو . إسالم امݢا

ُ مُ ٱب ار ك  ل كه ُو  َُّل ُُّلَله ُوُ ل ُٱّف ن ةُّٱّكت اّب مُ ُ،لسُّ ُِإَويَاكه ِّن ع  ن ف  ُُّو  ُٱب ي اّتُل 
ُّٱوُ  ةُّكُ ۡل  ُُ.م 

ُق وُ  قهوله
 
َُٰأ ُه  ا سُ ِّل ُو  ا ُت غُ ذ  ُٱفّره مُ ل ُٱّلَل  ل كه ُو  َُّل ّظيم  اُع  لّس  ُو  سُ ل ُٱئّرّ ُمه لّّمني 

سُ ل ُٱوُ  اّتَُِِّهُهمه ُُۥلّم  و  ُل ُٱهه وره فه ُ.لرَّحيمُهٱغ 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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 كدوايڠ خطبة 

 

ُُٱّلَلُه
 
ُهكُ أ ُُٱّلَلُه، ب 

 
ُهكُ أ ُُٱّلَلُه، ب 

 
ُهكُ أ ُُٱّلَلُه، ب 

 
ُهكُ أ ُُٱّلَلُه، ب 

 
ُهكُ أ ُُٱّلَلُه، ب 

 
ُهكُ أ ، ب 

ُُٱّلَلُه
 
ُهكُ أ ُّوُ ، ب  ُ ّلّلَ شُ ُ.دُهمُ ُاۡل 

 
نُ أ

 
ُأ ده ُُه  َُِّلُل  ُُو حُ اّلَلُهُُِّل   ل  هُه ّيد  ُهُُش  ُل  شُ ُ.ك 

 
أ َنُو 

 
ُأ ده ه 

 ُ بُ مَُمه اُع  ُهد  وله ر سه ههُو  ل ّمُ اُ.ده ُو س  ّ
ل  َمُص  ُ ُلَلهه ي ّّدِ اُمه ُس  ُلمََُع   ُو َع   حُ د  نُ بّهُّّلُّو ص  ُُو م 

ُت بّعُ  ال  و  و  هُه ِ ص   ُو  َماُب عُ ُ.ههُهه
 
 :دُهأ

ُاّلَلُّ ُّعب اد  ي ا وُ،ف 
ه
مُ يصُّأ ُبّت قُ ُكه ُاّلَلُِّإَويَاى  ى دُ و  ق  ُال ُُُف  ونُ ف از  َتقه ت زُ ُ.مه اَُودهوو 

 ُ ۡي  ىُالَزادُّاتَلقُ ف إَّنُخ  ُ.و 
 مسلمين دان مسلمات سكلين!

 ڠنعمة إيمان دان إسالم ي ڽ كن  بتاف بسر اماريله فد هاري راي اين، كيت مراس

كماتين  ڽ. هاڽكران ڠݢبرب تفاتو  كيت ه هللا تعـالي، بهكندكرنياكن كفد كيت اول

 :ڽيمان فرمانݢه هللا سبدريضـأي اول ڠددالم إيمان دان اسـالم سهاج  ي

ا ه  يُّ
 
أ َٰٓ نهواُُْٱََّلّينُ ُي  ُْء ام  وا اتّهُُّٱّلَلُ ُٱَتقه َقُتهق  ُُۦح  ون  لّمه س  ِتهمُمُّ

 
أ وتهَنَُِّلُو  ُت مه ل  و 

 [٢٢2:  ]سورة آل عمران١٠٢ُ

 ى،تقو  2ن سبنرڠبرتقواله كامو كفد هللا د ،برإيمان ڠي 2ڠاور  : واهيڽ(مقصود)

 ام اسالم.ݢينكن كامو ددالم كادأن برانله كامو ماتي مأل ڠدان جا

نعمة فرسودارأن اسـالم   ڽ ت  بتاف  بسر ڠهندقله كيت  اي ݢفد هـاري اين جو 

ام أݢاياله دي كاسيه كفد سودارا س ڠدانجوركن ددالم اسالم. تندا إيمان سسؤر  ڠي

 : سنديري. سبدا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ڽيمان دي كاسيه كفد ديريݢسب ڽنڠد

مُ ل ُيهؤُ  كه ده ح 
 
ُأ ُُّمنه

 
َّبُّل َِتُُيه ُنّل فُ ّخيح  اُُيه بُّ  ] رواية البخاري [ .ّسهُّهُّم 
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دي كـاسيه كفد  ڠݢدرفد كامو سهي ڠ: تيدق برإيمان سسؤر ڽ(مقصود)

 سنديري. ڽكفد ديري ڽيمان كاسيهݢسب ڽسـودارا

اسالم فراسأن سديه  ڠف اور يت هندقله الهـير ددالم هاتي ستين اڠسهوب

 ،فا اومة اسالم دسرات فلوسوق دنيامنيم ڠان دان كسوساهن يچبن ءالدف باتره

 ڠدان اومة اسالم ي ،افريقا 2اراݢدتيمفا كمـسكينن دان كبولورن دن ڠد مريك يأسم

 ، مصر، سوريا،رت دتيندس سفرتي دفلسطينه سدظالمي دان دبون ،دجاجه ڠسد

ونجواب اومة اسالم انتوق ڠݢ. اداله منجادي تڽيݢسالتن تايلند دان سبا ،عـراق

   ڠن  واڠممفو ممبنتو مريك د قدرفد تروس دتيمفا كسوسهن. جك تيدممبنتو مريك 

ي ر ماللؤي  دعاء  دان مناجات كفد هللا سفاي هللا ممب 2ڠڽسكور  ݢ،يت  دان  تناڠݢري

 نس ي. أريك درفد فندريتأن دان كظاليمن من كفد مريك دان ممبيبسكن مڠفرتولو 

 مسلمين دان مسلمات سكلين!

وات افن صلچقكن  او ڽوه  بركة  اين  ماريله  كيت ممبامليا دان فن ڠفد هاري ي

يـت مفيكن اسالم كفد كڽتله م ڠتس نبي محمد صلى هللا عليه وسلم  يأدان سالم ك

مكن قيندا دراݢربانن. تندا كاسيه كيت كفد بڠي بنتوق جهاد دان فݢرباستله ماللؤي ب

 ي مماتوهي فرينته هللا ددالم القرآن:ݢافن صلوات دان سالم سباچماللؤي او 

ت هُهُٱّلَلُ ُِّنَُ َٰٓئّك  ل  ُُۥو م  َُع   لُّون  ُۚيهص  ّ ُُٱنلَّب  ا ه  يُّ
 
أ َٰٓ ل ي هُُّٱََّلّينُ ي  ُْع  لُّوا ُْص  نهوا ء ام 

و ل ّمه اُو س  لّيم   [٨٩:  ]سورة األحزاب٥٦ُاُْت س 

 ،سنتياس برصلوات كاتس نبى ڽهللا دان فارا مالئكت ڽوهڠݢ: سسڽ(مقصود)

 .2ڽوهڠݢن سسڠد ڽتسأفكن صلوات دان سالم كچبرإيمان او  2ڠمك واهي اور 

ُ ا  ُمه َُع   ّ
ل  ُص  َم ُلمَُلَلهه ُو َع   ُ د  ُمه َليُ ,دُ مَُّل ُص  ا م  ُِّب ُك  َُع   اهّيمُ ت  ُلُر  ُلُّو َع  

اهّيمُ ِّب ُ ُلُب ارّكُ وُ ُ.ر  ُو َع   ُممد  ُ َع   ُمه ُب ارُ ُ,دُ مَُّل ا م  اهُّكُ ك  ُِّبر  َُع   ُلت  ُو َع   ُلُّيم 
ُال ُ ُّف اهّيم  ال ّمنيُ ِّبر  ّيدٌُع  ُِج  ّيٌد ُح  ُاغُ ُ.َُِِّك  َم ؤُ لّل ُُفّرُ الَلهه ال ُّمننّيُ مه ؤُ ُو  ّمن اّتُمه
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ال ُ سُ و  ال ُلّّمنيُ مه سُ ُو  اتُّمه ُُلّم 
ُّمنُ حُ ال   مُ ي آءّ ُُهه

ال   .و اتُّمُ و 
ُاغُ  َبن ا ذهِهوب ُنل  اُُفّرُ ر  ُو  ُذهِهوب ن ا

ادّلّي ارُ و  ُو  ُ ن ا مُ ح  َبوُ ُهه ُر  ا م  اك  ار  ُّصغ  ُاغُ ُ.ِ ا َبن ا ّلُّفّرُ ر  ُو  ُاََّلُّخُ نل  ا اِّن ا وو  ب قه ُس  اُِ ُين 
ُّ ُبّال  ل  اّنُو  َ  ُيم  ل ُُ نهوُُلََّّلّينُ ّفُقهلهوبّن اُّغًٗلُُع  َبن اَُُِِّلم  واُر  ؤه ُر  ُ.مٌٌُفُرَّحيك 

ُّ ُال  ّعَز
 
ُأ َم ال ُسُ ا لَلهه ُو  سُ ٗل م  ُُ,لّّمنيُ مه

 
أ ُ و  ّ ُالۡش  ال ُذَّل ُو  ُّك  ۡش  ُُ,كنّيُ مه اق  انل ّف  و 

ال ُ ن افّقّنيُ و  ل ُُ,مه الظُّ الَظالّّمنيُ و  ُو  َمَُِِّاُن  ُُ.م  ُّفُا لَلهه لهك  عُ ع 
 
هورُّأ ُه ن عُهُ لئّن اُو  ُّمنُ ود  بّك  ُذُه

ُه مَُاُ.ورّهّمُ ُشه يُ ُلَلهه َدُك  مُ ره هه هورّهّمُ ُد  ُه ُ دُ اُ.َع   ّ َمُب د  مُ ُلَلهه مُ ش  ّق ُُل هه ف ر  ُ ُو  مُ ج  هه ت ّت ُُع  ُو ش 
مُ  ت هه ّم  ل َُُك  ز  ق ُُزّل ُو 

 
مُ أ هه ام  ُُّ,د  ل  ُو س  ل يُ ُط  ُّمنُ َك  ُُّهمُ ع  ُُب ا ُاِ ُُ.بّك ُِّك  َم ُ ا لَلهه ان ن اُِّخُ ُصه و 

اهّّديال ُ ز  ال ُُنُ مه سُ و  فّنيُ ت ض ُمه ِّفُال ُُ,ّطنيُ ُّفُف ل سُ ع  اقُّو  شُ ُ,عّر  ِّفُك  نهوُ,ّمۡيُّو  ِّفُج  ّبُو 
نُ ل نُ ت اي ُ َك  ُم  ّ

ُكه  ِّف ُو  مُ ُ.د هه ائّم  ز  ُع  ّ ُق و  َم ُ ُ,ا لَلهه اج  مُ ُعُ و  ت هه ّم  ُُ,َك  ث ب ّت  ق ُُو 
 
مُ أ هه ام  ُ,د 

اِ ُ ُ و  مُ صه عُ ُهه
 
ُأ لئّّهمُ َع   ُُُُ.د 

َمُلا ُ نُ لَلهه
 
ن اُت قُ ّتُأ س  افه ِ ُُ,و اه 

 
اُأ ّه  ك  ز  ُهو  ۡي  ُخ  نُ ت  اُُم  َٗكه  ِ ُُ,ز 

 
ُأ وُ ُت  م  اُو  َّلُّه  ُو  ُ.اهُ ل 

 ُ رِّ اُاۡل 
 
َمُأ ارُ ا لَلهه ًقاُو  هُهزهقُ َقُح  ّب اع  رِّ اُاۡل  ُُ,ن اُات 

 
أ ُو  ُب اّلٗل  ارُ ُاّلل  َمُُ.تّن اب هُهن اُاجُ زهقُ و  ا لَلهه

ص ُ
 
ل ُُلّحُ أ ُوُ ُ,ان ن اطُ سه ل  وه ئَّمت ن اُو 

 
ورِّ اُة ُأ مه

ه
اجُ ُ,أ ل ُو  ُُع  نُ وّل  ُوُ ُي ت ن اُّفُم  اف ك  ُي اُاَتقُ خ  اك 

ال ّمنيُ ر َبُال ُ ُ.ع 
ل مُ  َبن اُظ  نُ ر 

 
ن اُِإَونُ ن اُأ س  ت رُ ُفّرُ ت غُ ُل مُ ُفه ُ نل  اُو  وح  ُ ن اُنل  كه ُال  َبن اُُ.نُ اّرّين َنُّمن  ر 

ُ ب  ُّمنُ ُه  ُُنل  ا
 
عُ زُ أ

 
ُأ ُقهَرة  َّياتّن ا ذهر  ُو  اّجن ا اجُ و  ُو  ل ُنيه  ُلّل ُع  ان ا ام  ُِّم  َتقّني  ُلُ.مه َبن ا ُّفُر  ُتّن ا

نُ  ُادلُّ ِّفُال  ُو  ن ة  س  ُانلَارُّي اُح  اب  ذ  ُو قّن اُع  ن ة  س   ُ.ّخر ةُّح 

ُاّلَلُه َل ُ و ص  ُمه ي ّّدِ ا ُس  ُلمََُُع   ُو َع   حُ د  ُو ص  َلمُ ّلّ ُو س  ُ ُ.بّهّ اۡل  ُّمُ و  ُّلّلَ ُُرُ ده ّ ب 
ال ّمنيُ ال ُ  .ع 


