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 1438خطبة عيد األضحى 

 فرتام( ڠ)ي

 << منيڠݢلکن اجارن اسالمعقيبة >> 

ُُ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 برًِياُب  دُهوُ  ،ك  ُُِٱۡل  م  ُاّلَلُُِانُ حُ بُ سُهوُ  ،اريًُثُِكُ ُّلِلَ

ُوُ ُةًُرُ كُ بهُ
 
ُ.يًلُصُِأ

دُه ُُِٱۡل  م  نَُّلُهُٱََّلِيّلِلَ ُي كه ل م  اُو  ٗ َل  ُو  َتِخذ  ُي  ِيٞكُِِفُُۥل م  ل كَُِش  نُُٱل مه ُي كه ل م  و 
ُُۥَّلُه ِن  ُمي ٞ ِلي ِ ُو  لي برِيًُُٱَّلُّ ِ ههُت ك  بي ك   ُ.او 

شُ 
 
ُـ أ ُإِل  ََُّل ن

 
ُأ ده ُه  ُإََِّل ُو حُ ٱه  ههُّلَله ُهُۥد  ُّل  ِيك  َُش  ُهوُ ُ،ۥَّل  ُُّل 

ُهُاءُهمُ سُ ال   ُ،ىنسُ اۡل 
ُِوُ  شُ ُ.ًلُعُهال ُُاتهُفُ الصي

 
أ بُ و  ُع  ُُمه َمًدا َن

 
ُأ ده ههُه  ُهُۥده وّله ر سه ُ ُ.ۥو  هُ ال ُُةُهالرَح  اةهُمه ُرُهدُ ال  ُوُ ُ،د 

ُاَلُُّ  .ج 

ُِسُ وُ ُليُِص ُُمَُهُهاللَُ ُُكُ ارُِبُ وُ ُمُ لي ُِسُ َُع   ُِبُِن ُاُوُ نُ يبُِبُِحُ اُوُ ن ُدُِيي ُِوُ دُ قهُاُوُ نُ يي ُ اُنُ ت ُوُ ُ،دُ مَُُمه َُع  
ُوُ ُآِّلُِ

 
ُِحُ ص ُأ ُُ.ىدُ تُ اهُ ُنُِمُ وُ ُهُِاب

ُ
 
ُُ.دُهعُ اُبُ مَُأ

ُٱّلَلُِ ُِعب اد  ي ا ُٱّلَلُ ُ،ف  ْ وا ىُ.ٱَتقه و  ُٱتَلق  ُٱلَزادِ ري   ُخ  ُف إَِن َودهوا ت ز  ُُ،و  ُف از  د  ق  ف 
ونُ  َتقه ُ.ٱل مه
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 ڽوهوڠݢبكالن. مك سساريله چهللا دان  برتقواله كامو كفد، هللا 2واهي همب

 ڠي 2ڠياله اور برج ڽوهوڠݢ. مك سساله برتقوى كفد هللادا بكالن ايت 2سبأيك

 . برتقوى كفد هللا

ُِ وذهُب عه
 
ُٱأ اِنُلَشي ُٱّلَلُِِمن  ُ.لرَِجيمُِٱط 

ُإِب ر  ِهُ ِلَةِ ُمي ن ُع  ُي ر غ به ن هُهُۧو م  س  ُن ف  فِه  ُس  ن ُم  ُإََِّل ُُۥ ُم  ِد ل ق  ي ن  هُهو  ف  ط  ِِفُُٱص 
ن ي ا ُ ُِِِفُُۥِإَونَهُهُٱَلُّ ُُٱٓأۡلِخر ة ُه ١٣٠ُُٱلَص لِِحيُ ل ِمن  ُّل  ُق ال  بُّهُهُۥإِذ  ُُُۥ ر  ل م ته س 

 
ُأ ق ال   ُ لِم  س 

 
أ

ُ ِ  [١٣١-١٣٠:  ]سورة البقرة١٣١ُُٱل ع  ل ِميُ لِر بي

دانوت اوله نبي  ڠ)إسالم( ي امݢا تيدق سوك كفد ڠدان سسياف يمقصودڽ(: )

. دان سنديري  ڽايت تله ممبودهكن ديري ڠاور  ڽوهوڠݢإبراهيم عليه السالم مك سس

كامي تله مميليه إبراهيم عليه السالم ددنيا اين )منجادي رسول( دان  ڽوهوڠݢسس

يال بتله افڠ. ايصالح ڠي 2ڠن اور ڠكالالم دي دأخيرة ننتي ترماسوق د ڽوهوڠݢسس

ن ڠره ديري )دڽ"ساي م: " دي منجواب.: "سرهله ديريموڽتوهن برفرمان كفدا

 .كفد توهن سمستا عالمإخالص( 

 ،هللا تيدرحم ڠمسلمين دان مسلمات ي

اتي ڠن ممفرايڠدقربان اري راي همبوت هاري راي أضحى اتو ڽمهاري اين كيت 

يليه اوله دف ڠونتوه يچمنجادي  ڠنن هيدوف( نبي إبراهيم عليه السالم يسيرة )فرجال

ره ديري ڽم ن معنىڠ. إسالم دسبنر ڠإسالم ي ڠور ئونتوه سچ. هللا كفد سلوروه مأنس ي

، ن فرينته هللاڠ( برعمل دڽه )جسدن توبڠدايكوتي د ڠإخالص ي ڠن هاتي يڠكفد هللا د

ُافن چستله برإيمان كفد او  ڽ،اݢربانكن ديري دان كلوار ڠوالو فون م  ُاّلَلََُّلُإُُِهُ ـل  ُُإَُِّل 

دنامكن شيريك  ڠروف ياال ݢق سسبنر مألينكن هللا سهاج( دان منول ڠ)تياد توهن ي

 . ڽهادافي اوجين كران إيمانڠترفقسا م ڠݢألين سهي ڠي ن سسواتڠوتوكن هللا( دڽڠ)م

 :دسبوت اوله فرمان هللا ڠاينيله ي
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ُ ِسب  ح 
 
ُأ ُُٱنلَاسه ت نهون  ف  ُيه َُّل  م  َناُو هه هو اُْء ام  ول قه نُي 

 
و اُْأ كه نُيهۡت  

 
دُ ٢ُأ ل ق  ت َناُُو  ف 

ُُٱََّلِينُ  َن ل م  ُف ل ي ع  ب لِِهم   ُق  ُُٱََّلِينُ ُٱّلَلُهِمن َن ل م  َل  ع  ُو  ْ قهوا د  ]سورة ٣ُُٱل ك  ِذبِيُ ص 

 [٣-2:  العنكبوت

ينو سهاج ستله ݢك بهوا مريك دبياركن بڽڠنس ي ايت مأاداكه ممقصودڽ(: )

دان  أن مريك تيدق داوجي )اوله هللا(؟دالم كاد، كامي تله برإيمان" :مريك بركات

. مك )بنرله( اف لبيه دهولو درفد مريك ڠي 2ڠوجي اور ڠكامي )هللا( تله م ڽوهوڠݢسس

 (. ڠبربوهو  ڠي 2ڠبنر )برإيمان( دان اور  ڠي 2ڠاور ، دكتهوي هللا ڠي

 2بنر ڠإسالم ي ڠونتوه سئور چعليه السالم بوكن سهاج منجادي إبراهيم  نبي

ي دان برجاي تله داوج ݢدي جو  ڽ،اال فرينتهݢيكوت سڠن مڠره ديري كفد هللا دڽم

رونكن افبيال دجاتوهكن ڠݢم ڠهادفي حكومن يڠم ڠݢسهي ،ايتهادفي اوجين ڠم

إبراهيم عليه السالم  . افبيالڽن دهشتڠاالكن دڽبسر د ڠي يكدالم اف حكومن دباكر

دان برسديا ماتي منجادي  ڽنجق إيمانݢن تيدق بر ڠظاليم ايت د ڠمنريما حكومن ي

 :نءاان هللا ددالم القرتاكن اوله فرمڽد ڠارا معجزة يچس ڽالمتكنڽهللا م 2تيبا ،ابو

ُْ هوا ِقهوههُوُ ُق ال ري ُْح  ا و  ه ُُٱنُصه ُف  عِلِي  نتهم  ُإِنُكه م  ت كه ٗداُُقهل ن ا٦٨ُء الِه  وِِنُب ر  ُكه ي  ن اره
ُٰٓإِب ر  هِيم ُ ل  ًماَُع   ادهواُْبِه٦٩ُُُِو س  ر 

 
أ ُۦُو  مه ل ن  هه ع  ف ج  ي ٗدُا ِينُ ك  َس  خ 

 ]سورة األنبياء٧٠ُُٱل  

 :٧٠-٦٨] 

جك له توهن كامو ڠولو تم افي( دان مريك بركات باكركن دي )كدالمقصودڽ(: )

اديله سجوق واهي افي! ج" :(لو كامي برفرمان )كفد افي. الڽتسأكامو ماهو برتيندق ك

مك ڽ، نڠاچمالكوكن فرن كافير( ايت ڠمريك )ي ".إبراهيم دان سالمت سجهترا كفد

 (.)ددنيا دان دأخيرةي ݢرو  ڠفالي ڠي 2ڠكامي جاديكن مريك اور 

ظاليم  ڠي راج يري داندسن ڽفاعليه السالم دهالو كلوار اوليه بإبراهيم  ڽ أخير 

برإيمان. مك  ڠي ڽيكوتڠدان ف ݢفلسطين برسام كلوار  ترفقسا برهجرة كبومي ڠݢسيه
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سماعيل عليه إ ڽه ملتقكن انقتن فرينڠهللا مميليه إبراهيم عليه السالم داوجي د

اد  تيدق ڠكري ،نس يأتيدق اد م ڠجر عليها السالم دبومي مكة يها ڽ برسام ايبو  السالم

داوجي  ڽروسست، ارا لوار بياسچس ڠدات ڠرزقي ي هللا ممبري كفد مريكاير دان مكانن . 

يل ڠݢمنديريكن كعبة دان مم، إسماعيل عليه السالم ڽي سفاي ميمبليه انقݢال

 فرمان هللا: .جاكن حجر ڠم ڠسفاي داتدنيا مأنس ي درفد سلوروه 

ُِٰٓإَوذُِ بُّهُهُۧإِب ر  ِهُُٱب ت ل  ُر  ُ ُۥم  اٗما ُلِلَناِسُإِم  اِعلهك  ُج  ُإِّنيِ ق ال  َنُ  ت َمهه
 
لِم  ٖتُف أ بِك 

ِديُ ه  ُع  ن اله ُي  َُّل  َِيِِتُۖق ال  ُو ِمنُذهري  [١2٤:  ]سورة البقرة١٢٤ُُٱلَظ لِِميُ ق ال 

ن ببراف ڠوجي إبراهيم عليه السالم دڠافبيال هللا تله م ،تلهڠدان ايمقصودڽ(: )

 . اللو كامي )هللا( برفرمان:ن سمفورناڠد ڽناكناللو دي تله ملقس ،فرينته

"واهي  ه السالم منجواب:إبراهيم علي ".جاديكن كامو فميمفين اكو ڽوهوڠݢ"سس

تيدق ترماسوق " :هللا برفرمان ".رية كتوروننكوو ن ذڠدكال ݢجاديكنله جو ، توهنكو

 "ظاليم. ڠي 2ڠم جنجيكو اين اور ددال

 ،ڠ درحمتي هللاي مسلمين دان مسلمات

قسيكن جنجي هللا مميليه نبي كيت محمد صلى هللا عليه ڽم ڠهاري اين كيت سد

بومي  تس موكأسلوروه مأنس ي د ادي نبي دان رسول دأخير زمان كفدمنج ڠيوسلم 

 ڠي ڽاݢمنجادي تمفت نبي إبراهيم عليه السالم ملتقكن كلوار  ڠاين. دالهيركن دمكة ي

 . دفيليه اوليه هللا

فندودوق مكة سفاي  اجقڠافبيال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم م، تلهڠاي

مريك منولق  ڽن حكوم شريعتڠي منريما إسالم دان ممرينته دنيا دݢبا ڽبرإيمان برسام

. هللا ككواسأن هللا سبحانه وتعالى فاكنلو ، مخلوق مأنس ي كران تاكوتكن كفد

 :نءاريتاكن ددالم القرچمن
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ُْ هو ا ق ال ىُ إِنُنَتَبِِعُُو  د  ر ًماُُٱل هه ُح  م  نُلَهه ِ ُنهم كي ُل م  و 
 
أ ۡرِضن ا ُ 

 
ُأ ُمِن  َطف  ُنهت خ  ع ك  م 

كُ 
 
ل  ِكَنُأ نَاُو  ِنََُله ِز ٗقاُمي ءُٖري َُش   ِ

ي ُكه ر  ته ُإَِل  هُِث م  ٰٓ ُء اِمٗناُُيه َب  ون  ل مه ع  ُي  َُّل  م  ٥٧َُث  هه
 [٥٧:  ]سورة القصص

 ،مامويكوت فتونجوق برسڠكامي م ڽك سكيرادان مريك بركات: جمقصودڽ(: )

اين. )هللا كامي ري ݢم ناكن دبناساكن )اوليه موسه( درفد براد دال اي كاميچنس

أمان  ڠدتانه حرام )مكة( يمنمفتكن مريك  ڠ: تيدقكه مريك سدر بهوا كاميله يبركات(

سيس ي  مروفاكن رزقي درفد ڠي ،2ي جنيس بواهنݢن برباڠدبري كفد مريك كدات ڠي

 (. تهوي ڠرتي )سفرتي تيدق مڠيدق متقكن مريك ڽتتافي كبا ،كامي

 ،درحمتي هللا ڠمسلمين دان مسلمات ي

 ڠبهوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ي، عقل فيكيران مأنس ي اداله دلوار درفد

 دان جأوه درفد ڠكري ڠي بومي مكة سلوروه عالم اين درفد كفد ڽتله مموالكن دعوه

 صلى وفون رسول هللافد هاري اين وال يبركن إسالم كسلوروه دنياڽمأنس ي تله برجاي م

رض ي هللا عنهم تله برجاي  ڽ. فارا صحابتل دنياڠݢهللا عليه وسلم سوده وفاة مني

دان  ڽن باال تنتراڠوات دق ڠدوا كواس بسر دنيا ي، ارا فرس ي دان رومݢمنجاتوهكن ن

 ڠإسالم منجادي كواس بسر ي ڽ أخير  ڽ،ي رعيت جالتاسرت رامڽ، ق هرتاڽبا ڠفالي

 .ين بسر موك بومي ايناݢممرينته سبه

بوكن سهاج ، ت ملهڠسا ڠم كادأن يقسيكن فوال اومة إسالم دالڽكيت م ڠسكار 

تله  ݢمريك جو ، إسالم 2اومة إسالم دجاجه دان دكواسأي اوليه موسه 2ري ݢن

 ڽدان مرمفس حاصيل بومي ڽيكن بومي إسالم سسام مريك. ممفرهمباكن رعيتݢممبها

اتو ڠڽ، ر ڽم ڠسو ڠارا لچد سأمس، ه أومة إسالموناكن فوال انتوق ممبونݢق. دڽبا ڠي

تتافي ، تاكن سوده مرديكاكد و فون وال .ن اومة إسالم ممبونه سسام سنديري ك2اݢمال

يكوت ڠه دهيريت مبولڠڽ، وق هيدو چو چد ڠتي ملبو ير ق سفچو و چماسيه د ڠڽهيدو 

 . كهندق فنجاجه ايت
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و فون عبادة ن سموا اجاران إسالم . والڠي دݢاله ستله تيدق برعمل الدا ڽسبب

م دال ڽارا هيدوفچتتافي ، ارا إسالمچس ڽذيكير دان دعاء، جح، زكاة، فواسڠ، سمبهي

ن ڠيكوت حكوم شريعة إسالم دڠتيدق م ڽنأولݢايكونومي دان فر ، اوروسن فوليتيك

افبيال مريك تيدق برعمل دان هولو داومة دزمان  . اينيله دي أماران هللا كفدڽسفنوه

 : ددالم كتاب توراة ڽيكوت إسالم سمواڠم

ُبِب عُ  ِمنهون  تهؤ  ف 
 
ُُٱل ِكت  بُُِِضُأ ُذ  لِك  ع له ف  نُي  ُم  ا ءه ز  اُج  م  ُف  ُبِب ع ٖضٖۚ ون  ره فه ت ك  و 

ٞيُِِفُ ُإََِّلُِخز  م  ُِِمنكه ن ي ا ُُٱۡل  ي و ة ي و م ُُٱَلُّ ةُِو  ُُِٱل قِي  م  دي ش 
 
ُأ ٰٓ ُإَِل  دُّون  اِبُ يهر  ذ  اُُٱل ع  ُٱّلَلُهو م 

ُ لهون  م  َماُت ع  ُع  ٰٓئِك ٨٥ُُبِغ  فِل  ْول 
ه
ُُْٱََّلِينُ ُأ ا وه ۡت   ُ ُٱش  ن ي اُي و ة ُٱۡل  ُُِٱَلُّ ُُٱٓأۡلِخر ةُِۖب ُُيه َففه ف ل 

ُ مه ن هه ابهُع  ُُٱل ع ذ  ون  ه ُيهنُص  م  ُهه َّل   [٨٦-٨٥:  ]سورة البقرة٨٦ُو 

ر و كتاب )توراة( دان كامو كف ه درفدڠن ستڠاداكه كامو برإيمان دمقصودڽ(: )

كنيستأن ينكن مأل  يتوݢبربوات ب ڠي ي مريكݢسن باألين. مك تياد بال ڠه يڠست درفد

مفقكن كدالم عذاب چهاري أخيرة ننتي ددم كهيدوفن دنيا دان )منجادي هينا( دال

. مريك ايتوله تله كامو عملكن ڠاف ي سيقسا. دان هللا تيدق اللي درفد ڠفالي ڠ)نراك( ي

نكن عذاب ڠمك تيدق دري .ن أخيرةڠد ڽ ن ممباير ڠدتله ممبلي كهيدوفن دنيا  ڠي 2ڠاور 

 . ن اوليه هللاڠدان مريك تيدق دبري فرتولو تس مريك أ( ك)نراك

مليهت  ڠكيت سد ڠسكار  .نءالقرا لكنڠݢافبيل مني ڽسنبال ݢينيله جو ݢب

ن دان ءام القردسبوت دال ڠي 2لكن حكومڠݢافبيال منيمنيمفا اومة إسالم  ڠعاقبة ي

 ڠ. ماريله سكار هرت فساك دان برذيكير سهاج، فركهوينن، تبرعمل دالم فركارا عباد

هللا  كران، يكل جالن ستله الم دالم كسساتن دان اللڠباليق سموال كف، كيت برتوبة

 ت لواس.ڠسا ڠفينتو توبة ي ممبوك

 ،يتدحرما ڠمسلمين دان مسلمات ي 
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، جرجاكن حڠم ڠاومة إسالم ي مبوت هاري راي أضحى برسامڽهاري اين كيت م

عليه السالم ستله منديريكن  فكن اوليه نبي إبراهيمچداو  ڠاهوت سروان هللا يڽمريك م

مأنس ي دان تيدق  كن دتمفت تيدق ادڠدألو ، اللو ڠريبو تاهون ي سمنجق ببراف، كعبة

 :. فرمان هللاياران سفرتي هاري اينڽت فن فمبسر سوارا دان الڠد

ذيِن
 
أ ُُو  ُُِٱنلَاِسُِِف يُُِٱۡل  جيُِب ُكه ُمِن تِي 

 
ُي أ اِمرٖ ُض  ِ

ي ُكه ُو َع    اَّٗل ُرِج  تهوك 
 
ُُي أ ف جي 

ِميٖقُ  [2٧:  ]سورة الحج٢٧ُع 

 ڠاي مريك داتچنس، ج(رجاكن )حڠم ڠسروله مأنس ي سفاي داتمقصودڽ(: )

 مريك، نن(فرجال ڽروس )كران جأوهو ك ڠاونتا ي ڠݢڠن كاكي دان منو والو فون برجال

 . ڽننتراللو جأوه فرجال ڠن يماللؤي ستيف جال ڠدات

هيدوفكن ڠم، قربان ڠمبليه بناتڽممفو م ڠن اومة إسالم يڠكال ݢهاري اين جو 

ربانكن انق ڠبرسديا م ڠدموالكن اوليه نبي إبراهيم عليه السالم ي ڠاجاران هللا ي

 ڠي ڠ. دان هللا منريما عمالن اور يل عليه السالم كران فرينته هللاإسماع ڽنڠكساي

دماكن  ڠفليهارأن ي ڠبنات نڠد ڽتتافي هللا منوكركڽ، مبليه انقڽم ڽبوكن ڽإخالص نيت

 :. فرمان هللاڠڽيݢدا

ُُل ن ن ال  ُُٱّلَلُ ي  ه ن اّله ُي  ل  ِكن ُو  ا ا ؤهه  ُدِم  َّل  ُو  ا ه  هومه ىُ ۡله و  ُُٱتلَق  ذ  لِك  ُك  م   مِنكه
واُْ ه ِ بي ُتِلهك  م  اُل كه َخر ه  ُُِٱّلَلُ س  ِ ب ّشي و  ُۡۗ م  ى كه د  اُه  ُم  ِسنِيُ َع    ح  :  ]سورة الحج٣٧ُُٱل مه

٣٧] 

تتافي هللا ، قربان ايت ڠ)بنات 2دان داره 2ڠيݢي داافچهللا تيدقله منمقصودڽ(: )

انتوق  ايت ڠيتوله هللا منجاديكن كامو دافت ممليهارا بناتݢ. باد فد كامو ڠمنريما تقوى ي

 ڽ( مننداكن كشكوران كران هديهڽمملياكن كامو سفاي كامو ممبسركن هللا )برتكبير

 ڠن يرجاكن عمالڠم ڠي 2ڠمبيرا كفد اور ݢان بريله بريتا . دمنجادي إسالم كامو كفد

 بأيك.
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، دسلوروه فلوسوق دنيا ڠام إسالم سوده بركمبݢكيت مليهت ا ݢهاري اين  جو 

ن سموا اجاران ڠاياله برعمل د ڠ. كواجيفن سكار لكنڠݢدتي ڠق يڽبا ڽوالو فون اجاران

 . ڽياكني منجݢبا ڠإسالم دان برجوا

ُِ وذهُب عه
 
ُٱأ اِنُلَشي ُٱّلَلُِِمن  ُ.لرَِجيمُِٱط 

ن ُُو م  ري   ل  مُِي ب ت ِغُغ  ِس 
ُِِفُُٱۡل  و  ُو هه ُمِن هه ب ل  ق  ُِدِيٗناُف ل نُيه ة ُُٱٓأۡلِخر  ُٱل خ  َِسِينُ مِن 

٨٥ُُ ي ف  ِديُُك  ه  َنُُٱّلَلُهي 
 
اُْأ و  ِهده ُإِيم  نِِهم ُو ش  د  واُْب ع  ره ف  ك  ول ُق و ٗمُا ُُٱلرَسه مه ا ء هه ُو ج  ٞ قي ح 

 ُ ِديُُٱّلَلُهوُ ُٱل  ييِن  ته ه  ُي  و مُ َّل  ٰٓئِك ٨٦ُُُٱلَظ لِِميُ ُٱل ق  ْول 
ه
ُُأ ن ة  ُل ع  ل ي ِهم  َنُع 

 
ُأ م  ا ؤههه ز  ُٱّلَلُِج 

ةُِوُ  ٰٓئِك  ل  ُُٱنلَاِسُوُ ُٱل م  ۡج  عِي 
 
ُُخ  ِِلِينُ ٨٧ُأ مه ن هه ُع  ُُيه َففه َُّل  ا ابهُفِيه  ُُٱل ع ذ  م  ُهه َّل  و 

ُ ون  ره ُُينُ ٱََّلُُِإََِّل٨٨ُُيهنظ  ُْف إَِن وا ل حه ص 
 
أ ُو  ُذ  لِك  ِد ُب ع  ُِْمۢن ُُٱّلَلُ ت ابهوا ُرَِحيٌم ورٞ فه ٨٩ُغ 

 [٨٩-٨٥:  ]سورة آل عمران

 ين درفدأل  ڠجاران يا ( كفدݢڠبرف واري )اتچمن ڠيدان سسياف مقصودڽ(: )

ن ڠلكاالم ( دان دآخيرة ننتي ترماسوق داي دي تيدق دتريما )اوليه هللاچإسالم نس

ر ستله مريك و كف ڠي ڠه ممبري هداية كفد اور يمانكه هللا بولݢ. بيݢرو  ڠي 2ڠاور 

 2نڠدلنتيق ايت اداله بنر دان ممباوا كترا ڠقسيكن بهوا رسول يڽ؟ دان مريك مبرإيمان

 ڠي 2ڠايتوله اور  ظاليم. مريك ڠي 2ڠاور  دان هللا تيدق ممبري هداية كفد ،اتڽ ڠي

. مريك ككل ددالم لعنة )دان سيقسا( ڽي سموافارا مالئكة دان مأنس ، ه هللادلعنة اول

برتوبة  ڠي 2ڠ. مألينكن اور دان تيدق دبري فرهاتين ڽنكن عذابڠدان تيدق دري ايت

 .ڠايڽي مها فݢمفون الاڠمها ف هللا ايت ڽوهوڠݢ. مك سسدان بربوات بأيك ڽسلفس

ُ مُ ٱب ار ك  ل كه ُو  َُِل ُاُّلَله ُوُ ل ُِِف ن ةُِٱِكت اِب مُ ُ،لسُّ ُِإَويَاكه ع ىِن ن ف  ُُِو  ُٱب ي اِتُل 
ُِٱوُ  ةُِكُ ۡل  ُق وُ ُ.م  قهوله

 
ا سُ ِلُه  ُأ اُو  ُت غُ ذ  ُٱفِره مُ ل ُٱّلَل  ل كه َُِلُو  ِظيم  ُُع  ائِرِ لِس  سُ ل ُٱو  ُمه لِِمي 

سُ ل ُٱوُ  اِتُإِنَهُهمه ُُۥلِم  و  ُل ُٱهه وره فه ُ.لرَِحيمُهٱغ 
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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  ُ ّلِلَ شُ ُ.دُهمُ ُاۡل 

 
نُ أ

 
ُأ ده ُُه  ُإََِّلَُّل  ُُو حُ اّلَلُهُُإِّل   ههَُّل  ِيُد  ُهَش  ُّل  شُ ُ.ك 

 
أ َنُو 

 
ُأ ده ه 

 ُ بُ مَُُمه ُهًداُع  وّله ر سه ههُو  ليِمُ اُ.ده ُو س  ِ
لي َمُص  ُ ُلَلهه ييِِدن اُُمه ُس  ُآمََُع   ُو َع   حُ د  نُ ِّلُِو ص  ُبِهُِو م 

ُت بِعُ  اَّل  و  و  هُه ن ُص   ُو  ُُ.ههُهه
َماُب عُ 

 
 :دُهأ

ُاّلَلُِ ُِعب اد  ي ا وُ،ف 
ه
مُ يصُِأ ُبِت قُ ُكه ُاّلَلُِِإَويَاى  ى دُ و  ق  ُال ُُُف  ونُ ف از  َتقه َودهوُ.مه ت ز  اُو 

 ُ ري  ىُالَزادُِاتَلقُ ف إَِنُخ  ُ.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  ه هللا تعـالي، بهكن كيتدكرنياكن كفد كيت اول

 :ڽيمان فرمانݢه هللا سبدريضـأي اول ڠلم إيمان دان اسـالم سهاج  يددا

ا ه  يُّ
 
أ ٰٓ نهواُُْٱََّلِينُ ُي  ُْء ام  وا اتِهُُِٱّلَلُ ُٱَتقه َقُتهق  ُُۦح  ون  لِمه س  نتهمُمُّ

 
أ وتهَنُإََِّلُو  ُت مه َّل  و 

 [١٠2:  ]سورة آل عمران١٠٢ُ

 ى،تقو  2ن سبنرڠبرتقواله كامو كفد هللا د ،برإيمان ڠي 2ڠ: واهي اور ڽ(مقصود)

 ام اسالم.ݢينكن كامو ددالم كادأن برانله كامو ماتي مأل ڠدان جا
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 ڠنعمة فرسودارأن اسـالم ي ڽ ت بتاف بسر ڠهندقله كيت اي ݢفد هـاري اين جو 

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

 سنديري. سبدا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  ڽكاسيه كفد ديرييمان دي ݢسب ڽنڠد

ُ مُ يهؤُ َُّل  كه ده ح 
 
ُأ ُُِمنه

 
َِبُِل َِتُُيه ُنِل فُ ِخيح  اُُيه بُّ  البخاري [ ] رواه .ِسهُِهُِم 

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،ه سرت دتيندس سفرتي دفلسطيندظالمي 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 

ماللؤي دعاء دان مناجات كفد هللا سفاي هللا ممبري  2ڠڽسكور  ݢ،يت دان تناڠݢري

 نس ي. أريك درفد فندريتأن دان كظاليمن مبسكن من كفد مريك دان ممبيڠفرتولو 

 مسلمين دان مسلمات سكلين!

افن صلوات دان چقكن او ڽوه بركة اين ماريله كيت ممبامليا دان فن ڠفد هاري ي

مفيكن اسالم كفد كيـت ستله ڽتله م ڠتس نبي محمد صلى هللا عليه وسلم  يأسالم ك

مكن قيندا دراݢكاسيه كيت كفد ب ربانن. تنداڠي بنتوق جهاد دان فݢماللؤي بربا

 ن:ءاي مماتوهي فرينته هللا ددالم القرݢافن صلوات دان سالم سباچماللؤي او 

ت هُهُٱّلَلُ ُإِنَُ ٰٓئِك  ل  ُُۥو م  َُع   لُّون  ِ ُيهص  ُُٱنلََِبي ا ه  يُّ
 
أ ٰٓ ل ي هُُِٱََّلِينُ ي  ُْع  لُّوا ُْص  نهوا ء ام 

لِيًماُ واُْت س  ليِمه  [٥٦:  ]سورة األحزاب٥٦ُو س 
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 ،سنتياس برصلوات كاتس نبى ڽهللا دان فارا مالئكت ڽوهڠݢو : سسڽ(مقصود)

 .2ڽوهڠݢو ن سسڠد ڽتسأفكن صلوات دان سالم كچاو  ،برإيمان 2ڠمك واهي اور 

 ُ ُُمه َُع   ِ
لي ُص  َم ُ مَُا للَهه ُُمه ُآِل ُو َع   لَيُ ُ،دُ مَُد  ُص  ا م  ُإِب ُك  َُع   ُآت  ُو َع   اهِيم  ِلُر 

اهِيمُ إِب ُ ب ارِكُ ُ.ر  ُ ُو  ُُمه ُ مََُع   ُُمه ُآِل ُو َع   كُ ُ،دُ مَُد  ُب ار  ا م  ُآِلُك  ُو َع   اهيم  ُإِبر  َُع   ت 
ُِِفُال ُ اهِيم  ِيدٌُإِبر  ِيٌدَُم  ُح  ُإِنَك  ال ِمي  ُُ.ع 

َمُاغُ  ؤُ لِل ُُفِرُ ا للَهه ال ُمه ُو  ؤُ ِمنِي  ال ُمه سُ ِمن اِتُو  ال ُمه ُو  سُ لِِمي  ُمه
اِتُال   مُ ي آءُِِمنُ حُ لِم  ُهه

ُ
ال   ذهنهوُفِرُ َبن اُاغُ رُ ُ.و اتُِمُ و  اَِلُِنل  اُذهنهوب ن اُو  ُو  ارُ ب  ُ ين اُو  مُ ح  َبوُ ُهه اُر  م  اًراك  َبن اُُ.ن اُِصغ  ر 

ِۡلُِفِرُ اغُ  ُِخُ نل  اُو  ون اُبِاۡل  ب قه ُس  انِن اُاََّلِين  ُو  َّل  اِنُو  ُِِفُقهلهوبِن اُِغًلُُع ل ُُت  ُيم  نهوء اُلََِّلِين  اُم 
َبنُ  وٌفُرَُر  ؤه ُر  ُ.مٌُِحياُإِنَك 

ُِ ُاۡل  ِعَز
 
ُأ َم ُسُ ا للَهه ال ُل  ُو  سُ م  ُ ُ،لِِميُ مه ِ ُالّشي ذَِل

 
أ ال ُو  ُو  ُِك  ّش  ُُ،كِيمه اق  انليِف  و 

ال ُ ن افِقِيُ و  ل ُُ،مه الظُّ الَظالِِميُ و  ُو  ُن  ُُ.م  ُإِنَا َم عُ ا للَهه
 
ُأ هورِ ُُنه ُِِف لهك  ُع  ُبِك  ن عهوذه ُو  آئِن ا د 

ورِهِمُ ُِمنُ  ه يُ ُ.َشه ُك  ُرهَد َم مُ ا للَهه هه هورِهِمُ ُد  ُُنه دُ ُ.َع   ِ ُب دي َم مُ ُا للَهه مُ ش  ِق ُُل هه ف ري ُ ُو  مُ ۡج  هه ُع 
تيِت ُ مُ ُو ش  ت هه ِم  ل َُُك  ز  ق ُُزِل ُو 

 
مُ أ هه ام  ُُ،د  ليِط  ل يُ ُو س  ًُُباُِمنُ َك  ُُِهمُ ع  ُُ.بِك ُِِك 

ُان ُ َم ُ ا للَهه ُال ُإِخُ ُُصه ال ُو ان ن ا ُو  اهِِدين  ج  سُ مه فِيُ ت ضُ مه ُف ل سُ ع  َزةُُِ،ِطيُ ُِِف ُغ  ِِف ُ،و 
ِِفُال ُ اقُِو  ورِي اُ،عِر  ِِفُسه شُ ُ،و  ِِفُك  نهوُ ، ِمريو  ِِفُج  نُ ، دل نُ ِبُت اي ُو  َك  ُم  ِ

ي ِِفُكه َمُُ.و  ا للَهه
مُ  هه ائِم  ز  ُِع  ُ ُ،ق وي اۡج  مُ ُعُ و  ت هه ِم  ث بيِت ُ، َك  ق ُُو 

 
مُ أ هه ام  ان ُُ،د  ُ و  مُ ُصه عُ ُهه

 
ُأ آئِِهمُ َع    ُُ.د 

َمُآ نُ ا للَهه
 
ت قُ ِتُأ ن ُا س  افه ن ُ، و اه 

 
اُأ ِه  كي ز  ُهو  ري  ُخ  نُ ت  اُُم  ََّكه  ن ُُ،ز 

 
وُ أ م  و  ُا َِلُّه  ُو  ُت  ُ.اهُ َّل 

 ُ رِن اُاۡل 
 
َمُأ ارُ ا للَهه ًقاُو  هُهزهقُ َقُح  رِن اُال  ُُ،ن اُاتيِب اع 

 
أ ُب اِطًلُو  ارُ اِطل  َمُُ.تِن اب هُهن اُاجُ زهقُ ُو  ا للَهه
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ص ُ
 
ل ُُلِحُ أ ان ن اسه ُُ،ط  َّل  وه ئَِمت ن اُو 

 
أ ورِن او  مه

ه
اجُ ُ،ة ُأ ُُع ل ُو  نُ وَِّل  ُي اُُي ت ن اُِِفُم  اك  اَتق  ُو  اف ك  خ 

ال ِميُ ر َبُال ُ ُُ.ع 

ُ ون َنُمِن  ت ر ح  ن اُنل  كه ُنل  اُو  فِر  ُت غ  ن اُِإَونُلَم  س  نفه
 
أ  ُ ن ا ل م  َبن اُظ  َبن اُ.ٱل خ  َِسِينُ ر  ُر 

 ُ ُر ح  ًة نك  ُنل  اُمِنََُله ب  ي ت ن اُو ه  د  ُإِذ ُه  د  ُتهزِغ ُقهلهوب ن اُب ع  َُُّل  نت 
 
ُأ ُإِنَك  َبن اُُ.ٱل و َهابه ر 

ُوُ  ٖ يه ع 
 
ُأ ُقهَرة  َِي تِن ا ذهري ُو  و  ِجن ا ز 

 
ُأ ُِمن  ُنل  ا ب  ل ن اه  ع  اًماُٱج  ُإِم  َتقِي  ءُ ُ.لِل مه  ُ َبن ا ُِِفُر  اتِن ا

ن ي ا ِِفُُٱَلُّ ن ٗةُو  س  ُِح  ة ُُٱٓأۡلِخر  اب  ذ  ن ٗةُو قِن اُع  س   .ٱنلَارُِح 

ُاّلَلُه َل ُ و ص  ُُمه ييِِدن ا ُس  ُآمََُُع   ُو َع   حُ د  ُو ص  لَمُ ِّلِ ُو س  ُ ُ.بِهِ اۡل  ُِمُ و  ُّلِلَ ُده ِ ُر بي
ال ِميُ ال ُ ُ.ع 

ُُّلَلُهٱ
 
ُهكُ أ ُُّلَلُهٱُ،ب 

 
ُهكُ أ ُُّلَلُهٱُ،ب 

 
ُهكُ أ ُِوُ ُ،ب  ُ ّلِلَ  .دُهمُ ُاۡل 


