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ُطخَبةُُ َلُُاْلخ  ُاألوخ

ََبُُ ََبُُُهللاَُُأكخ ََبُُُهللاَُُأكخ ُهللاَُُأكخ

ََبُُ ََبُُهللاَُُأكخ ََبُُهللاَُُأكخ ُهللاَُُأكخ

ََبُُُهللاُُ ََبُُهللاَُُأكخ ََبُُهللاَُُأكخ َُأكخ

َرًةَُوَأِصيخًلُ ًاَُوُسبخَحاَنُهللِاُُبكخ َُكِثْيخ ِدُهلِل ًاُواحلَمخ َُكِبْيخ ََبُ  .هللاَُُأكخ

دُُ َمخ َلهُُُرخَسلََُأُُالَِّذىُخُهللَُُِاحلخ ُدىُخَُرُسوخ َقُِ َُوِديخنُُِِِبْلخ يخنَُُِعلىُِلُيظخِهَرهُُُاحلخ َُوَلوخَكرِهَُُُكلِ هُُُِالدِ 
َن، رُِكوخ  الخُمشخ

ُالِإلَهُِإالُهللاُُأَُ َهُدَُأنخ لُهُُُ،شخ َهُدَُأنََُّسيِ َدََنُُُمَمًَّداَُعبخُدُهَُوَرُسوخ ُ.َوَأشخ

ُ ُتَِبَعُهمخ َُوَمنخ َحاِبِه َُوَأصخ ُآِلِه َُوَعَلى ُُُمَمٍَّد َُسيِ ِدََن َُعلَى َُوَِبِركخ َُوَسلِ مخ َُصلِ  الل ُهمَّ
يخِنُُ. ِمُالدِ  َساٍنُِإَلُيَ وخ  ِبِِحخ

نَُُ،َأمَّاُبَ عخدُُُ ِلُموخ اُهللَاَُُحقَُّتُ َقاتِِهَُوالمتَُوُتنَُِّإالَُُّ،فَ َياَُأي َُّهاُاملُسخ نَُات َُّقوخ ِلُموخ  َُوَأن خُتمخُُمسخ
 

 اهلل دفك شكور راس كنفكغوغسام برتقوى دان م-ماريله كيت سام
 يكنعمرا سام-سام تفدا كيت اين هاري دف كران وتعاىل، هسبحان

  .ناربق راي هاري نغد ضجو دسبوت اتاو ، عيداالضحى
 نغد سام-برسام توروت كيت ،ضجو اين بركة نوهف غي هاري دف
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 ثشعار ملقساناكن نغد ثيكنعمرا دنيا دسلوروه امضأسودارا سا
 ايضسبا ناربق حيوان مبليهثم دان برصالة برحتميد، برتكبري، رتيفس

 غيفمس د وتعاىل، هسبحان اهلل دفك كيت مياننإك منظاهريكن
 ضكلوار دان المسعليه ال إبراهيم نيب سنه (memperingati)يتغرايفمم
 يضاف خطبة .ه اهللرينتف ملقساناكن دمي ناربق مالكوكن تله غي ينداضب

  :تاجوق اراكنخممبي اين
  سالمإ دامل رباننفغحقيقة                          

  اهلل دملياكن غمسلمني دان مسلمات ي ةمجاع
 جوابغوغضت ملقساناكن دامل غنتيف تغسا غي سسواتو اداله رباننفغ

 وهءسجا مأنسي اومت دفك اوجني منجادي اي. اهلل همبا ايضسبا
 .اهلل دفك ديري عبديكنغرشكور سرتا مب دان براميان بنر-بنر مريك مانكه
 :172  اية البقرة ةوتعاىل دامل سور هاهلل سبحان فرمان

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  

 ڈ ڈ ژ ژ
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 تله غي باءيق غي رزقي دري ماكنله! براميان غي غاور واهاي:ثمقصود
 كامو بتول جك اهلل، دفك برشكورله دان كامو، دفك بريكن كامي

 .ثادفك ةبرعباد
ََبُُهللاُُ ََبَُُوهللُِهللاَُُأكخ ََبُُهللاَُُأكخ دَُُُأكخ ُُُُاحلَمخ

  ياضبربها غمسلمني دان مسلمات ي
 غي رباننفغ قيصه كيت تكنغيغم اين، هاري يكنعادر غي عيداالضحى

      سوقتو . المسعليه ال إبراهيم نيب اوليه وهيفدمت رنهف بسر تغسا
 انتارا هاتي دامل ليسهنضول كتيمب ، المسعليه ال ينداضد اوسيا مودا ب

 غي غسكليلي د مشاركت سيتواسي نغد يخسو غي روحاني ميكرينف
  .مسبه مريك غي برهاال غاتوف-غاتوف برتوهنكن

 اللو برالكو، غي ناءدأك منرميا تفتيدق دا عليه السالمنيب إبراهيم 
 غي برهاال واليخك برهاال مسوا وركنخهنغم دان مموسناه تله ينداضب
 منرود راج اوليه دبكر تله ينداضترسبوت، بة تيندقن بقاع. بسر غاليف

 افتن اهلل اوليه دسالمتكن ينداضب نامون ثمارق نغد االثم غي يفا دامل
 سرتا نءاكتقو دان كطاعنت بوقيت اكنفمرو اي. ونفسديكيت دراخ
 فوغضس غضسهي المسعليه ال إبراهيم نيب يغضتي غي ديري رهنفث
  .اهلل دفك ثينتاخ دمي ضرا جيوا ناربقبر
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 كتيك إبراهيم نيب اوليه دترميا بسر غاليف غي اوجني ثماله، سرتوس
. عليه السالم امساعيل نيب ثنغكساي انق مبليهثم اونتوق رينتهف منرميا
 جهاد ساتو ايضسبا اهلل رينتهف ملقساناكن رضا دان اكور مريك

عليه  إبراهيم نيب. وانضكرا غسبار افتن اهلل دفك نءاكتقو دان مياننإك
    تفمت سواتو ك عليه السالم مساعيلإ نيب ثنغكساي انق ممباواالسالم 

 نغد وتعاىل هسبحان اهلل اوليه دتبوس تله نامون دمسبليه، اونتوق اَنِم د
  .بسر غي شكيب يكورإس كنغمندات

 ايات ،فاتاالص   ةسور القرءان دامل مكنقدرا تله اين بسر ريستيواف
103-109: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

 ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

 اهلل رينتهف غمنجوجنو﴿ بولت-بولت برسراه ثاكدو ستله :ثمقصود
 د ثموكا نغايري ملتقكن نغد ثانق مربهكن إبراهيم نيب دان ،﴾ايت
 وهنغضكسو نغد – إبراهيم كنصفة كامي﴿ تانه، وكفتوم اتس
 واهاي: ثروثم كامي سرتا ،﴾كامي رينتهف منجالنكن تله ايت ثعزم
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 ليهت كاوغا غي يفاكن مقصود ميمورنفمثم تله كاوغا! إبراهيم
 وسهاابر غي غاور-غاور ممبالس كامي ثسبنر دمكينله." ايت

 غي اوجني ساتو اداله اين رينتهف ثوهغضسسو. نقيءكبا كنارجغم
 غي مسبليهن غبينات يكورإس نغد ايت ثانق تبوس كامي دان; اتث

-غاور نغكال دامل ﴾هاروم غي نام﴿ ثيضبا لكنكك كامي دان; بسر
 .“!إبراهيم نيب دفك سجهرتا سالم“: كمودين غدات غي غاور

ُ

ََبُُهللاُُ دُُهللاَُُأكخ ََبَُُوهلِلُاحلَمخ ََبُُهللاَُُأكخ  َأكخ

  سكالني، دكاسيهي غي مجاعه غسيد
 مالكوكن اونتوق القكنضد سالمإ اومت اين، ناربق راي هاري نافمس

 هاري دف ماتهاري ثتربيت دري برموال ثماس وهفتيم. ناربق ةعباد
 اونتوق يفوكوخمن غي ماس وهفتيم ثبراللو ستله ضحىعيداأل راي
 هاري دف ماتهاري ثتربنم غض، سهيطبةخ دوا دان صالة ركعة دوا

  .ةذواحلج 13 يتءيا ،تراخري ريقشت
 اميانضسبا بسر امت غي نجرنض اءيثوفمم ناربق ةعباد ،ثوهغضسو
   :برمقصود غي  نيب سبدا وايتكنمر اهلل ُهَمِحَر الرتمذي امام
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           رحن هاري دف آدم انق اوليه دالكوكن غتيدق اد عمالن ي
 دفدر ينءسال اهلل اوليه يءينتاخد لبيه غي ﴾ضحىعيداأل راي﴿

 هاري دف غدات اكن اي ثوهغضسسو. ﴾ناربق غبينات﴿ داره هكنفمنوم
 داره ثوهغضسسو دان ثكوكو دان ثبولو ،ثتندوق نغد قيامة

 جاتوه اي سبلوم وتعاىل هسبحان اهلل ضار دفك يافمس اكن ترسبوت
  .﴾ناربقبر نغد﴿ كامو جيوا برسيهكنله مك،. بومي ك

 ﴾رواية الرتمذي﴿                                                       
ُ

دُُ ََبَُُوهلِلُاحلَمخ ََبُُهللاَُُأكخ ََبُُهللاَُُأكخ  هللاَُُأكخ
  سكالني، اهلل دكاسيهي غي مجاعه غسيد

 ايضسبا ولنفكسيم فبربا كنفدتيتي ،بيطخ اراخبي خريياغم
  :ثانتارا مسوا، كيت بوات دومنف
 غي نقكدودو اءيثوفمم اهلل رينتهف ملقساناكن دامل رباننفغ :رتامف
  .اهلل دفك تقوى دان اميان يغدتوجن اي ابيالفا يغضتي

 سرتا عليه السالم إبراهيم نيب رباننفغقيصه سجاره -قيصه كدوا:
 يتوضب غي روحاني كسن ممربي وفمم ناربة قعباد ملقساناكن تونتوتن

  .ثحياتيغم غانسان ي جيوا دف مندامل دان بسر
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 فوغضس اكن غسساور متالمت، ايضسبا اهلل رضا ابيالفا :ضكتي
 دمي ماس دان ،فيكرين بواه ،ضتنا هرتا، يت،غضري غوا وربنكنغم

  .اهلل نغالر دان رينتهف االضس يتمنطاع
 ناربقبر سروان كيتكنغممب غي راي هاري اداله ضحىعيداأل :تفمأك
 .لواس لبيه غي رباننفغ مقصود نغد دظاهريكن رلوف غي

ُُ
ُِمَنُالشَّيخطَاِنُالرَِّجيمُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُِ  َأُعوُذُِِبَّللَِّ

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

 ڱ ڱ ں ں ڻڻڻ

 غي غاور دفدر ثامضا باءيق لبيه غي اد تيدق دان :ثمقصود
 وسهاابر اي غسد ،﴾إخالص نغد﴿ اهلل دفك ثديري هكنرثم
 غي إبراهيم نيب امضا يكوتغم والف دي دان ن،قيءكبا كنارجغم

 اهلل ﴾ايتله كران﴿ دان ﴾توحيد داسر اتس د فتت غي﴿ لوروس
  .ثنغإبراهيم كساي نيب منجاديكن

 ﴾125 ايات: ءاسّنال ةسور﴿                                      
ُ
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ُ
  َوَلُكمخُِفُالخُقرخآِنُالخَعِظيخِم.َرَكُهللاُُِلُِبَُ                  ُُُُُ

َِكيخِم. ِرُاحلخ ُكمخُِبَاُِفيخِهُِمَنُاآلَّيِتَُوالذ ِكخ  َونَ َفَعِِنَُوِاّيِ 
َُوِمنخُكمخُِتلَوَتُهُِانَُّهُُهَوُالسَِّميخُعُالخَعِليخُم.  َوتَ َقبََّلُهللاُِمِنِ 

تَ غخِفُرُهللَاُالخَعِظيخَمُِلُخ ِلَُهذاَُوَأسخ ُلُقَ وخ  َُوَلُكمخُأقُ وخ
ِمَناتُِ ََُوالخُمؤخ ِمِنْيخ ِلَماِتَُوالخُمؤخ َُوالخُمسخ َ ِلِمْيخ  َوِلَساِئِرُالخُمسخ

ُرُالرَِّحيخُم.ُ ُهُإنَُّهُُهَوُالخَغُفوخ تَ غخِفُروخ َُفاسخ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُطخَبُةُالثَّانَِيةُُاَُ ُْلخ

ََبُُُهللاُُ ََبُُُهللاَُُُُأكخ ََبُُُهللاَُُُُأكخ َُأكخ
ََبُُُهللاُُ ََبُُُهللاَُُُأكخ ََبُُُهللاَُُُأكخ َُأكخ
ََبُُُهللاُُ دَُُُوهللَُُُِأكخ  ُُُُُُُُُُُاحلَمخ

دُُ َمخ ََُُّلِلَُُِّاحلخ ُالخَعاَلِمْيخ َهدُُ.َُربِ  َدهُُُهللاُُُِإالُِإَلهَُُالَُأنَُوَأشخ  ُ،َلهَُُُشرِيخكَُُالَُوحخ

َهدُُ لُهُُُهَُُعبخدُُُُُمَمًَّداَُسيِ َدَنََُُأنََُُّوَأشخ َُُوَسلِ مُخَُصلُِ ُاللَُّهمَُّ.َُوَرُسوخ َُسيِ ِدَنََُُعَلىَوَِبِركخ
َ.َُوَأصخَحاِبهُُِآِلهَُُِوَعَلىُُُمَمٍَّد، َُأْجخَِعْيخ

َن.ُاَّللََُُّات َُّقوا!ُهللاُِعَبادَُُفَ َياُبَ عخُد،َُأمَّا ُفَاَزُالخُمت َُّقوخ ُفَ َقدخ
 

ََُُمَعاِشرَُ ِلِمْيخ   هللا،َُرِِحَُكمُُُالخُمسخ

  رسول هللا كفد سالم دان صلوات اوخافن فرباثقكنماريله كيت مم
 -:56 تسورة األحزاب، ااي اهلل دامل فرمانسباضاميان 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

 ڇ ڇ
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ُ َُصلِ  ُصَُمَُكَُ،ُُدمَُُُّمََُُنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،دٍُمَُُُّمََُُنَُدُِيُِ ىُسَُلَُعَُاللَُّهمَّ ُلىَُعَُُتَُيخُلَّا
ُلىَُعَُوَُُ،دٍُمَُُُّمََُُنَُدُِيُِ سَُُلىَُعَُُكُخرُِِبَُوَُ،ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُ

ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُ،ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُاُِبَُمَُكَُ،دٍُمَُُُّمََُُنَُدُِيُِ سَُُآلُِ
َُمُِالَُعَُُالُخِفُ يخٌدَُمَِيخٌد. ،ْيخ  ُِإنََّكُِحَِ

َُ ِمِنْيخ ُِللخُمؤخ ُاغخِفرخ ِمَناِت،ُاللَُّهمَّ ََُُوالخُمؤخ ِلِمْيخ ِلَماتَُُِواملُسخ ُهمُخُ،َوالخُمسخ ُِمن خ َياِء ُاأَلحخ
يخٌعَُقرِيخٌبَُمُُُِّ،َواأَلمخَواتُِ َعَواتُِِإنََّكَُسَِ ُ.يخُبُالدَّ

ُوذُُعُُُن ََُنَُِّإُُمَُّهُُاللَُّ.كَُْيخُُغَُُهُُُفُرُِصُخالُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءَُِبَُوَُالُخوَُُلءَُبَُاُالُخنَّعَُُعُخفَُادُخُمَُّهُُاللَّ
ُامُِقَُسُخاألَُُئُِي ُِسَُِمنُوَُُامُِذَُالخُُوَُُونُِنُُالخُُوَُُصُِالَبََُُنَُمُُِكَُبُِ ُاَنَُضَُرُخمَُُفُِاشُخُمَُّهُُاللَّ.
ُ.اَنُِبُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفَُِنُِبُُفُخطُُالُخوَُُ،َنَُتَُوُخمَُُّمُخحَُارُخوَُ

َُموخالََنُالخَواِثَقُِِبهلِلُ َفظخ َزانَُُلخطَانَُالسُُّاللَُّهمَُّاحخ ِمُِاُُ،زَيخَنُالخَعاِبِديخنَُُِمي خ بخَنُالخَمرخُحوخ
ُِِبهلِلَُشاه،َُوأَنخِزِلُالرَِّحخََةَُعَليخِهَُوَعَلىَُُُمخُمودُُِلخطَانُِسُُّال َتِفيخ نُ وخرُُلخطَانَةُِسُُّالالخُمكخ

ُ.ترغضانوُزَاِهَرة،ُُسلخطَانَةُِ

ن ُخ ُالدُّ ُِف ِلَماِت َُوالخُمسخ َ ِلِمْيخ ُالخُمسخ ُِمَن َُوَرَعاَّيُه َلُه َُوَأهخ َُأوخالَدُه َفظخ َياَُواحخ
َِتكَُ َ.َُواآلِخَرِة،ُِبَرِحخ َُُّيَُأرخَحَمُالرَّاِِحِْيخ
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ُ ِد ُالخَعهخ َُوِلَّ َفظخ ُاحخ َاِعيخلَُُُُمَمَّدَُُتغكواللَُّهمَّ ُِِبهللُِِاُُِإَسخ ُالخَواِثِق ُلخطَانُِسُُّالُبخَن
َزانَُ ُ.زَيخَنُالخَعاِبِديخنَُُِمي خ

 اي جاديكنله. كإميانن خينتاكن ضريا اهلل، كورنياكن كامي ا
 كفد بنخي راس كامي، ديري دامل فاهتكنله. كامي هاتي فرهياسن
 دامل ك كامي ماسوقكنله. ينتصكمع دان ،نقساكف ،ككفورن
كبنرن ايت وق. توجنوقكنله كامي فتوجن مندافت يغ اورغ ضولوغن

 دان. مغيكوتيث دافت كامي كورنياكن دان كبنرن، ضايسبا
 كورنياكن دان ،كباطلن  سباضاي ايت لناطكب كامي توجنوقكنله

 تركلريو، كامي جاديكن اغكاو جاغنله. وهيثءمنجا اونتوق كامي
 ككال تروس كامي جاديكنله. كبنرن دري مثيمفغ كامي مثببكن
  .اتس كبنرن ةاستقام

 

. كامي سسام هوبوغن باءيقيله. كامي هاتي-هاتي وتكنلهءفرتايا اهلل، 
ُنءكسجهرتا دان كسالمنت جالن-جالن كامي توجنوقله
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ن خَياَُحَسَنًةَُوِفُاآلِخَرِةَُحَسَنًةَُوِقَناَُعَذاَبُالنَّاِر.  ُرَب ََّناُآتَِناُِفُالدُّ
 ُ.مَُلَّسَُوَُُهُِبُِحُخصَُوَُُهُِِلُآُىلَُعَُوَُُدٍُمَُُّمََُُُنَُدُِيُِ سَُُىلَُعَُُهللاُُُىلَّصَُوَُ

َُ ُالخَعاَلِمْيخ ُدُهلِلَُربِ  َمخ ُ.َواحلخ
ُ

ُِعَباَدُهللِا!
ُهَُعَلىُنَِعِمِهَُيِزدخُكمخ،ُاُذخُكُروخاُهللَاُالخَعِظيخمَُ ُكُروخ  َيذخُكرخُكمخ،َُواشخ

َن. نَ ُعوخ ََبُ،َُوهللاُُيَ عخَلُمَُماَُتصخ ُرُهللِاَُأكخ  َوَلذِكخ

ََبُُُهللاُُ ََبُُُهللاَُُُأكخ ََبُُُهللاَُُُأكخ دَُُُوهللَُُِأكخ  احلَمخ

 


