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امارن! ڤهيق جابنت اݢام اسالم ڤرياق تيدق برتڠڬوڠجواب كأتس س بارڠ ڤمنهبن اايت سالءين دري اكندوڠن خطبه يڠ دلكواركن.

"عبادة قرابن  :ڤهاال دچاري دوسا دهيندري"
 25ذوالقعدة  17 / 1441جوالي 2020

الْ َح ْمدُ ّ َ ّلِل 1ال َقائّل،
ﲾﳀﳁﳂﳃ ﳄﳅ
ﲿ
ﲵﲶﲷﲸﲹﲺ ﲻﲼﲽ

ﳇ ﳉ ﳊ ﳋ2
ﳈ
ﳆ

َيْ َك َ ُلَ ،و َأ ْشهَدُ َأ َن َس يّدَ نَ ُم َح َمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُس ْو ُلُ،
الِل َو ْحدَ ُه َال َ ّ
َأ ْشهَدُ َأ ْن َال ّا ٰ َل ا َال َ ُ
َالل َ ُه َم َص ّل َو َس ّ ّْل ّ َو َاب ّركْ عَ َىل َس ّي ّدنَ ُم َح َمدَ 3وعَ َىل أ ّ ّل َو َا ْ َ
ْصا ّب ّه َوالتَا ّب ّع َي ل َهُ ْم ّاب ْح َسان ا ََ
َ َ ْ َّ ْ ُ ّ
ي َ ْو ّم ّال ْي ّنَ .أ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا ّع َبا َد َ ّ
الِل 4أ ّ
ون.
الِل! ّات َ ُقو ْا َ َ
وص ْي ُك َوا َاي َي ّب َت ْق َوى هللا ،فقد ف َاز ال ُمتَق َ
قوم مسلمي يڠ درمحيت هللا،
خاطب ايڠي برڤسن كڤد ديري س نديري دان س يدڠ مجعة ساكلي ،ماريهل سام٢
كيت برتقوى كڤد هللا دڠن س برن-برن تقوى .يعين دڠن مملهيارا ديري كيت درڤد مالكوكن
دوسا برس ااتو كچيل ،يڠ بوليه ممرضتكن ديري دان اݢام .منرب هاري اين اکن ممبيچاراکن
خطبه براتجوق " :عبادة قرابن  :ڤهاال دچاري دوسا دهيندري".
ڤارا تتامو هللا يڠ داكس هيي ساكلي،
عبادة قرابن سوده منجادي ساتو عبادة اتهونن ابڬ اومت اسالم دسلوروه دنيا.
لبيه ايستمييوا دمليس يا ،ڤلباڬاي چارا دان قاعده دالكوكن اوليه مشاركت عوام دامل
ملقسانكن عبادة قرابن ،س باڬاي تندا شكور كڤد هللا د أأتس سڬاال نعمت كورنياءنڽ.
مموجي هللا
اايت القرءان
3
صلوات كأتس نيب حممدﷺ
4
ڤسن تقوى
1
2
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س يدڠ مجعة يڠ دمولياكن هللا،
ڤرينته ملقسانكن عبادة قرابن تهل هللا فرمانكن ددامل اايت كدوا سورة الكوثر :
ﱺ ﱻ ﱼﱽ

مقصودڽ  :اوليه ايت ،كرجاكن ل مسهبيڠ كران توه منو سامت-مات ،دان مسبلهيهل قرابن.
منوروت ڤندڠن جوهمور علامء ،حكوم ملقسانكن عبادة قرابن ادال س نة ُم َؤكَ ْد
ابڬ مريك يڠ برمكمڤوان .س بايق-ابءيقڽ وقتو ڤڽمبلهين برموال س تهل منونيكن مسهبيڠ
س نة عيد ا ألحضى ،سهيڠڬ تربمن مااتهاري ڤد هاري تشيق  13ذواحلجة .بيناتڠ يڠ
بوليه دقرابنكن هاڽ ل حيوان ت نرقن سڤريت اونتا ،ملبو ،كرابو دان مكبيڠ.
س يدڠ مجعة يڠ دمولياكن هللا،
اسالم منشيعتكن عبادة قرابن س باڬاي سال ساتو چارا مندكتكن ديري كڤد
هللا س بحانه وتعاَ .اي جوڬ المبڠ كهمباءن دان نتدا كرندهن هايت كيت ترهادڤ
ستياڤ ڤرينته هللا .مال رسول هللاﷺ امت مڽواكءي عبادة قرابن .س بدا بݢيندا ﷺ :
ما َ َّع َل أ َد ّم ٌّ ّم ْن َ ََعل ي َ ْو َم النَ ْح ّرَ ،أ َح َب ا ََ ّ
هللا ّم ْن ا ْه َر ّاق الَ ّم ،ا نَ ُه ل َ َيأْ ّيت ي َ ْو َم الْ ّق َيا َم ّة
ّب ُق ُرونّ َاَ ،و َأ ْش َعا ّر َهاَ ،و َأ ْظ َال ّفهَاَ ،وا َن الَ َم ل َ َي َق ُع ّم َن ّ
هللا ّب َم َاكن ،قَ ْب َل َأ ْن ي َ َق َع ّم َن ْ َال ْر ّض،
فَ ّط ْي ُبوا بّ َا ن َ ْف ًسا.

مقصودڽ  :تيدق اد َعلن يڠ دالكوكن اوليه ماءنيس ڤد هاري راي قرابن ،يڠ لبيه
دسواكءي هللا درڤد مڠالريكن داره (يعين مڽمبليه قرابن) .سسوڠڬوهڽ اي اكن داتڠ ڤد
هاري قيامة دڠن تندوق-تندوقڽ ،بولو-بولوڽ دان كوكو-كوكوڽ .سسوڠڬوهڽ داره بيناتڠ
قرابن ايت منداڤت كدودوقن يڠ تيڠڬ دسييس هللا ،س بلوم اي جاتوه ك اتنه .مك
(حديث رواية الرتمذي )1493
اخالصكنهل هايت اكمو كتيك برقرابن.
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س يدڠ مجعة يڠ درمحيت هللا،
انتارا حمكه عبادة قرابن اايل داڤت منديديق جيوا كيت أكره كباءيقن .اي مڠاجر
كيت اونتوق مڠيكيس صفة تراللو سايڠكن هرات .س هباڬي هرات كس نڠن يڠ كيت ميليق
مس يت دكوڠيس برسام دڠن ڬولوڠن فقري ميسكي يڠ لبيه ممرلوكن .چواب كيت ابيڠكن،
بيالكه اكيل تر أأخري ساودارا كيت يڠ كورڠ برنصيب ابءيق داڤت ماكن ن يس برالءوقكن
داݢيڠ؟ مك دڠن عبادة قرابن ل ،كيت داڤت ممهم كڤرينت هيدوڤ يڠ مريك اللوءي.
قوم مسلمي يڠ دمولياكن هللا،
برمسڤنا دڠن موس مي عيد ا ألحضى تيدق الما الڬ  ،منرب ايڠي مڠمبيل كسمڤنت
اونتوق برڤسن برباڤ ڤراكرا يڠ واجب دبري ڤرهاتي مليتتكن عبادة قرابن :
ڤراتم ،كڤد ڤهيق يڠ منجوال حيوان قرابن ،جاڠنهل مڠمبيل كسمڤنت دڠن مناءيقكن
هرݢ سسوك هايت .جاڠن منيڤو دڠن منوكر بيناتڠ قرابن تيدق سڤريت يڠ دجنجيكن.
كدوا ،كڤد ڤرسات قرابن ،اخالصكن هايت دان نيتكن عبادة اندا سامت-مات كران هللا.
كتيݢ ،كڤد ڤهيق ڤڠوروس قرابن ،جاڠن مڠمبيل أكونتوڠن تنڤا ڤرس توجون ڤرسات.
لقسانكن امانه اندا س باءيق يڠ موڠكي ،رسات بواتهل ڤمهباݢي يڠ تڤت مڠيكوت َع.
أكمڤت ،كڤد ڤتوݢس ،جاڠن منچوري داݢيڠ ،تولڠ دان ايكور بيناتڠ قرابن .جاڠن
مميليه-ميليه باݢي داݢيڠ يڠ ابءيق ۲سهاج ،س باليقڽ بواتهل ڤمهباݢي يڠ عادل كڤد مسوا
يڠ برحق .ڤتوݢس تيدق هاروس مڠمبيل اوڤه درڤد بيناتڠ قرابن مالءينكن ابيرن الءين
س باݢاي ساݢوهايت.
موده-مودهن ،مسوا ڤهيق يڠ ترليتت دامل ملقسانكن عبادة قرابن اتهون اين منداڤت
ݢنجرن ڤهاال دسييس هللا ،دان بوكڽن دوسا رسات مكوراكءن هللا.
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قوم مسلمي يڠ درمحيت هللا،
س بلوم مڠأأخريي خطبه ڤراتم ميڠݢو اين ،ماريهل كيت سام ۲مڠحيايت فرمان هللا
س بحانه وتعاَ دامل سورة احلج اايت : 37
ﲾﳀﳁﳂﳃ ﳄ
ﲿ
ﲵﲶﲷﲸﲹﲺ ﲻﲼﲽ
ﳇﳉﳊﳋ
ﳈ
ﳅﳆ

مقصودڽ  :داڬيڠ دان داره بيناتڠ قرابن ايت تيدق ساكيل-اكيل مسڤاي كڤد هللا ،تتاڤ
يڠ مسڤاي كڤداڽ اايل َعل اخالص اكمو يڠ بردارسكن تقوى .دميكي ل دي ممودهكن
بيناتڠ ۲ايت ابڬ اكمو سوڤاي اكمو ممترسكن هللا كران منداڤت نعمت ڤتوجنوقڽ .دان
بري ل بريتا ڬمبريا كڤد اورڠ ۲يڠ برأأوسها سوڤاي ابءيق َعلڽن.
هللا ّ ْيل َولَ ُ ْك ّابلْ ُق ْر َء ّان الْ َع ّظ ْ ّمي َون َف َع ّ ْين َوا َاي ُ ُْك ّب َما ّف ْي ّه ّم َن ْال َاي ّت َو ّال ْك ّر الْ َح ّك ْ ّمي َوتَ َقبَ َل
َاب َركَ ُ
هللا الْ َع ّظ ْ َمي ّ ْيل َولَ ُ ْك
الس ّم ْي ُع الْ َع ّل ْ ُميَ .أ ُق ّ ْو ُل قَ ْو ّ ْيل ه ََذا َو َأ ْس َت ْغ ّف ُر َ
ّم ّ ْين َو ّمنْ ُ ْك ّت َال َوتَ ُه ّان َ ُه ه َُو َ
ات َوالْ ُم ْؤ ّم ّن ْ َي َوالْ ُم ْؤ ّمنَ ّ
َو ّل َسائّ ّر الْ ُم ْس ّل ّم ْ َي َوالْ ُم ْس ّل َم ّ
ات ْ َال ْح َيا ّء ّم ْْنُ ْم َو ْ َال ْم َو ّات فَ ْاس َت ْغ ّف ُر ْو ُه
ان َ ُه ه َُو الْ َغ ُف ْو ُر َالر ّح ْ ُمي.
ّ
خطبه كدوا
الْ َح ْمدُ ّ َ ّلِل 5عَ َىل ا ْح َسا ّن ّهَ ،و ُّ
َيْ َك
هللا َو ْحدَ ُه َال َ ّ
الش ْك ُر َ ُل عَ َىل ت َْو ّف ْي ّق ّهَ ،أ ْشهَدُ َأن ل ا َ َل ا َال ُ
َلَُ ،و َأ ْشهَدُ َأ َن َس يّدَ نَ َون َ ّبيَنَا ُم َح َمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُس ْو ُلُ .الل َ ُه َم َص ّل ّ َو َ ّس ّ ّْل َو َاب ّركْ عَ َىل َس ّيدنَّ
ْصا ّب ّه َأ ْ َمج ّع ْ َيَ .أ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا ّع َبا َد ّ
ُم َح َمدَ 6وعَ َىل أ ّ ّل َو َأ ْ َ
الصا ّد ّق ْ َي.
هللا! ّات َ ُق ْوا َ
هللاَ 7و ُك ْون ُْوا َم َع َ
مموجي هللا
صلوات کأتس نيب حممد ﷺ
7
ڤسن تقوى
5
6
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قوم مسلمي يڠ درمحيت هللا،
منرب مڽرو ڤارا جامعه اڬر برڤݢڠ تݢوه كڤد عقيدة اسالمية برترسكن اهيل الس نة
وامجلاعة ،يڠ منجادي وارينث رسول هللاﷺْ ،صابت دان اتبعي ،هيڠڬ كڤد كيت
هاري اين .منرب جوݢ برڤسن ،جاݢال هوبوڠن ابءيق دڠن هللا دان سسام ماءنيس.
معمورکنهل رومه ٢هللا دڠن اس تقامة مالکوکن عبادة ،تر أأواتماڽ صالة فرض برجامعه.
كڤد ڤارا جامعه يڠ حاضري هاري اين ،منرب ساكيل الݢ ايڠن برڤسن اݢر برصرب
مماتويه ݢاريس ڤندوان يڠ دتتڤكن اوليه ڤهيق بركواس .حاضري ل مكسجد دامل أكداءن
تنڠ ،سوده بروضوء ،ممباوا جساده س نديري ،دان ممأاكي ڤنوتوڤ موك .س تهل سلساي
صالة ،ڤارا جامعه دمينتا اونتوق برايدر دامل أكداءن تر أأتور ،دان جاڠن برهميڤيت-هميڤيت
كتيك لكوار.
قال هللا تعاَ :
ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ

8

الل َ ُه َم َص ّل عَ َىل ُم َح َمد َوعَ َىل أ ّل ُم َح َمد َ ََك َصل َ ْي َت عَ َىل ا ْب َرا ّه ْ َمي َوعَ َىل أ ّل ا ْب َرا ّه ْ َمي َو َاب ّركْ عَ َىل
ََ ْ َ ّ َّ ّ ّ ّ ّ
ْ
َ
ّ
ّ
َ
َ
ْ
مح
ُم َح َمد َوعَ َىل أ ّل ُم َح َمد َك َاب َرك َت عَىل ا ْب َراه ْ َمي َوعَىل أل ا ْب َراه ْ َمي ْف ال َعالم َي ان َك ْيد
ّ
ّ
ّ
َم ّج ْيد.
اتَ 9والْ ُم ْؤ ّم ّن ْ َي والْ ُم ْؤ ّمنَ ّ
الل َ ُه َم ا ْغ ّف ْر ّللْ ُم ْس ّل ّم ْ َي َوالْ ُم ْس ّل َم ّ
اتَ ،و َأ ْص ّل ْح َذ َات بَيْ ّ ّْن ْم َو َأ ّل ْف ب َ ْ َي
ُقلُ ْوبّ ّ ْم َوا ْج َع ْل ّ ْف ُقلُ ْوبّ ّ ُم ْااليْ َم َان َوالْ ّح ْمكَ َة َوثَ ّت ْْتُ ْم عَ َىل ّم َ َّّل َر ُس ْو ّل هللا ﷺ.
ّ
وصا َۏ ُير ْوس ْال ُك ُورونَ َ ،والْغ ََالءَ ،والْ ّم َح ّنَ ،والْ ّف َ ّنتَ ،ما
الل ُه َم ا ْدفَ ْع َعنَا الْ َب َالءَ ،والْ َو َابء خ ُُص ً
َظه ََر ّم ْْنَا َو َما ب َ َط َنَ ،ع ْن ب َ َ َّلنَ ه ََذا خ ََاص ًة َو َع ْن بُ ْ ََل َان عَا َم ًة َاي َر َب الْ َعال َ ّم ْ َي.
اايت القرءان
دعاء اونتوق قوم مسلمني

5
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اي هللا ،اڠاكو ڤلهيارال نݢارا مليس يا درڤد وابق  ،Covid-19اڠاكو جاءوهيهل نݢارا
اكيم درڤد بالء بنچان ،وابق ڤڽاكيت ،هورو-هارا ،فتنة دان خيانة.
اي هللا ،کورنياکنهل توفيق دان هداهيمو ترهادڤ راج اكيم ،دويل يڠ هما موليا ڤدوک
رسي سلطان ڤرياق دار الرضوان ،سلطان نزرين معز الين شاه ابن املرحوم سلطان
أأزلن حمب الين شاه املغفور ل ،دان راج ڤرمايسوري ڤرياق دار الرضوان توانکو زارا
سالمي رسات قرابة دراج دان سلوروه رعيت جالت.
َربَنَا أ ّتنَا ّف الُّ نْ َيا َح َس نَ ًة َو ّف ْال ّخ َر ّة َح َس نَ ًة َو ّقنَا عَ َذ َاب النَ ّار
ّع َبا َد ّ
هللا يَأْ ُم ُر ّابلْ َع ْد ّل َو ْ ّأال ْح َس ّان َوايْ َتا ّء ّذي الْ ُق ْر ََب َويَ ْْنَيى َع ّن الْ َف ْحشَ ا ّء َوالْ ُم ْن َك ّر
هللا ،ا َن َ
ْ ْ ُّّ
َ
ْ
َ
هللا الْ ّ َع ّظ ْ َمي ي َ ْذ ُك ْرُ ُْك َو ْاش ُك ُر ْو ُه عَ َىل ّن َع ّم ّه يَ ّزد ُ ُْْك َو ْاسأَل ْو ُهُ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
َوال َبغ ّ يَعظك ل َعلك تَذك ُر ْو َن .فاذك ُر ْوا َ
ّم ْن فَ ْض ّ ّهل يُ ْع ّط ُ ْك َو َ ّل ْك ُر ّ
هللا ي َ ْع َ ُّل َما ت َْصنَ ُع ْو َن.
هللا َأ ْك َ ُربَ ،و ُ
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