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ات ،و َبِع َ ْفوِه ِ تُغف َر ُ ُّ
الذنُو ْبَ و َّ
ا َ ْلحم َْد ُ ِلله ِ الَّذ ِي بنِِعْم َتِه ِ تَت ُِّم َّ
ِئات ،و َب ِك َرَمِه ِ
َالسي ِ
الصالِ ح َ ِ
والز َّ
َّ
ت.
لا ِ
ات ،و َبِل ُ ْطفِه ِ تُسْت َر ُ الع ُيُو ْبَ
ل العَط َايَا و َالق ُر ُب َ ِ
تُقْب َ ُ

ﭧ ﭨ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ
3

ﮆ ﮇﮈﮉﮊﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐﮑ ﮒ

4

5

6

7

أَ شْهَد ُ أَ ْن لا َ ِإله َ ِإ َّ
سو ْلُه ُ.
ك لَه ُ ،و َأَ شْهَد ُ أَ َّن مُح ََّمدًا عَبْدُه ُ وَر َ ُ
لا الله ُ وَحْدَه ُ لا َ شَرِي ْ َ

صحَابِه ِ أَ جْم َع ِيْنَ.
ك عَلَى سَيِدِنَا مُح ََّمدٍ و َعَلَى آلِه ِ و َأَ ْ
َل وَسَل ِ ْم و َبَارِ ْ
ا َ َّ َّلله َُّم ص ِ

أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا أَ ُّيهَا المُسْل ِم ُونَ ،ا َِّتق ُوا اللهَ ،و َ ُّأ ْوصِيْك ُ ْم و َِإ َّيايَ بتَِقْو َى الله ِ فَق َ ْد فَاز َ ال ْم َُّتقُوْنَ.

سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
ماريله سام٢كيت منيڠكتكن كتقواءن كڤد اهلل سبحانه وتعالى دڠن ڤنوه
كطاعتن ،كيقينن دان كإخالصن .ياءيت دڠن ملقساناكن سڬاال سوروﻫنڽ
سرتا منيڠڬلكن سڬاال الرڠنڽ .موده-مودﻫن كيت منجادي إنسان يڠ برتقوى
ستروسڽ برجاي سرتا سالمت ددنيا دان دأخيرة.
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دتريماكه قربانكو

ميمبر ڤد ﻫاري يڠ موليا اين اكن ممبيچاراكن خطبة برتاجوق” :دتريماكه
قربانكو“.
مسلمين يڠ درحمتي اهلل،
الحمدهلل ،بولن شوال تله براللو .كيني ،كيت برأد دبولن ذوالقعدة دان كمودينڽ
اكن برتمو دڠن بولن ذوالحجة .كتيڬ-تيڬ بولن اين ياءيت شوال ،ذوالقعدة
دان ذوالحجة دسبوتكن ددالم سورة البقرة اية  197سباڬاي "بولن٢يڠ
ترمعلوم" اتاو بولن٢حاج .بولن حاج ياءيت ذوالحجة سچارا خصوص
مڠيڠتكنكن كيت اكن "ال ُأ ْضح َِّية" اتاو عبادة قربان.

ضح َِّية
ال ُأ ْ

اتاو قربان سچارا ليتيرال برمقصود دكت .ممڤرسمبهكن سسواتو يڠ

برﻫرڬ اونتوق مندكتكن ديري كڤد اهلل سبحانه وتعالى دناماكن سباڬاي
قربان .كران ايت ،مشاركت ماليو لبيه ڤوڤولر مڠنل عبادة اين دڠن قربان
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بربنديڠ ال ُأ ْضح َِّية .قربان برمقصود عملن مڠهمڤيركن ديري كڤد اهلل سبحانه

وتعالى دڠن مڽمبليه بيناتڠ ترنقن سام اد اونتا ،كرباو ،لمبو اتاو كمبيڠ ڤد
ذوالحجة دان ﻫاري٢تشريق كمودين مڠأڬيهكن سبهاڬين درڤد
داڬيڠ٢ترسبوت كڤد فقير ميسكين.
عبادة قربان موال دشريعتكن ڤد تاﻫون كتيڬ ﻫجرة سباڬايمان عبادة زكاة
دان صالة ﻫاري راي .سسوڠڬوﻫڽ ،قربان دالم إسالم مروڤاكن عبادة يڠ
منظاﻫيركن كطاعتن ،كهمباءن ،ڤڠوربنن دان كشكورن سأورڠ ﻫمبا كڤد
توﻫنڽ.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة الحج اية :34
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ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
برمقصود” :دان باڬي تياڤ٢اومت ،كامي شريعتكن عبادة مڽمبليه قربان
﴿اتاو الءين-الءينڽ﴾ سوڤاي مريك مڽبوت نام اهلل سباڬاي برشكور اكن
ڤڠورنياءن بيناتڠ٢ترنق يڠ دسمبليه ايت كڤد مريك .كران توﻫن كامو سموا
اياله توﻫن يڠ مها اسا ،مك ﻫندقله كامو توندوق طاعة كڤداڽ دان
سمڤايكنله بريتا ڬمبيرا ﴿واﻫاي محمد﴾ كڤد اورڠ٢يڠ توندوق طاعة “.
عبادة قربان منوروت مذﻫب حنفي اداله واجب .نامون ،منوروت جومهور
علماء ترماسوق مذﻫب شافعي حكومڽ اداله سنة مؤكدة باڬي يڠ
بركممڤوان.
انتارا داليل يڠ منجادي اساس ڬالقن عبادة قربان اياله حديث رواية ابن
ماجه درڤد زيد بن أرقم رضي اهلل عنه ،كاتاڽ:
الله ِ ،م َا هَذِه ِ الْأَ ضَاح ُِّي؟
الله ُ عَلَيْه ِ وَس ََّلم َ :يَا رَسُو َ
صحَابُ رَسُو ِ
ل أَ ْ
قَا َ
ل َّ
الله ِ صَلَّى َّ
ل َّ

حس َنَة ٌ.
شع َرَة ٍ َ
ُل َ
قَالَ :س َُّنة ُ أَ بيِك ُ ْم ِإب ْر َاه ِيم َ .قَالُوا :فَمَا لَنَا ف ِيهَا يَا رَسُو َ
اللهِ؟ قَالَ :بِك ِ
ل َّ
شع َرَة ٍ م ِنْ ُّ
قَالُوا :ف َ ُّ
حس َن َة ٌ.
وف َ
الص ِ
ُل َ
وف يَا رَسُو َ
الص ُ
اللهِ؟ قَالَ :بِك ِ
ل َّ

برمقصود” :ڤارا صحابة رسول اهلل
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ﷺ

برتاڽ :واﻫاي رسول اهلل ،اونتوق

اڤاكه سمبليهن﴿ ٢قربان ﴾٢اين؟ جواب بڬيندا :اي مروڤاكن سنة ايهندا
كامو نبي إبراﻫيم عليه السالم .مريك برتاڽ :اڤاكه يڠ كامي داڤتكن
درڤداڽ؟ جواب بڬيندا :ستياڤ رمبوت ﻫالوس منداڤتكن ڬنجرن كباءيقن
﴿ڤهاال﴾ .مريك برتاڽ الڬي :باڬايمان دڠن بولو٢واﻫاي رسول اهلل؟ بڬيندا
منجواب :ستياڤ رمبوت ﻫالوس درڤد بولو٢منداڤتكن ڬنجرن كباءيقن
3
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﴿ڤهاال﴾“.
عبادة قربان سچارا خصوص اكن مڠيڠتكن كيت قيصه نبي إبراﻫيم عليه
السالم يڠ ماﻫو مڽمبليه انقڽ نبي إسماعيل كران ڤرينته اهلل سبحانه وتعالى.
بڬيتو جوڬ قيصه سبلومڽ دمان نبي إبراﻫيم عليه السالم يڠ منيڠڬلكن
استريڽ حجر دان انقڽ نبي إسماعيل دبومي مكة كران ڤرينته اهلل سبحانه
وتعالى .سالءين ايت ،اي مڠيڠتكن كيت قيصه قربان قابيل دان ﻫابيل يڠ
دڤرسمبهكن كڤد اهلل سبحانه وتعالى.
سموا قيصه اين دان يڠ سأومڤاماڽ بركيسر ڤڠوربنن سأورڠ ﻫمبا كڤد
توﻫنڽ .ياءيت باڬايماناكه كسڠڬوڤن دان اڤاكه قربان يڠ اكن دڤرسمبهكن
كڤد اهلل سبحانه وتعالى؟ سسوڠڬوﻫڽ اورڠ برإيمان ايت دتونتوت اونتوق
مڠوربنكن ديري ،جيوا دان ﻫرتاڽ دجالن اهلل سبحانه وتعالى.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة التوبة اية :20
ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ ﯶ ﯷﯸﯹ
ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
برمقصود﴿” :سسوڠڬوﻫڽ﴾ اورڠ٢يڠ برإيمان دان برﻫجرة سرتا برجهاد ڤد
جالن اهلل دڠن ﻫرتا بندا دان جيوا مريك اداله لبيه بسر دان تيڠڬي درجتڽ
دسيسي اهلل ﴿درڤد اورڠ٢يڠ ﻫاڽ ممبري مينوم اورڠ٢حاج دان اورڠ يڠ
ممعموركن مسجد سهاج﴾ دان مريك ايتوله اورڠ٢يڠ برجاي“.
عبادة قربان ترماسوق دالم كاتڬوري قربان ﻫرتا نامون سچارا تيدق لڠسوڠ اي
اداله بنتوق قربان ديري اتاو جيوا راڬ .كران تنڤا كهندق ديري دان جيوا،
سسأورڠ تيدق اكن ريال مڽرﻫكن اتاو مڠوربنكن ڤركارا يڠ دسايڠي اتاو ڤنتيڠ
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باڬيڽ .حقيقتڽ قربان اداله عبادة روحاني دان جسماني.
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عبادة قربان داڤت مڠيكيس ڤراساءن طمع دان ڤنتيڠكن ديري سنديري.
ستروسڽ ،عبادة قربان داڤت منيمبولكن دالم ديري ڤراساءن ايڠين بركوڠسي
نعمت دڠن يڠ الءين .نامون ،اد دكالڠن كيت يڠ بركممڤوان تيدق سڠڬوڤ
برقربان اتاو برقربان ﻫاڽ ڤد نام سهاج.
اڤابيال فلسفه درڤد عبادة قربان تيدق دكتاﻫوءي اڤالڬي دحياتي ،مك
تونتوتن سنة اين اكن دتيڠڬلكن اتاو دلقساناكن تتاڤي متالمتڽ تيدق ترچاڤاي
دان منفعتڽ تيدق مڽلوروه .سسوڠڬوﻫڽ ،ستياڤ قربان ايت واالوڤون كچيل
نياليڽ اكن دأڠڬڤ بسر دسيسي اهلل سبحانه وتعالى اڤابيال اياڽ دلقساناكن
دڠن ڤنوه كإخالصن دان كتقواءن كڤد اهلل سبحانه وتعالى.
قيصه قربان يڠ دڤرسمبهكن اوليه قابيل دان ﻫابيل سهاروسڽ كيت حياتي.
مڠاڤ اهلل سبحانه وتعالى منريما قربان ﻫابيل دان تيدق منريما قربان قابيل؟
منوروت القرءان سباڬايمان يڠ دقيصهكن ددالم سورة المائدة برموال اية ك-
 ،27اهلل سبحانه وتعالى منريما قربان ﻫابيل كران اياڽ دلقساناكن دڠن ڤنوه
كإخالصن دان كتقواءن.
ماناكاال قربان قابيل تيدق دتريما كران اياڽ دلقساناكن دڠن ڤنوه ڤرموسوﻫن
دان كدڠكين .ڤڠاجرنڽ ،تقوى اداله شرط ڤنريماءن سبارڠ بنتوق قربان سام
اد جيوا ،ديري اتاو ﻫرتا يڠ دﻫادڤكن كڤد اهلل سبحانه وتعالى.
حاضيرين يڠ درحمتي اهلل،
سمبليهن قربان برموال سلڤس صالة ﻫاري راي عيداألضحى 10
ذوالحجة سهيڠڬ  13ذوالحجة .سمبليهن بيناتڠ ترنقن يڠ چوكوڤ عمور
سرتا بيبس دري ككورڠن اتاو عيب .ماناكاال قربان ڤاليڠ اوتام اتاو أفضل
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اياله ڤميليهن بيناتڠ قربان يڠ ترباءيق درڤد سڬي باك دان ﻫرڬ سڤرتي باڽق
داڬيڠڽ ،ايلوق چنتيق توبوﻫڽ دان سأومڤاماڽ.
باڬي اورڠ يڠ برنية ملقساناكن عبادة قربان دسنتكن اونتوق تيدق ممبواڠ،
مڠڬونتيڠ اتاو منچوكور بولو٢دتوبوه بادن دان مموتوڠ كوكو برموال اول
ذوالحجة سهيڠڬ ترلقساناڽ سمبليهن قربان .سمبليهن دلقساناكن اوليه اورڠ
يڠ برنية قربان نامون بوليه دواكيلكن كڤد يڠ الءين سكيراڽ كعذورن.
سمبليهن دلقساناكن دڠن قاعده يڠ ترباءيق ياءيت مڠهادڤ قبلة ،ڤڠڬوناءن
التن يڠ تاجم ،ممباچ بسم اهلل سرتا تكبير دان الءين.٢
ماناكاال داڬيڠ سمبليهن دبهاڬيكن كڤد تيڬ بهاڬين ياءيت  3/1اونتوق دماكن،
 3/1اونتوق دﻫديهكن دان  3/1اونتوق صدقه كڤد فقير ميسكين .دالم حال
ﻫديه اتاو صدقه ،قرابة تردكت دان ڬولوڠن يڠ ممرلوكن اداله كلومڤوك ڤاليڠ
اوتام اتاو أفضل اونتوق منريماڽ .ماناكاال لبيهن سمبليهن سڤرتي داڬيڠ،
كوليت ،ڤروت ،كاكي دان سباڬايڽ دحرامكن درڤد منجوالڽ كران اياڽ تله
دقربانكن كڤد اهلل سبحانه وتعالى.
اورڠ يڠ ملقساناكن عبادة قربان ڤوال دڬالقكن مڠحاضيركن دالم ﻫاتي دان
جيواڽ بهاوا عملن يڠ دلقساناكن اداله برتوجوان سباڬاي تندا كتوحيدن،
كطاعتن ،كهمباءن ،ڤڠوربنن دان كشكورن يڠ داڤت مندكتكن ديريڽ كڤد
اهلل سبحانه وتعالى.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
روموسن درڤد خطبة يڠ دسمڤايكن ڤد ﻫاري اين انتاراڽ اياله:
ڤرتام" :ال ُأ ْضح َِّية" اتاو عبادة قربان سهاروسڽ دلقساناكن اوليه ستياڤ مسلم
يڠ بركممڤوان سباڬاي منظاﻫيركن كطاعتن ،كهمباءن ،ڤڠوربنن دان
6
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كشكورنڽ كڤد اهلل سبحانه وتعالى.
كدوا :قربان ترباءيق اياله دڠن ممڤرسمبهكن سڬاال يڠ ترباءيق دري اڤ يڠ
دميليقي دان ترممڤو.
كتيڬ :كونچي ڤنريماءن قربان دسيسي اهلل سبحانه وتعالى اداله كتقواءن يڠ
ممباوا سڤنوه كإخالصن ﻫاتي دالم منجونجوڠ سڬاال ڤرينته دان الرڠن اهلل
سبحانه وتعالى.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة الحج اية :37
ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ
31

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ
ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹﯺ ﯻ

32

برمقصود” :داڬيڠ دان داره بيناتڠ قربان اتاو ﻫديه ايت تيدق سكالي-كالي اكن
سمڤاي كڤد اهلل ،تتاڤي يڠ سمڤاي كڤداڽ اياله عمل يڠ إخالص يڠ برداسركن
تقوى دري كامو .دمكينله اي ممودﻫكن بيناتڠ٢ايت باڬي كامو سوڤاي كامو
ممبسركن اهلل كران منداڤت نعمت ڤتونجوقڽ .دان سمڤايكنله بريتا ڬمبيرا ﴿دڠن
بالسن يڠ سباءيق-باءيقڽ﴾ كڤد اورڠ٢يڠ برأوسها سوڤاي باءيق عملڽ“.
ات و َالذِكْر ِ
ن الآي َ ِ
ن الْعَظِي ِْم ،و َنَفَعَنِي و َِإ َّياك ُ ْم بِمَا فِيْه ِ م ِ َ
بَارَك َ الله ُ ل ِ ْي و َل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ

33

ل م ِنِي وَمِنْك ُ ْم تِلاو َتَه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ َّ
ل قَو ْل ِ ْي هذ َا
السمِي ُع الْعَلِي ْم ُ .أَ قُو ْ ُ
كي ِْم ،و َتَق ََّب َ
الْح َ ِ

ات و َال ْمُؤْم ِنِيْنَ
و َأَ سْ تَغْف ِر ُوا الله َ الْعَظِي ْم َ ل ِ ْي و َل َك ُ ْم و َلِس َائِر ِ ال ْمُسْل ِمِيْنَ و َال ْمُسْل ِم َ ِ
ات الأَ حْ يَاء ِ مِنْه ُ ْم و َالأَ مْوَات ،فَاسْ تَغْف ِر ُ ْوه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ الْغَفُوْر ُ َّ
حي ْم ُ.
الر ِ
و َال ْمُؤْم ِن َ ِ
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