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فندوان صالة عيداألضحى
خارا مغرجاكن:
 تكبرية اإلحرام سرتا نية:سهاج اكو صالة سنة عيداألضحى دوا ركعة
(إمام/مأموم) كران اهلل تعاىل.
 ممباخ دعا إفتتاح. برتكبري ( 7Xاهلل أكرب) فد ركعة فرتام .سنة مغغكتتاغن كتيك برتكبري.
 سنة دسالغي باخاءن تسبيح فد ستياف تكبري:-

ﭭﭮ ﭗﭘ ﯠ ﭕ ﭖ ﭓ ﮄ ﭔ
ممباخ سورة الفاحتة دان ممباخ سورة ق اتاو سورة األعلى
اتاو سورة الكافرون (فد ركعة فرتام).
فد ركعة كدوا تكبري سباثق  5Xدان دسالغي دغن
تسبيح سفرتي فد ركعة فرتام.
ممباخ سورة الفاحتة دان ممباخ سورة القمر اتاو الغاشية
اتاو اإلخالص.
ستله سالم ،سنة دإيكوتي دغن دوا خطبه هاري راي.
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روكون ٢خطبه
.1

.2

.3

.4

.5

مموجي اهلل فد كدوا-دوا خطبة سفرتي " حلمد هلل" اتاو
" هلل حلمد" اتاو "محدًا هلل" اتاو "حام ٌد هلل".
ممباخ صلوات فد كدوا-دوا خطبة سفرتي "صلى اهلل على
حممد" " ،للهم صل على حممد" اتاو "نصلي على حممد".
برفسن مغيغاتكن مجاعه فد كدوا-دوا خطبة سوفاي
مريك برتقوى كفد اهلل سبحانه وتعاىل سفرتي " تقوا هلل
 /أطيعوا هلل".
ممباخ ساتو ايات لغكف درفد القرءان دامل ساله ساتو
درفد دوا خطبه.
مندعاءكن اورغ مؤمن دامل خطبة كدوا سفرتي:

" ﮈ ﭾﭸﮤﮥ

ﮦ ".
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عملن سنة كتيك برخطبة
 .1برديري داتس ممرب اتاو دمتفت تيغضي.
 .2مممندغ دان مغهادف كأره مجاعه.
 .3ممربي سالم كفد مجاعه فد فرموالءن خطبه.
 .4دودوق سبنرت داتس ممرب سلفس مغوخفكن سالم.
 .5ممضغ توغكت اتاو ساومفماث.
 .6دودوق سبنرت انتارا دوا خطبه سقدر فنجغث ممباخ
سورة اإلخالص.
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فغوربنن اضوغ نبى ابراهيم عليه السالم
 10ذواحلجة 1441

برساماءن  31جوالي  2020م

ﭞﭸ ﭞﭸ ﭞﭸ
ﭞﭸ ﭞﭸ ﭞﭸ
ﭞ ﭸ ﭞ ﭸ ﭞ ﭸ ﮔﭑ
ﭑﭒ ﭓﮩﭦﭺﭞﭸ
ﭱ ﭓ ﭔ ﮘ ﮣﭞ ﭻ ﯝ ﯞ ﯟ
ﭱ ﭖ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ﯨ

ﮈ صَلِّ وَسَلِّمْ ﮞ سَيِّدنَا ﭢ
ﮁ آله وَأَصْحَابه ﯰ

ﭠ ﰁ فَيَا ﯘ ﯙ ﮨ ﮩ

أُوصيكُمْ ﭻ بتَقْوَى ﯲ ﮉ ﮰ ﮇ
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ﭩﮇ ﮫﮃكتَابه ﮚ

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ
ﰀﰁ ﰂﰃﰄﰅ ﰆﰇﰈﰉ ﰊﰋ
ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ (النساء)59:

برمقصود" :واهاي اورغ يغ برإميان ،طاعتله كامو كفد
اهلل دان طاعتله كامو كفد رسول اهلل دان كفد "أوىل
األمر" (اورغ يغ بركواس) درفد كالغن كامو .كمودين
جكـ كامو بربنته-بنته (برسليسيهن) دامل سسواتو فركارا،
مكـ هندقله كامو مغمباليكنث كفد (كتاب) اهلل (القرءان)
دان (سنه) رسولث ،جيك كامو بنر برإميان كفد اهلل دان
هاري أخرية .يغ دمكني اداله لبيه باءيق (باضي كامو)،
دان لبيه ايلوق فوال كسودهنث".
مسلمني يغ درمحيت اهلل،
ماريله سام ۲كيت تيغكتكن كتقواءن دان كأميانن،
سرتا فغوربنن كفد اهلل سبحانه وتعاىل ،مسوض كيت دافت
منخافاي درجت دكاالغن اورغ ۲يغ موليا دان برتقوى
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دسيسيث .سالمت مثمبوت عيد األضحى داوخفكن كفد
سلوروه قوم مسلمني دان مسلمة .كشكوران يغ تيدق
ترهيغضا كيت فنجتكن كحضرة اهلل سبحانه وتعاىل اتس
نعمة هاري راي عيد األضحى اين.
سيدغ حاضريين يغ درمحيت اهلل،
هاري اين تغضل  10ذواحلجة مروفاكن هاري يغ
خوكوف برمعنى باضي اومت إسالم دسلوروه دنيا كران
سكالي الضي برفلواغ مراعيكن مسبوتن عيد األضحى اتاو
هاري راي قربان .هاري راي اين مروفاكن انتارا هاري
كبسرن إسالم يغ اهلل سبحانه وتعاىل كورنياكن كفد
همبا۲ث .فد عيد األضحى اين سلوروه اومت إسالم اكن
مغاضوغكن اهلل سبحانه وتعاىل دغن برتكبري ،برحتميد دان
برتسبيح سرتا منضقكن شعار إسالم دغن ملقسناكن
عبادة قربان باضي مندكتكن ديري كفد اهلل سبحانه
وتعاىل .اياث جوض مغيغتكن كيت تنتغ فريستيوا نبى
ابراهيم عليه السالم يغ داوجي اوليه اهلل سبحانه وتعاىل
اونتوق مثمبليه انقث ياءيت نبى إمساعيل عليه السالم.
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فرمان اهلل سبحانه وتعاىل يغ دامل سورة الصافات ،ايات
:102
ﳈ ﳉﳊ ﳋ ﳌ ﳍﳎ ﳏ ﳐﳑﳒ ﳓ ﳔﳕ
ﳜﳞﳟﳠﳡﳢ
ﳝ
ﳖﳘ ﳙﳚﳛ
ﳗ
ﳣﳤ

برمقصود" :مك كتيك انقث ايت مسفاي (كفريغكت
عمور يغ ممبوليهكن دي) براوسها برسام-سام دغنث ،نبى
ابراهيم بركات" :واهي انق كسايغنكو! سسوغضوهث
اكو مليهت دامل ميمفي بهاوا اكو اكن مثمبليهمو ،مك
فيكريكنله اف فندافتمو؟ "انقث منجواب" :واهي ايه،
جالنكنله اف يغ دفرينتهكن كفدامو ،إن شأ اهلل ،ايه اكن
مندافيت داكو دري اورغ ۲يغ صرب".
سيدغ حاضريين يغ دمولياكن اهلل سكالني،
كطاعنت نبى ابراهيم عليه السالم دان نبى إمساعيل
عليه السالم دامل ملقسناكن فرينته اهلل سبحانه وتعاىل
جلس منوجنوقكن بتاف تضوه كأميانن مريك ترهادف اهلل
سبحانه وتعاىل .فريستيوا فغوربنن يغ دالكوكن اوليه نبى
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ابراهيم عليه السالم دان نبى إمساعيل عليه السالم ممربي
معنا يغ امت بسر كفد سلوروه اومت إسالم دان اي
ممفرليهتكن سخارا جلس صفة كتقواءن دان كطاعنت
سأورغ همبا اهلل سبحانه وتعاىل يغ سغضوف برقربان اف
سهاج دمي منضقكن شعار إسالم .سباضاي اومت إسالم
كيت هندقله مغمبيل فغاجرن ترهادف فريستيوا اين باضي
ممفركوكوهكن دان منيغكتكن كتقواءن كيت كفد اهلل
سبحانه وتعاىل .جاديكنله فريستيوا اين سباضاي كقواتن
دان مساغت اونتوق كيت برقربان دامل ملقسناكن
كطاعنت كفد اهلل سبحانه وتعاىل دمي ممفرتاهنكن اضام
إسالم اين.
انتارا فغاجرن دان حكمه يغ بوليه كيت امبيل درفد
فريستيوا فغوربنن نبى ابراهيم عليه السالم اين اياله اياث
تله منوجنوقكن كفد كيت بهاوا فرينته اهلل سبحانه وتعاىل
اداله مغاتسي سضاال-ضاالث .اين اداله كران سبلوم
فريستيوا اين برالكو نبى ابراهيم عليه السالم تله ماللوءي
تيمفوه يغ الما اونتوق ممفراوليهي انق .بضيندا سنتياس
صرب دان تيدق برفوتوس اسا بردعاء سهيغضاله اخريث
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دكورنياكن انق ياءيت نبى إمساعيل عليه السالم .نامون
بضيتو ،افابيال انقث نبى إمساعيل عليه السالم منخخه اوسيا
 10تاهون دان كتيك كاسيه سايغ مساكني مندامل ترهادف
انق لالكيث ،كتيك ايت بضيندا دفرينتهكن اونتوق
مغوربانكن انقث فوال .خوبا كيت بايغكن فراساءن سديه
دان فيلو يغ ترفقسا دتغضوغ اوليه نبى ابراهيم عليه السالم
دامل مغهاديف سواسان يغ سدمكني دان خوبا كيت
بايغكن سكرياث فركارا سدمكني برالكو كفد ديري
كيت .سوده فسيت فركارا ترسبوت اكن ممربي تكنن يغ
امت برت دان كسديهن كفد كيت .اكن تتايف كران
منجوجنوغ فرينته اهلل سبحانه وتعاىل ،مك مسوا فراساءن
سديه دان فيلو نبى ابراهيم عليه السالم ريال دكتفيكن دان
دقربانكن دمي منطاعيت فرينته اهلل سبحانه وتعاىل.
سيدغ حاضريين يغ دمولياكن اهلل سكالني،
فريستيوا اين تله منجادي تيتيق تولق فنشريعنت
عبادة قربان يغ دلقساناكن فد ستياف موسيم حاج ياءيت
فد  10ذواحلجة دان فد هاري ۲تشريق ياءيت 12 ،11
دان  13ذواحلجة .اياث سباضاي المبغ كطاعنت همبا كفد
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توهنث دغن مثمبليه بيناتغ قربان اونتوق مندكتكن ديري
كفد اهلل سبحانه وتعاىل .فريستيوا اين جوض تله
منوجنوقكن بهاوا فرينته اهلل سبحانه وتعاىل هندقله
داوتاماكن دري سضاال-ضاالث ددنيا اين .كطاعنت نبى
ابراهيم عليه السالم اين اداله مروفاكن فغوربنن يغ فاليغ
اضوغ سهيغض بضيندا داغكت سباضاي رسول اولو العزم
دان دضلر "خليل اهلل" (ككاسيه اهلل سبحانه وتعاىل).
فرمان اهلل سبحانه وتعاىل دامل سورة النساء ايات :125
برمقصود" :دان تيدق اد يغ لبيه باءيق اضاماث درفد اورغ
يغ مثرهكن ديريث كفد اهلل (دغن اخالص) ،سدغ اي
براوسها مغرجاكن كباءيقكن ،دان اي فوال مغيكوت
اضام نبى ابراهيم يغ لوروس (يغ تتف داتس داسر
توحيد) ،دان (كران ايتوله) اهلل منجاديكن نبى ابراهيم
كسايغنث".
سيدغ حاضريين يغ دمولياكن اهلل سكالني،
اوليه ايت ،سباضاي اومت إسالم كيت هندقله
سنتياس برالفغ دادا دامل مغهاديف ستياف اوجني دان
كسوكران دامل كهيدوفن خصوصث يغ مليبتكن فركارا۲
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يغ ممرلوكن فغوربنن .جاديله مشاركات إسالم يغ
ممفوثاءي كقواتن التزام دان برصرب دامل مندفين سضاال
فغوربنن يغ ممفوثاءي باثق حكمه كبأيقنث .افاله ضوناث
كيت بربغض دغن سريه هيبت فغوربنن نبى ابراهيم عليه
السالم ،جك كيت هاث برفلوق توبوه دان مليهت سهاج
تنفا مغهولور سبارغ بنتوق بنتوان دان فغوربنن دمي
ممباغونكن دان ممفرتاهنكن اضام إسالم.
جسرتو مغاخريي خطبه فد كالي اين ،ممرب ايغني
مثرو فارا مجاعه سكالني ماريله كيت مغمبيل اعتبار
درفد فريستيوا فغوربنن اين دامل ملقسناكن فرينته اهلل
سبحانه وتعاىل دامل اف جوا كأداءن .سكليفون فركارا
ايت اداله سسوات يغ ساغت كيت خينتاءي كتيك
ددنيا ،نامون دمي إسالم دان دمي مراءيه كبهاضياءن
داخرية ،كيت فرلو قوربنكن سضاال كخينتاءن كيت
ددنيا اين .مسوض فريستيوا اين اكن منجادي كيت همبا يغ
سغضوف برقربان دان برجواغ دجالن اهلل سبحانه وتعاىل.
فرمان اهلل سبحانه وتعاىل دامل سورة ال عمران ايات :68
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ﲹﲻ
ﲺ
ﲰﲱﲲ ﲳﲴﲵﲶﲷﲸ

ﲼ ﲽﲾ

برمقصود" :سسوغضوهث اورغ ۲يغ همفري سكالي كفد
نبى ابراهيم (دان برحق مواريثي اضاماث) اياله اورغ ۲يغ
مغيكوتيث دان جوض نبى (حممد) اين سرتا اورغ ۲يغ
براميان (اومتث  -اومت إسالم) .دان (ايغتله) ،اهلل اياله
فليندوغ دان فنولوغ سكالني اورغ ۲يغ براميان".
بَارَكَ ﭞ ﯬ ﯶ بالْقُرْءَان ﯻ وَ نـَـفَعَني ﮧ ﮍ ﭮ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ وَتَقَبَّلَ ﭞ ﮖ تالَوَ تَهُ ﰅ ﰆ
ﰇ ﰈ ﮩ ﯧ ﭦ ﭲ ﭹ ﯣ ﯬﯶ

وَلسَائر ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﰁ فَيَا فَوْزَ ٱلْمُسْتَغْفرينَ وَ يَا ﭝ لتَّائبنيَ
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خطبه كدوا
ﭞﭸ ﭞﭸ ﭞﭸ
ﭞﭸ ﭞﭸ ﭞﭸ
ﭞ ﭸ ﮔﭑ
ﯯﯰﯱﯲﯳ ﯴﯵ ﯶﯷﯸﯹﯺ
ﭱ ﭓ ﭔ ﮘ ﮣﭞ ﭻ ﯝ ﯞ ﯟ
ﭱ ﭖ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ﯨ

ﮈ صَلِّ وَسَلِّمْ ﮞ سَيِّدنَا ﭢ
ﮁ آله وَأَصْحَابه ﯰ

ﭠ ﰁ فَيَا ﯘ ﯙ ﮨ ﮩ

أُوصيكُمْ ﭻ بتَقْوَى ﯲ ﮉ ﮰ ﮇ
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فد هاري يغ فنوه بركت اين ،ماريله كيت منيغكتكن
كتقواءن كيت كفد اهلل سبحانه وتعاىل ،منشكوري نعمة
اميان دان إسالم يغ دكورنياكن كفد كيت .دامل
كضمبرياءن كيت مثمبوت عيداألضحى اين ،جاغنله لوفا
كيت ممفرباثقكن صلوات كفد بضيندا رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم .اهلل برفرمان دامل سورة األَ ْحزَابْ ايات :56
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ( األحزاب)56:

برمقصود" :سسوغضوهث اهلل دان مالئكتث برصلوات
(ممربي سضاال فغحرمنت دان كباءيقن) كفد نيب (حممد
 ،)Bواهاي اورغ يغ برإميان ،برصلواتله كامو كفدث
سرتا اوخفكنله سالم سجهرتا دغن فغحرمنت يغ
سفنوهث".
ﮈ صَلِّ وَسَلِّمْ ﮞ سَيِّدنَا ﭢ
ﮁ آل سَيِّدنَا ﭢ
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ماريله كيت برموهون كفد اهلل ،مسوضـ اهلل مرضاءي
خليفه ٢رسول اهلل  Bياءيت سَيِّدُنَا أَُبو بَ ْكرٍ الصِّدِّيق
رَضِيَ اللَّ ُه عَْن ُه ،سَيِّدُنَا عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابْ رَضِيَ اللَّ ُه عَْن ُه،
سَيِّدُنَا عُْثمَانِ ابْنِ عَفَّانْ رَضِيَ اللَّ ُه عَْن ُه دان سَيِّدُنَا عَليِِّ ابْنِ
ب رَضِيَ اللَّ ُه عَنْهُ ،دان جوض صحابة ٢بضيندا يغ
أَبي طَال ْ
سام ٢برجواغ منضقن اضام اهلل يغ مها سوخي اين
اللَّهُ عَْنهُمْ.
كفد باف سودارا جوجنوغن كيت سَيِّدُنَا حَ ْمزَة دان
سَيِّدُنَا عَبَّاسْ رَضِيَ اللَّ ُه عَْن ُهمَا ،خوخوندا ٢بضيندا سَيِّدُنَا
حَسَ ْن دان سَيِّدُنَا ُحسَيْن رَضِيَ اللَّ ُه عَْن ُهمَا ،فوتري٢
بضيندا سَيِّدَُتنَا فَاطِمَ ُة الزَّ ْهرَاءْ دان الءين-الءينث رَضِيَ اللَّ ُه
عَْنهُنَّ ،اسرتي ٢بضيندا سَيِّدَُتنَا خَدِْيجَة ،سَيِّ َدُتنَا عَائشَة دان
الءين-الءينث رَضِيَ اللَّ ُه عَْن ُهنَّ .سرتوسث كفد سكليان
اللَّهُ عَْنهُمْ
كلوارضـ ،صحابة ،٢فغيكوت ٢صحابة
دان يغ منوروتي مريك ايت دري مساس كسماس هيغض
كهاري قيامة.
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ﮈ ﯬ ﭸﮤ
ﮥﮦ

ﮬ ﭤ

يا اهلل ،امفونكنله سكلني قوم مسلمني دان مسلمات،
منني دان منات ،سامأدا يغ ماسيه هيدوف اتاو فون
يغ تله منيغضل دنيا .يا اهلل كورنياكن جوضـ كمولياءن
دان كسجهرتاءن كفد مريك يغ برجهاد دان منفقهكن
هرتاث كجالنمو سفرتي فمباير ٢زكاة ،فوقف ٢دان
سأومفاماث .يا اهلل فليهاراكنله عقيده كامي ،يغ
برلندسكن عقيده اهل السنه واجلماعه ،أَلْيرَن ا َألشَاع َرةْ
دان اَلْمَاُترِيْديَّةْ.
يا اهلل ،كورنياكنله توفيق دان هدايه ،كقواتن،
كسجهرتاءن دان فرتولوغن كفد كتوا ٢نضارا إسالم دان
راج-راجاث ،خاصث كفد:
شرِيعَتكْ ،اَلسُّ ْلطَانْ إِْبرَاهيمْ اْبنِ الْمَ ْر ُحومْ
عَبْدَكَ اْلحَارِسَ ل َ
اَلسُّ ْلطَانْ إِ ْسكَْندَ ْر ،سلطان يغ دفرتوان باضي نضري دان
جاجهن تعلوق جوهر دَارُالَْتعْظيْم.
17

كفد راج زَارِيثْ صُوفِيَاهْ بنت اَْلمَ ْر ُحومْ ُس ْلطَانْ اِ ْدرِي ْ
س
شَا ْه ،فرمايسوري جوهرُ ،تْن ُكو إِ ْسمَاعيلْ اْبنِ ُس ْلطَانْ
بنت
إِْبرَاهيمْ تنكو مهكوت جوهر ،دان خيء فوان
بوستمام  ،فوترا ٢دان فوتريث ،قرابت ٢دراج دان رعيت
سكالني.
ﮈ

وَمُبْتَدِعِى

ﮈ

السَّيِّئَة

ﮈ

ﮖ

ﰄ

ﯰ ﮈ أَدْخلْنَا ﮪ
ﮠﯭ

ﯚ
ﮮﮏ
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ﭢ

ﭖﭗ ﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝ
ﭞﭟﭠ ﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦﭧ،

ﯜﯝﯞﯟ ﯠﯡﯢﯣﯤ
ﯥﯦ

ﭹﭺﭻ ﭼﭽﭾ
ﭿ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ
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