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   األضحىفندوان صالة  عيد

 
 

 خارا مغرجاكن:

 تكبرية اإلحرام سرتا نية: - 

دوا ركعة  عيداألضحىسهاج اكو صالة سنة 

 )إمام/مأموم( كران اهلل تعاىل.

 .إفتتاحممباخ دعا  -

)اهلل أكرب( فد ركعة فرتام. سنة مغغكت  7Xبرتكبري  -

 برتكبري. كتيكتاغن 

 سنة دسالغي باخاءن تسبيح فد ستياف تكبري: -

 ٻ ڌ   ٻ    پ      ٻ   ۅ پ  پ ڤ  ڦ
دان ممباخ سورة ق اتاو سورة األعلى  الفاحتةممباخ سورة  -

 )فد ركعة فرتام(. الكافروناتاو سورة 

دان دسالغي دغن  5Xفد ركعة كدوا تكبري سباثق  -

 تسبيح سفرتي فد ركعة فرتام.

 الغاشيةدان ممباخ سورة القمر اتاو  الفاحتةممباخ سورة  -

 .اإلخالصاتاو 

 هاري راي. خطبهستله سالم، سنة دإيكوتي دغن دوا  -
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  خطبه ٢روكون
 

 

و اهلل" اتحلمد " سفرتي خطبةدوا -مموجي اهلل فد كدوا .1

 هلل".حلمد" اتاو "محًدا هلل" اتاو "حامٌد هلل "
 

"صلى اهلل على  سفرتي خطبةدوا -ممباخ صلوات فد كدوا .2

 للهم صل على حممد" اتاو "نصلي على حممد".حممد"، "
  

سوفاي  خطبةدوا -برفسن مغيغاتكن مجاعه فد كدوا .3

 هللتقوا " سفرتيكفد اهلل سبحانه وتعاىل  مريك برتقوى

 هلل".أطيعوا  /
 

ممباخ ساتو ايات لغكف درفد القرءان دامل ساله ساتو  .4

 خطبه.درفد دوا 
 

 :سفرتيكدوا  خطبةمن دامل مؤمندعاءكن اورغ  .5

ۀ  ۀ    ڃڇ  ڈ      " 

 ".ہ   
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خطبةبر سنة كتيك عملن  

 
 

 

 .تيغضي دمتفت اتاو ممرب داتس برديري .1 

  

 .مجاعه رهأك مغهادف دان مممندغ .2 

  

 .خطبه فرموالءن فد مجاعه كفد سالم ممربي .3 

  

 .سالم مغوخفكن سلفس ممرب داتس سبنرت دودوق .4 

  

  .ساومفماث اتاو توغكت ممضغ. 5 

 ممباخ فنجغث سقدر خطبه دوا انتارا سبنرت دودوق. 6 

 .صخالاإل سورة     
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 سالمال عليه  ابراهيم  نبى  اضوغ  فغوربنن

 م 2020 جوالي31برساماءن  1441ذواحلجة10 

 

 ڃٺڃٺڃٺ
ڃٺڃٺڃٺ

 ٱگ  ڃٺڃٺڃٺ
 

  ڃٺ  چ  ٹ  ٻ  ہ  ٱ  ٻ

ٴۇ  ۋ  ۋچ   ٺ   ڻ  ڳٻ  ٻ    ڦ

ى  عَبْدُهُمُحَمَّدًاپ    ڦ 

 ٿ  سَي ِّد نَاں  صَل ِّ وَسَل ِّمْڈ      

ۇئ    وَأَصْحَاب ه آل ه ڇ  

ہ  ہ      ۇ  ۆ  فَيَاحئ  ٺ  

 ڎ   ۓڈ  ۆئ   ب تَقْوَىچ  أُوص يكُمْ
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  ڱك تَاب ه  ڍھ ڎٹ

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  

جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب   يب  جت  

 (59)النساء:    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  

واهاي اورغ يغ برإميان، طاعتله كامو كفد ": برمقصود

اهلل دان طاعتله كامو كفد رسول اهلل دان كفد "أوىل 

كالغن كامو. كمودين  فداورغ يغ بركواس( در)األمر" 

بنته )برسليسيهن( دامل سسواتو فركارا، -جكـ كامو بربنته

مكـ هندقله كامو مغمباليكنث كفد )كتاب( اهلل )القرءان(  

لث، جيك كامو بنر برإميان كفد اهلل دان دان )سنه( رسو

يغ دمكني اداله لبيه باءيق )باضي كامو(،  أخرية.هاري 

 دان لبيه ايلوق فوال كسودهنث".
 

 

 ، اهلل درمحيت يغ مسلمني

 ،كأميانن دان نءكتقوا تيغكتكن كيت ۲سام ماريله

 دافت كيت مسوض ،وتعاىل سبحانه اهلل كفد فغوربنن سرتا

 ىبرتقو دان موليا يغ ۲اورغ دكاالغن درجت منخافاي
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 كفد داوخفكن ضحىعيد األ مثمبوت سالمت. دسيسيث

 تيدق يغ كشكوران. مسلمة دان مسلمني قوم سلوروه

 اتس وتعاىل سبحانه اهلل ةكحضر فنجتكن كيت ترهيغضا

  .اين ضحىاألعيد  راي هاري نعمة

 

 ، يغ درمحيت اهلل ينضريحا سيدغ

 يغ هاري مروفاكن ذواحلجة 10 تغضل اين هاري

 كران دنيا دسلوروه إسالم اومت باضي برمعنى خوكوف

 اتاو ضحىعيد األ مسبوتن مراعيكن برفلواغ الضي سكالي

 هاري انتارا مروفاكناين  هاري راي. قربان راي هاري

 كفد كورنياكن وتعاىل سبحانه اهلل يغ إسالم كبسرن

 اكن إسالم اومت سلوروه اين ضحىعيد األ فد. ث۲همبا

 دان برحتميد ،برتكبري دغن وتعاىل سبحانه اهلل كنغمغاضو

 ملقسناكن دغن إسالم شعار منضقكن سرتا برتسبيح

 سبحانه اهلل كفد ديري مندكتكن باضي قربان عبادة

 نبى فريستيوا تنتغ كيت مغيغتكن . اياث جوضوتعاىل

 وتعاىل سبحانه اهلل اوليه داوجي يغ عليه السالم ابراهيم

. عليه السالم إمساعيل نبى ياءيت انقث مثمبليه اونتوق
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 ايات ،تفاالصا سورة دامل يغ وتعاىل سبحانه اهلل مانفر

102 : 

 

 من خن حن جن مم خم حم جم هل  مل خل حل جل مك
 هب مب هئ مئ هي ميخي حي جي ٰه  مه جههن

   هت مت
 

 كفريغكت) مسفاي ايت انقث كتيك مك: "برمقصود

 نبى ،دغنث سام-برسام براوسها( دي ممبوليهكن يغ عمور

 سسوغضوهث! كسايغنكو انق واهي" :بركات ابراهيم

 مك ،مثمبليهمو اكن اكو بهاوا ميمفي دامل مليهت اكو

 ،ايه واهي: "منجواب انقث" فندافتمو؟ اف فيكريكنله

 اكن ايه ،اهلل إن شأ ،كفدامو دفرينتهكن يغ اف جالنكنله

 . "صرب يغ ۲اورغ دري داكو مندافيت

 

  ،سكالني اهلل دمولياكن يغ ينضريحا سيدغ

 إمساعيل نبى دان عليه السالم ابراهيم نبى كطاعنت

 وتعاىل سبحانه اهلل فرينته ملقسناكن دامل عليه السالم

 اهلل ترهادف مريك كأميانن تضوه بتاف منوجنوقكن جلس

 نبى اوليه دالكوكن يغ فغوربنن فريستيوا. وتعاىل سبحانه
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 ممربي عليه السالم إمساعيل نبى دان عليه السالم ابراهيم

 اي دان إسالم اومت سلوروه كفد بسر امت يغ معنا

 كطاعنت دان كتقواءن صفة  جلس سخارا ممفرليهتكن

 اف برقربان سغضوف يغ وتعاىل سبحانه اهلل همبا سأورغ

 إسالم اومت سباضاي. إسالم شعار منضقكن دمي سهاج

 باضي اين فريستيوا ترهادف فغاجرن مغمبيل هندقله كيت

 اهلل كفد كيت نءكتقوا منيغكتكن دان ممفركوكوهكن

 كقواتن سباضاي اين فريستيوا جاديكنله. وتعاىل سبحانه

 ملقسناكن دامل برقربان كيت اونتوق مساغت دان

 اضام ممفرتاهنكن ميد وتعاىل سبحانه اهلل كفد كطاعنت

 . اين إسالم

 

 درفد امبيل كيت بوليه يغ حكمه دان فغاجرن انتارا

 اياث اياله اين عليه السالم ابراهيم نبى فغوربنن فريستيوا

 وتعاىل سبحانه اهلل فرينته بهاوا كيت كفد منوجنوقكن تله

 سبلوم كران اداله اين. ضاالث-سضاال مغاتسي اداله

 ماللوءي تله عليه السالم ابراهيم نبى برالكو اين فريستيوا

 سنتياس بضيندا. انق ممفراوليهي اونتوق الما يغ تيمفوه

 ثخريا سهيغضاله بردعاء اسا برفوتوس تيدق دان صرب
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 نامون. عليه السالم إمساعيل نبى ياءيت انق دكورنياكن

 اوسيا منخخه عليه السالم إمساعيل نبى انقث افابيال ،بضيتو

 ترهادف مندامل مساكني سايغ كاسيه كتيك دان تاهون 10

 اونتوق دفرينتهكن بضيندا ايت كتيك ،لالكيث انق

 سديه فراساءن بايغكن كيت خوبا. فوال انقث مغوربانكن

 عليه السالم ابراهيم نبى اوليه دتغضوغ ترفقسا يغ فيلو دان

 كيت خوبا دان سدمكني يغ سواسان مغهاديف دامل

 ديري كفد برالكو سدمكني فركارا سكرياث بايغكن

 يغ تكنن ممربي اكن ترسبوت فركارا فسيت سوده. كيت

 كران تتايف اكن. كيت كفد كسديهن دان برت امت

 فراساءن مسوا مك ،وتعاىل سبحانه اهلل فرينته منجوجنوغ

 دان دكتفيكن ريال عليه السالم ابراهيم نبى فيلو دان سديه

 . وتعاىل سبحانه اهلل فرينته منطاعيت دمي دقربانكن

 

  ،سكالني اهلل دمولياكن يغ ينضريحا سيدغ

 فنشريعنت تولق تيتيق منجادي تله اين فريستيوا

 ياءيت حاج موسيم ستياف فد دلقساناكن يغ قربان عبادة

 12 ،11 ياءيت تشريق ۲هاري فد دان ذواحلجة 10 فد

 كفد همبا كطاعنت المبغ سباضاي اياث. ذواحلجة 13 دان
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 ديري مندكتكن اونتوق قربان بيناتغ مثمبليه دغن توهنث

 تله جوض اين فريستيوا .وتعاىل سبحانه اهلل كفد

 هندقله وتعاىل سبحانه اهلل فرينته بهاوا منوجنوقكن

 نبى كطاعنت. اين ددنيا ضاالث-سضاال دري وتاماكناد

 فاليغ يغ فغوربنن مروفاكن اداله اين عليه السالم ابراهيم

 اولو العزم رسول سباضاي غكتاد بضيندا سهيغض اضوغ

. (وتعاىل سبحانه اهلل كاسيهك)هلل" ا خليل" دضلر دان

 :125 ايات النساء سورة دامل وتعاىل سبحانه اهلل مانفر

 

 اورغ درفد ضاماثا باءيق لبيه يغ اد تيدق دان"    :برمقصود

 اي سدغ (،صخالا دغن) اهلل كفد ديريث مثرهكن يغ

 مغيكوت فوال اي دان ،كباءيقكن مغرجاكن براوسها

 داسر داتس تتف يغ) لوروس يغ ابراهيم نبى اضام

 ابراهيم نبى منجاديكن اهلل( ايتوله كران) دان (،توحيد

 . "كسايغنث

 

  ،سكالني اهلل دمولياكن يغ ينضريحا سيدغ

 هندقله كيت إسالم اومت سباضاي ،ايت اوليه

 دان اوجني ستياف مغهاديف دامل دادا برالفغ سنتياس

 ۲فركارا مليبتكن يغ صثخصو كهيدوفن دامل كسوكران
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 يغ إسالم مشاركات جاديله. فغوربنن ممرلوكن يغ

 سضاال مندفين دامل برصرب دان التزام كقواتن ممفوثاءي

 ضوناث افاله. كبأيقنث حكمه باثق ممفوثاءي يغ فغوربنن

عليه  ابراهيم نبى فغوربنن هيبت سريه دغن بربغض كيت

 سهاج مليهت دان توبوه برفلوق هاث كيت جك ،السالم

 دمي فغوربنن دان بنتوان بنتوق سبارغ مغهولور تنفا

 . إسالم اضام ممفرتاهنكن دان ممباغونكن

 

 ايغني ممرب ،اين كالي فد خطبه خرييمغا جسرتو

 اعتبار مغمبيل كيت ماريله  سكالني مجاعه فارا مثرو

 اهلل فرينته ملقسناكن دامل اين فغوربنن فريستيوا درفد

 فركارا سكليفون. كأداءن جوا اف دامل وتعاىل سبحانه

 كتيك خينتاءي كيت ساغت يغ سسوات اداله ايت

 كبهاضياءن مراءيه دمي دان إسالم دمي نامون ،ددنيا

 كيت كخينتاءن سضاالقوربنكن  فرلو كيت ،ةخرياد

 يغ همبا كيت منجادي اكن اين فريستيوا مسوض. اين ددنيا

. وتعاىل سبحانه اهلل دجالن برجواغ دان برقربان سغضوف

 : 68 ايات عمران ال سورة دامل وتعاىل سبحانه اهلل مانفر
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 مع جعمظ حط مض خض حض جض مص  خص حص مس
  جف مغ  جغ

  

 كفد سكالي همفري يغ ۲اورغ سسوغضوهث: "برمقصود

 يغ ۲اورغ اياله( ضاماثا يثيموار برحق دان) ابراهيم نبى

 يغ ۲اورغ سرتا اين( حممد) نبى جوض دان مغيكوتيث

 اياله اهلل (،ايغتله) دان. (إسالم اومت - اومتث) براميان

 . "براميان يغ ۲اورغ سكالني فنولوغ دان فليندوغ

 
 

ڻ       ڦ  ڑ  ہفَعَن ينـَـوَ ىئلْقُرْءَان ب اېئ ەئ    ٺبَارَكَ

جب  حب  تَهُ ت الَوَ   ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ   ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

 لتَّائ ب نيَڀيَا وَلْمُسْتَغْف ر ينَٱفَوْزَفَيَا حئ
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 خطبه كدوا

ڃٺڃٺڃٺ

ڃٺڃٺڃٺ

 ٱگ  ڃٺ
 

 وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ

ٴۇ  ۋ  ۋچ   ٺ   ڻ  ڳٻ  ٻ    ڦ

ى  عَبْدُهُمُحَمَّدًاپ    ڦ 

 ٿ  سَي ِّد نَاں  صَل ِّ وَسَل ِّمْڈ      

ۇئ    وَأَصْحَاب ه آل ه ڇ  

ہ  ہ      ۇ  ۆ  فَيَاحئ  ٺ  

ڎ   ۓڈ  ۆئ   ب تَقْوَىچ  أُوص يكُمْ
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فد هاري يغ فنوه بركت اين، ماريله كيت منيغكتكن 

تعاىل، منشكوري نعمة سبحانه وكتقواءن كيت كفد اهلل 

دامل دان إسالم يغ دكورنياكن كفد كيت. اميان 

نله لوفا اين، جاغ ضحىاألعيدكضمبرياءن كيت مثمبوت 

رسول اهلل صلى  كيت ممفرباثقكن صلوات كفد بضيندا

 :56دامل سورة اأَلْحَزاْب ايات  برفرمان اهلل .اهلل عليه وسلم

 

ڃ  چ   چ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ

 (56:األحزاب )       ڇچ  چ  ڇ  ڇ  

 

 دان مالئكتث برصلوات  اهللسسوغضوهث " :برمقصود

حممد ) نيب فدك (ممربي سضاال فغحرمنت دان كباءيقن)

B)ث فدتله كامو كصلوابر ،، واهاي اورغ يغ برإميان

 يغ فغحرمنت دغن سجهرتا سالم اوخفكنله سرتا

 ."سفنوهث

 

ٿ  سَي ِّد نَاں  صَل ِّ وَسَل ِّمْڈ      

ٿ  آل  سَي ِّد نَاڇ  
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 مرضاءي اهلل، مسوضـ اهللماريله كيت برموهون كفد 

يق د ِّالص ِّ ٍرْكو َبُبا َأَني ُِّدياءيت َس B اهللرسول  ٢خليفه

، ُهْنَع ُهاللَّ َيِضَر اْبطََّخاْل ِناْب َرَما ُعَني ُِّد، َسُهْنَع ُهاللَّ َيِضَر

 ِناْب يِِّل ا َعَني ُِّددان َس ُهْنَع ُهاللَّ َيِضَر اْنفََّع ِناْب اِنَمْثُعا َني ُِّدَس

بضيندا يغ  ٢صحابة َعْنُه، دان جوض ُهاللَّ َيِضَر ْبال ي َطب َأ

 يغ مها سوخي اين  اهللبرجواغ منضقن اضام  ٢سام

 اللَُّه َعْنُهْم.

 

ة دان َزْما َحَني ُِّدكفد باف سودارا جوجنوغن كيت َس

ا َني ُِّدبضيندا َس ٢خوخونداا، َمُهْنَع ُهاللَّ َيِضَر بَّاْسا َعَني ُِّدَس

 ٢ا، فوتريَمُهْنَع ُهاللَّ َيِضَرا ُحَسْين َني ُِّددان َس ْنَسَح

 ُهاللَّ َيِضَر الءينث- دان الءيناْءَرْهالزَّ ُةَماِطَفا َنُتي َِّدبضيندا َس

دان  ةَشائ ا َعَنُتي َِّد، َسةَجْيِدَخا َنُتي َِّدبضيندا َس ٢، اسرتيُهنَّْنَع

. سرتوسث كفد سكليان نَُّهْنَع ُهاللَّ َيِضَر الءينث-الءين

 اللَُّه َعْنُهْم  صحابة ٢، فغيكوت٢كلوارضـ، صحابة

 تي مريك ايت دري مساس كسماس هيغضدان يغ منورو

كهاري قيامة.
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 ۀ ڃ   ەئ      ڈ

 ٿ   ھۀ  ہ   

 

، امفونكنله سكلني قوم مسلمني دان مسلمات، اهلل يا

، سامأدا يغ ماسيه هيدوف اتاو فون مناتمنني دان 

يغ تله منيغضل دنيا. يا اهلل كورنياكن جوضـ كمولياءن 

 منفقهكندان كسجهرتاءن كفد مريك يغ برجهاد دان 

دان  ٢قفزكاة، فو ٢هرتاث كجالنمو سفرتي فمباير

اهلل فليهاراكنله عقيده كامي، يغ  يا سأومفاماث.

السنه واجلماعه، َأل ْيَرن اأَلَشاع َرْة برلندسكن عقيده اهل 

 دان َاْلَماُتِرْيد يَّْة.

 

، كقواتن، دان هدايه توفيقكورنياكنله  اهلل، يا

نضارا إسالم دان  ٢كسجهرتاءن دان فرتولوغن كفد كتوا

 صث كفد:خاث، راجا-راج

 

 وْمُحْرَماْل ِنْبا  يْماه َرْبِإ اْنَطْلسُّلَاَعْبَدَك اْلَحاِرَس ل َشِريَعت ْك، 

يغ دفرتوان باضي نضري دان  سلطان، ْرَدْنَكْسِإ اْنَطْلسُّلَا

 جاجهن تعلوق جوهر َداُراْلَتْعظ ْيم.
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 يْسِرْداِ اْنَطْلُس وْمُحْرَمْلاَ بنت اْهَيوِفُص يْثاِرَز راجكفد 

 اْنَطْلُس ِنْبا  يْلاع َمْسِإ وُكْنُت ،، فرمايسوري جوهرْهاَش

بنت  دان خيء فوان  ،جوهر تنكو مهكوت يْماه َرْبِإ

 ترعي دان دراج ٢بتقرا ،تريثوف دان ٢فوترا ، بوستمام

 .سكالني

َوُمْبَتِدِعى   ڈ

 ڈَئة السَّي ِّ

 ڈ

 ٿ يئڳ

  ۆ  ھأَدْخ لْنَا ڈۇئ

 کےەئ  ڻ
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پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  

، ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  

ې  ې  
 

ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ   ڇ

  ڎ

 


