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 تكبري هاري راي
 

ڃٺڃٺڃٺ

ڃچ   ٻ     ٻ    ۇ  ۇ  

ٱگ  ڃٺ

ں  پ  پ     ڍ       ڃٺ

ڇ  ڍ  ڑ   ک  

 ۇئ  ۇئ ۆئڈ    ۇ  ې   ۅ  ٻ     ٻ    ۇ  ۇ

 ڀ     ٺ  ٺ  

وَأَعَزَّپ  وَنَصَرَ   ُ وَعْدَهژ  چ   ٻ     ٻ    ۇ  ۇ  

چ  يئ  وَهَزَمَجُنْدَهُ

 ڃچ   ٻ     ٻ    ۇ  ۇ  

ٱگ  ڃٺ
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   األضحىفندوان صالة  عيد  
 

 خارا مغرجاكن:

 تكبرية اإلحرام سرتا نية: - 

مأموم( /دوا ركعة )إمام عيد األضحىسهاج اكو صالة سنة 

 كران اهلل تعاىل.

 .إفتتاحممباخ دعا  -

 كتيك)اهلل أكرب( فد ركعة فرتام. سنة مغغكت تاغن  7X برتكبري -

 برتكبري.

 سنة دسالغي باخاءن تسبيح فد ستياف تكبري: -

 ٻڌ   ٻ    پ      ٻ    ۅ پ  پ ڤ  ڦ

دان ممباخ سورة ق اتاو سورة األعلى اتاو  الفاحتةممباخ سورة  -

 )فد ركعة فرتام(. الكافرونسورة 

دان دسالغي دغن تسبيح  5X فد ركعة كدوا تكبري سباثق -

 سفرتي فد ركعة فرتام.

اتاو  الغاشيةدان ممباخ سورة القمر اتاو  الفاحتةممباخ سورة  -

 .اإلخالص

 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 "

 

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

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

  

سوفاي مريك  خطبةدوا -برفسن مغيغاتكن مجاعه فد كدوا .3

أطيعوا /  هللتقوا برتقوى كفد اهلل سبحانه وتعاىل سفرتي "

 هلل".
 

ممباخ ساتو ايات لغكف درفد القرءان دامل ساله ساتو درفد  .4

 خطبه.دوا 
 

 كدوا سفرتي: خطبةمن دامل مؤمندعاءكن اورغ  .5

ۀ  ۀ    ڃڇ  ڈ      " 

 ".ہ   
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   Covid-19كتيك وابق عبادة قربان فلقساناءن  

 م 2021 اليجو 20برساماءن  هـ 1442 جةذواحل 10
 

 

 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

 



 6 

  ڱك تَاب ه  ڍ َتَعـاَلى   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  

 اللَّـهطاعتله كامو كفد  ،مياناواهاي اورغ يغ بر"مقصود: بر

دان كفد "أوىل األمر"  اللَّـهدان طاعتله كامو كفد رسول 

كالغن كامو. كمودين جكـ  فدبركواس( دراورغ يغ )

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

)القرءان(  دان  اللَّـههندقله كامو مغمباليكنث كفد )كتاب( 

دان  اللَّـهميان كفد ابر جك كامو بنر ،( رسولثالسنة)

دان  ،يغ دمكني اداله لبيه باءيق )باضي كامو( .اخريةهاري 

 لبيه ايلوق فوال كسودهنث".

 

 َأْكَبُر، وِللَِّه اْلَحْمُد اللَّـهَأْكَبُر،  اللَّـهَأْكَبُر،  اللَّـه

 

 ،سكالني اللَّـه درمحيت غمسلمني ي

 ميانن،أك دان ناءكتقو كتكنيغكيت ت ماريله سام

 كيت ضمسو وتعاىل، هسبحان اللَّـه دفككطاعنت كيت  سرتا

 دان مليا يغ غاور نغكالامل د درجت يفااخمن تفدا
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 هاري راي مبوتثم سالمت. ثدسيسي برتقوى

 دان مسلمني قوم سلوروه كفد كنخفداو ضحىاألعيد

 نجتكنف كيت يغضتره تيدق يغ كورنوكش. مسلمات

وتعاىل اتس نعمت هاري راي  هسبحان اللَّـه ةركحض

 كنءاعمند كيت ماريله ضجو افتيدق لو .اين ضحىعيداأل

 يخسو دتانه حاج ةعباد كنارجغم غسد يغاومة إسالم 

 دان كسالمنت كصيحنت، دبريكن رضااملكرمة  ةمك

 .مربور يغ حاج وليهارفمم ثسرتوس

 

 ،سكالني اللَّـه دملياكن يغ حاضريين غسيد

 ناقرب راي هاري ونفاتاو ضحىعيداألهاري راي 

 10 لغضت دف. سالمإ كبسرن هاري انتارا اكنفمرو

 اللَّـه كنغوضاغم اكن سالمإ اومت سلوروه اين ذواحلجه

 سرتا حبرتسبي دان برحتميد برتكبري، نغد وتعاىل هسبحان

 يضبا ،ناقرب ةكن عبادملقسانا نغد سالمإ شعار قكنضمن

 . وتعاىل هسبحان اللَّـه كفد ديري مندكتكن
 

 دتونتوت تغسا يغن عمل اكنفمرواين  ناقرب ةعباد

ور علماء، حكوم مجه نغنداف منوروت. سالمإ دامل

 يغ مريك يضباّكدة ن اداله سنة اقرب ةملقساناكن عباد
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 ثتيبا ابيالفا دلقسانكن اين ةعباد .وانفبركمم

 ذواحلجه 10 دف يتءيا ناقرب راي هاري اتاو ضحىعيداأل

. ذواحلجه 13 دان 12 ،11 دفياءيت  قريشت هاري دان

ض يغه 1 ايات رثالكو ةسور دامل وتعاىل هسبحان اللَّـه فرمان

2: 

يل ىل مل خل ٱ  

  يف ىف يث ىث نث مث زث رث ٱ 

مك لك اك يق ىق   
 

 موكفد ورنياكنغم تله كامي ثوهضغسسو"برمقصود: 

 اوليه. (اخريةد دان ددنيا) قثبا يغ نقيءكبا (حممد واهاي)

 دان مات،-مسات توهنمو كران يغمسبه كنلهاكرج ايت،

 يغ غاور ثوهغضسسو. (برشكور ايضسبا) نابقر مسبليهله

 غسبار دافتمن دري) وتوسفتر يغ لهادي كاو،غا يكنخبن

 ."(ثينييغدا يغ ركاراف
 

 ،سكالني اللَّـه دملياكن يغ حاضريين غسيد

 يغ مريك اياله اين ناقرب ةعباد نقيءكبا انتارا

 مليا يغ نقكدودو دافتمن اكن ناقرب ةعباد مالكوكن

 يغ حديث اميانضسبا وتعاىل هسبحان اللَّـه دسيسي
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 رضي شهءيعا سيدتنافد در رتمذيلا االمام اوليه دروايتكن

 عليه وسلم اللَّـهصلى  اللَّـه رسول ثبهاواس عنها، اللَّـه

 :برمقصود يغ برسبدا

 

 حنر هاري دف آدم انق اوليه دالكوكن يغتيدق اد عملن "

 هسبحان اللَّـهي اوليه ءاينتخد لبيه يغ (ضحىعيداأل راي)

. (نابقر غبينات) داره هكنفمنوم دفين درءسال وتعاىل

 ،ثتندوق نغد قيامة هاري دف غدات اكن اي ثوهغضسسو

 اكن ترسبوت داره ثوهغضسسو دان ثكوكو دان ثبولو

 جاتوه اي سبلوم وتعاىل هسبحان اللَّـه ضاير كفد يفامس

 ."(نابقربر نغد) كامو جيوا برسيهكنله مك،. كبومي
 

 ،سكالني اللَّـه دملياكن غي حاضريين غسيد

  Covid-19 وابق كنغممند اين، وقتو دف يتوضنامون ب

مماتوهي  هندقله كيت مك كيت، اراضن ملندا يضال ماسيه

ملقسناكن دامل  بركواس يهقف اوليه كنفدتت تله غي راتورنف

 ،هي ايالهاتوف كيت رلوف غي راتورنف انتارا. اين ناقرب ةعباد

مغحدكن هندقله  قربان ةملقساناكن عبادمريك يغ ايغني 

 قربان مسبليهن ملقساناكندان  قربانجومله حيوان 

 برتوجوان ن. حال ايسهاج دفرتيغ بر مبليهنفث وستفد
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ة ترسبوت عباد كتيك رامي يغ ولنفركومف يلقكنباضي مغ

 بارو نءكبياسا بوديا عملن ،سالءين ايت. دلقسناكن

 مماتوهي ،موكسفاروه  فليتوف مماكاي نفكواجيسفرتي 

 وتاماكن كربسيهنغم داندغن اورغ الءين  نقنجاراف

مموتوسكن رنتاين  يضبا ،وتاماكناهندقله سنتياس د ديري 

  .منجاغكييت اورغ الءينتروس داري  اين اكيتفث وابق
 

 خطبة خريياغم يضبا ولنفكسيم ايضسباجوسرتو 

 ماريله سكالني، مجاعه دفك روثم نيغاي ربنم اين، يضاف دف

 تندا ايضسبا ضحىاألعيد مبوتثمكيت  سام-برسام

 ،تعاىلو هسبحان اللَّـه دفكشكورن كيت ككطاعنت دان 

مموتوسكن  يضبا ناءكراج يهقف اوسها ممبنتومسفيغ د

 االضس مماتوهي رلوف كيت. اين Covid-19 وابقرنتاين 

 كران ،بركواس يهقف اوليه دسارنكن غي هنخضنف لغكه

 ،اين مرينتهف يهقف دفدر نصيحت دان ارهن االضس

منت الوان اونتوق ممليهارا كمصلحنت دان كسبرتوج

 فقه قاعده دغن نتفبرت اين حال. نثمشاركت كسلوروه

 :بوتثم يغ

 

  ة "َحَلْصَمْلاِب وٌطُنَم ِةيَِّعرَّال لَىَع ِماَمااِل ُفرَُّصَت" 
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 تسأك مرينتهف اوليه داسر سسواتو نفكتت" :برمقصود

  ".كمصلحنت دفك قسيكنفبر اداله ثرعيت

 

 ورباننفغ تفيصمميليقي  غي سالمإ مشاركت جاديله

 يقينله. اين اوجني يفهادغم دامل يغضتي غي كصربن دان

 سيتف وتعاىل هسبحان اللَّـه اوليه دبريكن غي اوجني فستيا

 هسبحان اللَّـه غي اوجني بسر مساكني كران ،هثكمح اد

 اكن غي الاهف بسر مساكني كيت، دفك تورونكن وتعاىل

ج احل ةوتعاىل دامل سور هسبحان اللَّـه فرمان. روليهيف كيت

 :37 ايات

 

 خف جفحف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض ٱ
خل حل جل لكمك خك حك جك  مق حق مف  

  
 

 

 ايت هديه اتاو نابقر غبينات داره دان يغضدا" :برمقصود

 يفامس يغ يفتتا ،اللَّـه كفد يفامس اكن كالي-سكالي تيدق

 دري تقوى برداسركن يغ خالصا يغ عمل اياله ثكفد

 كامو يضبا ايت غبينات ممودهكن اي دمكينله. كامو

 نعمت دافتمن كران اللَّـه ممبسركن كامو ايفسو

 يغ بالسن نغد) مبرياض بريتا يكنلهفا. دان مسثتوجنوقف
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 باءيق ايفسو وسهاابر يغ غاور كفد (ثباءيق-يقءسبا

 ث".عمل

 

كَا را انََِِبَېئ ەئ    ٺَبا ِنَىئلُْقْرءا فاعا نَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

تاهَُ   ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ جب  حب  ِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وَا  ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاْغِفرِينَا حئ َٱ لُْمس ْ َيَاَفايااَفاْوزا لتَّائِِبيَاَةَاڀوا
 
ٱ
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 خطبه كدوا

ڃٺڃٺڃٺ

ڃٺڃٺڃٺ

 ٱگ  ڃٺ
 

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

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 

كوري وتعاىل، منشسبحانه و اللَّـهكتقواءن كيت كفد 

دامل دان إسالم يغ دكورنياكن كفد كيت. اميان  تنعم

نله لوفا اين، جاغ ضحىاألعيدكضمبرياءن كيت مثمبوت 

صلى  اللَّـهرسول  كيت ممفرباثقكن صلوات كفد بضيندا

 :56دامل سورة اأَلْحَزابْ ايات  برفرمان اللَّـه .عليه وسلم اللَّـه

 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  

 (56:األحزاب )       ڇچ  چ  ڇ  ڇ  

 

 دان مالئكتث برصلوات  اللَّـهسسوغضوهث " :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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 ضاءييمر اللَّـه، مسوضـ اللَّـهماريله كيت برموهون كفد 

يق دِِّالصِِّ ٍرْكو َبُبا َأَنيُِِّدياءيت َس B اللَّـهرسول  ٢خليفه

، ُهْنَع اللَّـه َيِضَر اْبطََّخاْل ِناْب َرَما ُعَنيُِِّدَس ،ُهْنَع اللَّـه َيِضَر

 ِناْب يِِِّلا َعَنيُِِّددان َس ُهْنَع اللَّـه َيِضَر اْنفََّع ِناْب اِنَمْثُعا َنيُِِّدَس

بضيندا يغ  ٢صحابة َعْنُه، دان جوض اللَّـه َيِضَر ْباِلي َطِبَأ

 يغ مها سوخي اين  اللَّـهن اضام كبرجواغ منضق ٢سام

 َعْنُهْم. اللَّـه

 

ا َنيُِِّدة دان َسَزْما َحَنيُِِّدكفد باف سودارا جوجنوغن كيت َس

 ْنَسا َحَنيُِِّدبضيندا َس ٢ا، خوخونداَمُهْنَع اللَّـه َيِضَر بَّاْسَع

ا َنُتيَِِّدبضيندا َس ٢ا، فوتريَمُهْنَع اللَّـه َيِضَرا ُحَسْين َنيُِِّددان َس

 ٢، اسرتيُهنَّْنَع اللَّـه َيِضَر الءينث- دان الءيناْءَرْهالزَّ ُةَماِطَف

 الءينث-دان الءين ةَشاِئا َعَنُتيَِِّد، َسةَجْيِدَخا َنُتيَِِّدبضيندا َس

. سرتوسث كفد سكليان كلوارضـ، نَُّهْنَع اللَّـه َيِضَر

دان يغ  َعْنُهْم اللَّـه  صحابة ٢، فغيكوت٢صحابة

كهاري  ايت دري مساس كسماس هيغضتي مريك منورو

قيامة.

 ۀ ڃ   ەئ      ڈ

 ٿ   ھۀ  ہ   
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، امفونكنله سكلني قوم مسلمني دان مسلمات، اللَّـه يا

دا يغ ماسيه هيدوف اتاو فون ا ، ساممناتمنني دان 

 دان جاوهي ،ليندوغي ،فليهارا اهلل يا يغ تله منيغضل دنيا.

 كتورونن ذورية ،اين كامي ديري كرياث لهافا سالمتكنله

 درفد كسلوروهنث إسالم اومت دان كامي كلوارض ،كامي

 مارا سضاال ،فثاكيت دان وابق ،بنخان دان باال جوا اف

كورنياكن جوضـ  اللَّـهيا  .كبوروقن دان كسوسهن ،بهاي

كمولياءن دان كسجهرتاءن كفد مريك يغ برجهاد دان 

 ،٢قفزكاة، فو ٢هرتاث كجالنمو سفرتي فمباير منفقهكن

 اللَّـه يا دان سأومفاماث.يغ ملقسناكن قربان  مريك

فليهاراكنله عقيده كامي، يغ برلندسكن عقيده اهل السنه 

 واجلماعه، َأِلْيَرن اأَلَشاِعَرْة دان َاْلَماُتِرْيِديَّْة.

 

كسجهرتاءن كقواتن، ،دان هدايه توفيقكورنياكنله  ،اللَّـه يا

ث، اراج-نضارا إسالم دان راج٢َدان فرتولوغن كفد كتوا

 صث كفد:خا

 

 وْمُحْرَماْل ِنْباِ يْماِهَرْبِإ اْنَطْلسُّلَاَعْبَدَك اْلَحاِرَس ِلَشِريَعِتْك، 

يغ دفرتوان باضي نضري دان  سلطان، ْرَدْنَكْسِإ اْنَطْلسُّلَا

 جاجهن تعلوق جوهر َداُراْلَتْعِظْيم.
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 يْسِرْداِ اْنَطْلُس وْمُحْرَمْلاَ بنت اْهَيوِفُص يْثاِرَز راجكفد 

 اْنَطْلُس ِنْباِ يْلاِعَمْسِإ وُكْنُت ،، فرمايسوري جوهرْهاَش

  بسر دان خيء فوان ،جوهر تنكو مهكوت يْماِهَرْبِإ

 دان دراج ٢ةبقرا ،تريثوف دان ٢فوترا فدوك ، بنت بوستمام

 .سكالني ترعي

َواْخُذِل اْلَكَفَرَة َوُمْبَتِدِعى  ْلُمْسِلِمنَي، اإِلْساَلَم َواَأِعزَّ  ڈ

ْكُتِب ا ڈواْلُمْشِرِكنَي، وُكلَّ َمْن ُهَو َعُدوٌّ لِِّلدِِّيِن َئِةالسَّيِِّ

ْلُمَساِفِريَناْلُغَزاِة َوالُْْحجَّاِج َواَوِلَعِبيِدَك ْلَعاِفَيَة َلَناالسَّاَلَمَة َوا

أَدْخ لْنَا ڈۇئ ٿُأمَِّة يئَبرَِِّك َوَبْحِرَك َوَجوَِِّك ڳ

َيا َعِزيُز َيا ەئ  ڻ  ۆَوُأُصوَلَنا َوُفُروَعَنا  ھ

کےَغفَّاُر َيا
 

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  
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