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 هجرية  1443عيد األضىح  خطبة

 

 ﴾ رتام ڤ خطبة ﴿
 

،هللا   ، هللا    أكبر ،هللا    أكبر ، هللا    أكبر ،هللا    أكبر ،  هللا    أكبر ،هللا  أكبر هللا    أكبر

، ،هللا    أكبر ي    الشاكرين وحمدا حمد الحامدين وحمد    الحمد، وهلل    أكبر
يواف 

ي لجالل وجهك    مزيده.   ويكاف     نعمه،
ينبغ  الحمد كما  وعظيم  يا ربنا لك 

 سلطانك. 

 

يك   له الملك وله الحمد وهو عىل    له،أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شر

ء   ي
شر ا  قدير، كل  البدر  ورسوله  عبده  محمدا  أن  والرساج  لوأشهد  دجر 

 .  المنبر

 

  المسداة،والنعمة    المهداة،  ةالرحم  محمد، اللهم صل وسلم وبارك عىل  

 . بعد أما  ووااله. وعىل آله وصحبه ومن تبعه ونرصه 

 

وِصيُكم    ،اّلٰلِ َفَيا ِعَباَد  
ُ
َ   .ُمتَُّقونَ فَاَز ال    َفَقد    اّلٰلِ َوٰى  ِإَويَّاَى بَِتق    أ ُدوا فَإِنَّ َخي    َوتََزوَّ

ادِ اتلَّق    .َوىٰ الزَّ
 

همباوه اياله  بكلن    باءيق-اءيقسب  هللا،د  ڤ ك  كالير  برتقواله    هللا!   ٢اي 

 برتقوى.  ڠبرجاي مريك ي تله  ڽ، وهوڠݢمك سس برتقوى. 

 

 ، أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم
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ِلَّةِ إِب َرِٰه ﴿ َسهُ ۧ َوَمن يَر َغُب َعن م  َطَفي َنٰهُ ٱَولََقِد    ۥ  َم إَِّلَّ َمن َسفَِه َنف  ن َيا  ٱِِف    ص    دلُّ
لِِحيَ ٱلَِمَن    ٓأۡلِخَرةِ ٱِِف    ۥ ِإَونَّهُ  ٰ َلُ   ١٣٠لصَّ قَاَل  ِ    ۥ  َربُّهُ   ۥ إِذ   لَِرب  ُت  لَم  س 

َ
أ قَاَل  لِم    س 

َ
أ

 ﴾ ١٣١ل َعٰلَِميَ ٱ
 

ي كيإݢام يڠ دا اجرن    كڤد   كيڠ تيدق سو   ڤدان سسيا "
  ، ه إبراهيمياول  وت 

امي مميليهڽ  ك  ، ڠݢوهڽو سنديري. سسن ديريڽ  ك هو نسچاي دي ممبود

ي دي ترماسوق  أ د  ، ڠݢوهڽو دان سس  ،ددنيا اين )منجادي رسول(
ة ننت  خبر

ات  كتوهن بر   بيال ڤايڠتله ا   ( 130)  يڠ صالح.   ٢الڠن اورڠ كالم  د  (يليهڤتر )

  كن هب  ساي م’ات:  كبر إبراهيم    ‘ديريمو )ماسوق إسالم(.   كنلهشه ’دڽ:  ڤك

– 130:  البقرةسورة  ]  "(131)   ‘ران توهن سمستا عالم(. كديري )إسالم(  

131] 

 

اين م   ،هاري  راي  ڽكيت  هاري  دڤبرسممبوت  يڠ نا  عبادة  دموالكن    ڠ ن 

ي إبراهيم عليه السالمياول ربانن  ڤڠهللا كران مالكوكن  رسول ككاسيه    ، ه نتر

 حاج. اي منونايكن عبادة وڤس مأنسي و ب  م ا دان منديريكن كعبة شت

 

إبراهيم عليه السالم    ݢيڠ سه  ،د هللاڤن ديري كاءرهمبڤربانن مننداكن  ڤڠ

كن    يڠإسماعيل عليه السالم    ،دكاسيهي   يڠربانكن انق  مڠبرسديا   دالهبر

إبراهيم عليه . سبلوم ايت،  كتيك إبراهيم عليه السالم سوده تراللو توا 

  يڠ دبومي مكة    إسماعيل عليه السالم  لتقكنم  سوڤاي كننته ير ڤ د  السالم

،ا مير دان  ءا   شتا تياد وه  اء ج   سوڤاي   كن ڤوال نته ير ڤ ددا  بݢينكمودين    كي  

 قربان. منجادي   ڤوتراڽ اونتوق مبليهمڽ
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ايت ٢تيبا ڤرينته  سمات  ،  ا-دبطلكن كران  مو مات  ي كإيمانن ڠنتوق    وجر

 فرمان هللا:  دڤليهارا.  يڠ ڠ تنايمبليه بڽم كڤد دتوكر   اللو  بݢيندا،

 

ا بَلََغ َمَعُه  ﴿ َ ٱفَلَمَّ ع  َرٰى ِِف    لسَّ
َ
ذ ََبَُك فَ   ل َمَنامِ ٱقَاَل َيُٰبََنَّ إِّن ِ  أ

َ
ّن ِ  أ

َ
َماَذا تََرٰى     نُظر  ٱ أ

بَِت  
َ
َٰٓأ يَ َعل  ٱقَاَل  َشا َء    ف  إِن  َسَتِجُدِّن   َمُر   تُؤ  ُ ٱَما  ِِبِينَ ٱِمَن    ّللَّ ٰ لََما    ١٠٢لصَّ س 

َ
أ ا   فَلَمَّ

َٰٓإِب    ١٠٣لِل َجبِيِ   ۥَوتَلَّهُ  يَ ن 
َ
أ ق َت    ١٠٤َرٰهِيمُ َوَنَٰدي َنُٰه  إِنَّا َكَذٰلَِك ََن زِي    لرُّء يَا   ٱقَد  َصدَّ

ِسنِيَ ٱ َُٰٓؤا  ٱإِنَّ َهَٰذا لَُهَو    ١٠٥ل ُمح  َلَ َنا َعلَي هِ    ١٠٧َوفََدي َنُٰه بِِذب ٍح َعِظيم    ١٠٦ل ُمبِيُ ٱ  ۡل  َوتََرك 
َٰٓ إِب َرٰهِيمَ   ١٠٨ٓأۡلِخرِينَ ٱِِف   ِسنِيَ ٱ  َكَذٰلَِك ََن زِي   ١٠٩َسَلٌٰم لََعَ ِمن  ِعَبادِنَا    ۥإِنَّهُ   ١١٠ل ُمح 
ِمنِيَ ٱ  ﴾ ١١١ل ُمؤ 

 

- ت برجالنكريڠڤد ڤ ي ڤاانقڽ )إسماعيل عليه السالم( سم  بيال ڤا  ،كم"

السالم)  ٢تيبا  برسامڽ،جالن   عليه  يتاهو    (إبراهيم  هللا  ڤممبر رينته 

ي ي ميموء )مالل
اولڤ  بب   يڠ  ا ’  رڠ رسول(: أو ه سي  اڽو مكبهوا    ڤ مبليهمو. 

منجواب: إ  ‘ تمو؟ڤنداڤ ا كسايڠنكايه    وهاي’  سماعيل  بواتله  يڠ    ڤو! 

ي ا ڤ ن داك ا   ايه  ، إن شاء هللا  . مو كڤد  كننته ير ڤد
الڠن  كالم  و ترماسوق دكت 

ي )مڠهاد  يڠ صبر 
  ه ب  دوا برانق ايت م-دواكاال  كتت  ،كم   ( 102)   ‘ (.  اوجير  ف 

ي    ڠ دن  ك درب  ه  )إسماعيل(   هللا( دان   ڤرينته  كڤد ديري ) تس لمبوڠڽ  أمڠبر

و تله  اكاڠ   (104! )إبراهيم  وهاي’  و: ب  امي مك  (103، )نتوق دسمبليه(و )ا

ي وجي ميم  كڤد رچاي  ڤ
ايتڤ  بطلكايت    ڤرينتهمك  )  ،   بݢينيله    .‘ ن(كامي 

يك ممبر ب  ٢اورڠ  كڤد ݢنجرن  كنامي  ي    قي اءيڠ 
(  ڤرينته)منطاعت  ر .  توهي 

دان    (106سسوڠݢوهڽ، ڤرينته اين اياله ساتو اوجير  يڠ ڽات، )   ( 105)

ن  ك امي جاديك  (107)  يڠ برس.   (يبشكسمبليهن ) ناتڠ  ين دڠن ب كامي ݢنتيك

ا    (108)   ين. ءال يڠ    ٢د اورڠڤكنتوه تالدن  و چ   إبراهيم،   كڤد سالمت سجهب 
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يكبݢيتوله    ( 109) ممبر اورڠڤكبالسن    كنامي  ب  ٢د    ( 110)   . قي اءيڠ 

  " (111)   برإيمان.   ٢امي يڠ بب  ك  ٢االڠن همبكالم  )إبراهيم( د  ،ڠݢوهڽو سس

 [ 111–102: الصافاتسورة ]

 

سام اد قربان    ، مالكوكن عبادة قربان  هندقله   وانڤبركمم  يڠ مريك    ،مك

برنية    دڠن  قربان سنة  ماهوڤون  ڽ،و مواجبكن ديرياواجب كران برنذر ات

مموج  ،كران هللا ي ڤسدحرامكن    يڠ هللا    درڤد ين  ءال   يڠ   ا بوكن كران 
  رت 

مموجا   ا مموج اتاو  ڤارا ون  ڤو ال ا و   ، ڠسسأور قبور    شيطان    اء، نبي أ  قبور 

 . اء وليأاتو    ،علماء 

 

ه  يتيدق بول  ،كنڤدتت  يڠ  ڽمو يكوت حكڠيكن مݢقربان دبها   يڠݢدا   ،مك

 ه. ڤدجوال دان دجاديكن او 

 

دنامكن بيت    يڠمنديريكن كعبة    كن اونتوقرينتهڤإبراهيم عليه السالم د

)رومه هللا( عبادة    ،هللا  قبلة  م  كڤد منجادي  باكي  إسالم  اره  ڽامة  اتوكن 

  ،سهاج  مان-كمان  كنيندهڤد  ڽباتو -و باتوكاال   . ڽمبه باتو ڽبوكن م  ،ڽعبادت

يك  ، دانر و كف  ،حرام  . ايت  ٢مبه باتوڽم جك كيت   شبر

 

د السالم  عليه  اونتوقرينته ڤ إبراهيم  منونايكن    سوڤاي   مأنسي و  ب  م  كن 

 : تعال  حاج كمكة. فرمان هللا

 

ِِف  ﴿ ذ ِن 
َ
ِ   نلَّاِس ٱ َوأ َج ِ ٱب فَج ٍ    ۡل   ِ

ُك  ِمن  تَِي 
 
يَأ َضاِمر    ِ

ُك   ٰ َولََعَ رَِجاَّلا  تُوَك 
 
يَأ

 ﴾ ٢٧َعِميق  
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برشوله" حاجكمڠرجا   سوڤاي  مأنسي   إبراهيم( كڤد   وهاي)   دان    ،ن 

مري  داتڠ  ك ا   كنسچاي  برجالن  كڤدن  دڠن  اونتا كي اكمو  منوڠݢڠ  دان   

 [ 27: الحج]سورة  "نجورو دنيا. ڤ ڤ وروس داتڠ دري سݢنكݢ  ڠسهي

 

ِ لََعَ   ... ﴿ َي تِ ٱِحجُّ   نلَّاِس ٱَوّلِلَّ َتَطاعَ ٱَمِن    ۡل  َ ٱإََِل هِ َسبِيٗلا  َوَمن َكَفَر فَإِنَّ   س    ّللَّ
 ﴾ ٩٧ل َعٰلَِميَ ٱَغَِنٌّ َعِن 

 

ي سسيا كيامنون  اونتوق  مأنسي   كڤد ن  كمواجبدان هللا  )"...  
 
  ڤ ن حاج باك

،ك منجالنو  ڤمم  يڠ ر بهوا هللا  ءهو اتك  ،ريڽكڠيإيڠ مڠ  ڤسياس دان    ي  يله 

 [ 97:  آل عمرانسورة  ]  "سلوروه عالم.   كڤد اي )تيدق برحاجة(  كايت مها  

 

ايت عبادة   ي مري  ا دان هرت  ،روح  جسد،حاج 
 
بر   كباك   ، كوان. مڤممكيڠ 

  يڠ   نا دڠن عبادةڤاله برسميسلوروه امة إسالم ا  كڤد   األضىحعيد  هاري  

ي ڤس  اين،برس  
الفطر   رت  عيد  عبادة  ڤبرسم  يڠ  هاري  دان  ڤنا دڠن  واس 

 ميڠݢو.  اڤ نا دڠن سمبهيڠ ليم وقت ستيڤبرسم يڠ هاري جمعة

  

 دنيا. نجورو  ڤسلوروه    يدر   ڠدات   يڠونن امة إسالم  ڤاله هيميعبادة حاج ا

مريك    . ڽادوان ڤر ڤ ن امة إسالم دان  اء رسودار ڤ  ا شتكن عبادة  ڠملمبحاج  

  يڠ ري  ݢدان ن  ،مذهب   سا،ڠبي  ݢابا -يݢاو بربا دنامكن امة ساتو قبلة واال 

 فرمان هللا: . بربيذا 
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َجُّ ٱ﴿ لُوَمٰٞت  َفَمن فََرَض فِيِهنَّ    ۡل  ع  ُهٞر مَّ ش 
َ
َجَّ ٱأ فََٗل َرفََث َوََّل فُُسوَق َوََّل ِجَداَل    ۡل 

َج ِ  ٱِِف   ُه    ۡل  لَم   ِمن  َخي   َيع 
َعلُوا  ُ  ٱَوَما َتف  َ    ّللَّ ُدوا  فَإِنَّ َخي  ادِ ٱَوتََزوَّ َوٰى  ٱ  لزَّ   تَُّقونِ ٱ وَ   تلَّق 

ِِل  و 
ُ
َٰٓأ ل َبٰبِ ٱيَ

َ  ﴾ ١٩٧ۡل 
 

ا كعبادة حاج ايت دالكو "   يڠ   ڤسسيا  ،. مككنڤدتت  يڠبولن    ڤن دالم ببر

ر امنون انتارا  ركارا نفسو  ڤ ن  كمالكو   لهنڠمك جا  ،حاج ايت  ٢ماس   ڤد   يكي 

  حاج. رجاكن  ڠكتيك مدان بركالهي    جاهت،   ٢ركارا ڤ  ڤرمڤوان،ن  ڠلالكي د

  بكلن، اريله  چدان    هللا. ي  ءهو ان دكتقجياكب  درڤد   بوات  كالير    يڠ  ٢ڤ دان ا

كو )هللا(  كڤد له  ادان برتقو   هللا.   كڤد بكلن ايت برتقوى    باءيق-اءيقسبمك  

ن.  يڠمريك  وهاي   [ 197البقرة: سورة ] "برعقل فيكبر

 

ديري  هن نفسو  نام  اݢر هللا منديديق    ،ي ايتامار   يڠورن  ڤمچ ر ڤدالم    ،مك

  سوڤاي  يڠ نوه كإيمانن دان كاسيه ساڤن  ڠ سودارا سسام إسالم د  ڤ ترهاد

 ڤادو. برساتو   يڠ منجادي امة 

  

ي  يڠمسلمير  دان مسلمات 
 هللا! درحمت 

 

سد  ي هاد ڠم  ڠكيت 
امف  زمان  بر   ة  اد  ڤچإسالم  دان  سسام    ڠر ڤبر   يڠه 

ادوان سلوروه  ڤر ڤ ير   ڤمميم  اونتوق  هللا مواجبكن كيت  ،دحالڤ  سنديري. 

 . دان    ا چونڤدمانكه    دالكوكن. ساتو محاسبة ديري واجب    ،مك  مأنسي

ر   ؟سبير

 

إسالم م بهوا  قبلة  ڤاجر كيت  ڠسدرله   ،هللا  كڤد برعبادة  تونجوق ساتو 

  درڤد ن كيت  ڤدالم سموا اوروسن كهيدو   ا رنڤو سم  يڠإسالم    قصود ن مڠد



7 
 

سه ة  أ  ݢيڠدنيا  بول  يڠ خبر دمكير  ه  يتيدق  اين  حال    ، كران  دڤيسهكن. 

جو ڤ سموا   دحساب  اكن  دنيا  ة.   ݢركارا  أخبر هاري  ممبوات    فد  كيت 

 ن هللا: ڤ اكوان دهادڤڠ

 

﴿ ِ ِ َرب   ﴾ ١٦٢ل َعٰلَِميَ ٱقُل  إِنَّ َصَٗلِِت َونُُسِِك َوََم َياَي َوَمَماِِت ّلِلَّ

 

)قربان   ،كو يڠسمبه  ڽ،وهوڠݢسس" ماتيكو   ،كو ڤهيدو   ،كو (عبادة    دان 

  " (. ڽتا دان منتدببر ڤيچمن  يڠسمستا عالم )  نتوه مات كران هللا  -سمات

 [162األنعام:  سورة ]

 

ةأ  درڤد سدرله بهوا كيت تله مميسهكن اوروسن دنيا   . خبر

 

  ، يڠ سمبهركارا  ڤدالم  هاڽله  ره كعبة  أ هللا ك  ڤادڠهاوروسن عبادة كيت م

حاج،   نامون،   سهاج.   ٢ين ءال   دان  ،تسبيح  ،ذيكبر   دعاء،  عمرة،  ڤواس، 

ألين  ،ايكونومي   وليتيك، ڤاوروسن   رومه  وق  جتونڤره  أك  ڤبرهاد  ٢دان 

 New)نيو يورك  دان    (Washington)  ي   يڠدنيا دواشك  ندان بوتيه  ڤ

York)،   و  اات  ݢ بالسن شر   تياد   ا شت  دوسا، ال دان  ا هڤن  اء ركبر ڤ تيدق اد    يڠ

 هللا: فرمان  نراك. 

 

فَ ﴿ ا  َتقِيما ُمس  ِصَرِِٰط  َهَٰذا  نَّ 
َ
تَتَّبُِعوا     تَّبُِعوهُ  ٱ َوأ ُبَل ٱَوََّل  َعن    لسُّ بُِكم   َق  َفَتَفرَّ

ىُٰكم بِهِ  ۦ  َسبِيلِهِ   ﴾ ١٥٣لََعلَُّكم  َتتَُّقونَ  ۦَذٰلُِكم  َوصَّ

 

سس" جالنكو   ڽ،وهوڠݢدان  مك  بتول  ڽساتو -ساتو  يڠ)إسالم(    اينله   ،

 . ر منوروتير جا  هندقله كالير   ي   كالير    له نڠدان 
  ين، ءال   يڠ   ٢جالن  ايكوت 
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بر ڤچبر   لير  اي كا چنس دان  بله    هللا. جالن    يدر   ( الري) براي  -رايچه 

ممبر ݢب ڤ يتوله هللا  برتقوى    كالير    سوڤاي  كالير    كڤد سي    يكن  سنتياس 

 [ 153األنعام: سورة ] ". ڽكڤد

 

الكتاب   ي 
ف  ولكم  لي  ي  فنو   والسنة،بارك هللا 

والحكمة.  عت  باآليات  وإياكم 

  ، والمسلمات  المسلمير    ولجميع   ولكم،لي    فر هللاغأقول قولي هذا وأست

 الرحيم.  الغفور إنه هو  
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 ﴾ كدوا خطبة ﴿
 

   اّلٰلُ 
َ
   اّلٰلُ   ،َِبُ ك  أ

َ
   اّلٰلُ   ،َِبُ ك  أ

َ
   اّلٰلُ   ،َِبُ ك  أ

َ
   اّلٰلُ   ،َِبُ ك  أ

َ
   اّلٰلُ   ،َِبُ ك  أ

َ
 اّلٰلُ   ،َِبُ ك  أ

 
َ
ِ وَ   ،َِبُ ك  أ ش    .دُ م  اۡل َ   ّلِلٰ

َ
ن ََّل أ

َ
إِلَ َهُد أ ش    .ََشِيَك َلُ   َدهُ ََّل وَح    اّلٰلُ   َه إَِّلَّ ـٰ  

َ
نَّ  َوأ

َ
أ َهُد 

َعب  مَّ َُمَ  وََسل ِم  الٰلهُ   .ۥَورَُسوُلُ   ۥُدهُ ًدا   ِ
َصل  َُمَ   مَّ  َسي ِِدنَا  َوَصح  مَّ لََعَ  آِلِ  َولََعَ  بِهِ  ٍد 

هُ  ۥتَبَِعهُ  َوَمن   ا َبع   .ۥهُ َوَواََّل  ۥَونَََصَ مَّ
َ
 :دُ أ

 

وِصيُكم    ،اّلٰلِ َفَيا ِعَباَد  
ُ
َ   .ُمتَُّقونَ فَاَز ال    َفَقد    اّلٰلِ َوٰى  ِإَويَّاَى بَِتق    أ ُدوا فَإِنَّ َخي    َوتََزوَّ

ادِ اتلَّق    .َوىٰ الزَّ
 

 !  مسلمير  دان مسلمات سكلير 

ماريله ڤد هاري راي اين كيت مراسكن بتاڤ برسڽ نعمة إيمان دان إسالم  
هاڽ كماتير  ددالم  يڠ دكرنياكن كڤد كيت اوليه هللا سبحانه وتعال. دان  

 إيمان دان اسالم سهاج يڠ دريضأي اوليه هللا سبݢيمان فرمانڽ: 

 

َها ﴿ يُّ
َ
َٰٓأ ِينَ ٱيَ َ ٱ تَُّقوا  ٱَءاَمُنوا    َّلَّ لُِمونَ  ۦ َحقَّ ُتَقاتِهِ  ّللَّ س  نُتم مُّ

َ
 ﴾ ١٠٢َوََّل َتُموُتنَّ إَِّلَّ َوأ

 

  2دڠن سبب  يڠ برإيمان، برتقواله كامو كڤد هللا    2)مقصودڽ(: واهي اورڠ
ي مألينكن

 كامو ددالم كادأن براݢام اسالم.  تقوى دان جاڠنله كامو مات 
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نعمة  ڤرسودارأن   بتاڤ برسڽ  ايڠت  اين جوݢ هندقله كيت  ڤد هاري 
اياله دي كاسيه   إيمان سسئورڠ  تندا  اسالم.  دانجوركن ددالم  يڠ  اسالم 

ر سبݢيمان دي كاسيه كڤد ديريڽ سنديري. س بدا  كڤد سودارا سأݢام دڠي 
 رسول هللا صىل هللا عليه وسلم: 

 

ِمُن  ََّل   ِسهِ يُؤ  ِخيهِ َما ُُيِبُّ نِلَف 
َ
َحُدُكم  َحَّتَّ ُُيِبَّ ِۡل

َ
   ..أ

 

كالير  سهيڠݢ دي كاسيه    ڠن)مقصودڽ(: تي  دق برإيمان سسئورڠ دالم كال
 ( 13 )البخاري  كڤد سوداراڽ سبݢيمان كاسيهڽ كڤد ديريڽ سنديري. 

 

ڤراسأن   اسالم  اورڠ  ستيڤ  ي 
هات  ددالم  الهبر  هندقله  ايت  سهوبوڠن 

س ديه ترهادڤ بالء بنچان دان كس وسهن يڠ منيمڤا اومة اسالم دشات  
، دلندا ڤڤراڠن، ك ، كبولورن  دنيا، سمأد مريك يڠ دتيمڤا ݢمڤا بومي مسكيي  

دان وباء ڤڽاکيت. جوݢ ترهادڤ اومة اس  الم يڠ سدڠ دجاجه، دظالمي  
يا،   ، عراق، سبر ي يڠ سدڠ برالكو دفلسطير 

دان دبونه شت دتيندس سڤرت 
 . ر  چينا، ميانمر دان سباݢير

 

تناݢ،   دان  ريڠݢيت  واڠ  دڠن  م ريك  ممبنتو  ممڤو  تيدق  ج  ك 
هللا2سکورڠڽ  كڤد  مناجات  دان  دع اء  ي  ماللؤي  ممبر هللا  سڤاي   

ڤرتولوڠن كڤد مريك دان ممبيبسكن م ريك درڤد ڤندريتأن دان كظاليمن  
ي ايت.  

 مأنسي يڠ دهادف 

 

 !  مسلمير  دان مسلمات سكلير 
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بركة ڤنوه  دان  مليا  يڠ  هاري  اوچاڤن   ڤد  ممباڽقكن  ماريله كيت  اين، 
ي محمد   ص ىل هللا عليه وسلم يڠ تله مڽمڤيكن صلوات دان سالم كأتس نتر

تن  دا   ڤڠ  ربانن.  دان  ج هاد  بنتوق  ي 
 
برباك ماللؤي  ستله  اس الم كڤد ك يت 

س الم   دان  صلوات  اوچاڤن  ماللؤي  دراقم كن  بݢيندا  كاسيه كيت كڤد 
ي مماتوهي ڤرينته هللا ددالم القرءان: 

 
 سباك

 

َ ٱإِنَّ  ﴿ َٰٓئَِكَتهُ   ّللَّ ِ  ٱيَُصلُّوَن لََعَ    ۥَوَملَ َها    نلَِّب  يُّ
َ
َٰٓأ ِينَ ٱيَ َءاَمُنوا  َصلُّوا  َعلَي هِ وََسل ُِموا    َّلَّ

لِيًما  ﴾ ٥٦تَس 
 

ر سنتياس برصلوات كأتس   )مقصودڽ(: سسوڠݢوهڽ هللا دان ڤارا مالئكي 
اورڠ ، مك واهي  برإيمان اوچڤكن ص لوات دان س  الم كأتسڽ دڠن    2نتر

 [ 56]سورة األحزاب :  . 2سسوڠݢوهڽ 

 

ِ لََعَ َُمَ مَّ  الٰلهُ 
  .َراهِيمَ َراهِيَم َولََعَ آِل إِب  َت لََعَ إِب  َكَما َصلَّي    ،دٍ مَّ ٍد َولََعَ آِل َُمَ مَّ َصل 
َت لََعَ إِبَراهيَم َولََعَ آِل إِبَراهِيَم ِِف  َكَما بَاَرك    ،دٍ مَّ ٍد َولََعَ آِل َُمَ مَّ لََعَ َُمَ   َوَبارِك  

   .َعالَِمَي إِنََّك ََحِيٌد ََمِيدٌ ال  
 

اغ  الٰلهُ  َوال  ُمؤ  لِل    فِر  مَّ  َوال  ُمؤ  ِمنَِي  َوال  ُمس  ِمَناِت   ُمس  لِِمَي 
َ اۡل  ِمن  ح  لَِماِت    ُهم  َيآءِ 

 
َ َربََّنا   .نَا ِصَغاًرا َكَما َربَّو    ُهم  ََح  يَنا َوار  نَلَا ُذنُوَبَنا َوُذنُوَب َوادِلِ   فِر  َربََّنا اغ    .َواتِ م  َواۡل 
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ِ خ  نَلَا َوِلِ فِر  اغ   ِيَن َسَبُقونَا بِال  ِيَن  ِِف قُلُوبَِنا ِغًٗل   َعل   َت  يَماِن َوََّل َوانَِنا اَّلَّ َمُنوا  َءا لَِّلَّ
 .َربََّنا إِنََّك َرُؤوٌف رَِّحيمٌ 

 

ِ الٰلهُ  ِعزَّ ال 
َ
ِ    ،لِِميَ ُمس  َم َوال  َٗل س  مَّ أ ذِلَّ الش 

َ
ِ َك َوال  َوأ   ، ُمَنافِقِيَ َوانل َِفاَق َوال    ،كِيُمش 

ل   الِِميَ َوالظُّ ع  مَّ إِنَّا ََن  الٰلهُ   .َم َوالظَّ
َ
ورِهِم    َدآئَِنا َوَنُعوُذ بَِك ِمن  َعلَُك ِِف ُُنُورِ أ   .َُشُ

د  الٰلهُ   .لََعَ ُُنُورِهِم    َدُهم  مَّ ُردَّ َكي  الٰلهُ  ِ ِق    لَُهم  َشم    مَّ بَد    ََكَِمَتُهم    وََشت ِت    َعُهم  َج    َوفَر 
  زِل  َوَزل  

ق 
َ
   .بَِك ِِكَ   ًبا ِمن  ََك   ِهم  َعلَي   وََسل ِط   ، َداَمُهم  أ

 

ةِ   ،ِطيَ َعفَِي ِِف فَلَس  َتض  ُمس  ُمَجاهِِديَن َوال  َواَنَنا ال  إِخ    َُص  مَّ ان  الٰلهُ  ِ  ،  َوِِف َغزَّ
َوِِف ُك 

ِ  الٰلهُ   .َمََكنٍ  قَو  َ   ،َعَزائَِمُهم  مَّ  ق    َوَثب ِت  ،  ََكَِمَتُهم    ع  َواج 
َ
لََعَ    ُهم  َُص  َوان    ، َداَمُهم  أ

ع  
َ
    .َدآئِِهم  أ

 

ن  الٰلهُ 
َ
ن  ،  َواَهاُفَسَنا َتق  مَّ آِت أ

َ
َِها أ ُ َوَزك  َها   َمن  َت َخي  ن    ،َزَّكَّ

َ
مَّ الٰلهُ   .اهَ ََّل َت َوَِلَُّها َوَمو  أ

اۡل َ  رِنَا 
َ
َحًقا  أ ات َِباَعهُ زُق  َوار  قَّ  َ   ، َنا  اۡل  رِنَا 

َ
بَاِطًٗل َوأ َوار  اِطَل  اج  زُق    مَّ  الٰلهُ   .تَِنابَهُ َنا 

ص  
َ
َتَنا َوُوََّل  ، َطاَنَناُسل   لِح  أ ئِمَّ

َ
ُمورِنَاَوأ

ُ
َخافََك َواتََّقاَك يَا    يَتََنا ِِف َمن  وََِّل  َعل  َواج   ، ةَ أ

  .َعالَِميَ َربَّ ال  
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فِر  نَلَا َوتَر ََح َنا نَلَُكوَننَّ ِمَن   َّم  َتغ  ل نُفَسَنا ِإَون 
َ
أ َنا   ََّل    َربََّنا  .ٱل َخِِٰسِينَ َربََّنا َظلَم 

ًَة    نَك رََح  ُ َد إِذ  َهَدي تََنا َوَهب  نَلَا ِمن دلَّ نَت    تُزِغ  قُلُوَبَنا َبع 
َ
اُب إِنََّك أ َربََّنا    .ٱل وَهَّ

َوٰ  ز 
َ
ِيَّ َهب  نَلَا ِمن  أ ُي  وَ ـٰ ِجَنا َوُذر  ع 

َ
ةَ أ َعل َناتَِنا قُرَّ َربََّنا  َءاتَِنا ِِف    .لِل ُمتَّقَِي إَِماًما  ٱج 

َيا ن   .ٱنلَّارِ َحَسَنةا َوقَِنا َعَذاَب  ٱٓأۡلِخَرةِ َحَسَنةا َوِِف  ٱدلُّ
 

ِ ُد م  َواۡل َ  .بِهِ وََسلَّم  ٍد َولََعَ آِلِ َوَصح  مَّ لََعَ َسي ِِدنَا َُمَ  اّلٰلُ َوَصَّلَّ  ِ ال   ّلِلٰ  .َعالَِميَ َرب 

 

  اّلٰلُ 
َ
  اّلٰلُ  ،َِبُ ك  أ

َ
  اّلٰلُ  ،َِبُ ك  أ

َ
ِ وَ  ،َِبُ ك  أ  .دُ م  اۡل َ  ّلِلٰ

 

 


