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" عيد الفطرى :
تقوي رمضان املبارک يڠ برفنخڠن"
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خطبة هاري راي عيدالفطر  3414هجرية
(يغفرتام)
اَهلل َأَكَبَرَ ََ ,للاَ َأكبر ََ ,للا َأكبر ََ ,للا َأكبر ََ ,للا َأكبر ََ,
للاَأكبرََ,للاَأكبرََ,للاَأكبرََ,للاَأكبرَكبيراََ.
اركَا َ َِفيَ ِ َه ََ.
َوالَحَمَدَ َهللِ َحَمَدَا َكَ َِثيَ َراَ ,حَمَدَا َطَ َِيبَا َمَبَ َ
افي َمَ َِزيَدَهَ ََ .يا َ َربَنَا َلَكَ َالَحَمَدََ
حَمَدَا َ َيَ َو َِافيَ َ َِنعَمَهَ َ َويَكَ َِ

ظيَ ِ َمَسَلَطَا َِنكَََ.
اللَ َوجَ َِهكََ َوعَ ِ َ
كَمَالََيَنَبَ ِ َغيََ ِ َلجَ ِ َ
أَشَهَدَ َأَنَ َلَ َ َِإلهَ َ َِإلَ َللاَ َ َوحَدَهَ َلَ َشَ َِريَكَ َلَهَ ََ ,لَهَ َالَلَكََ
رَ َ .وأَشَهَدَ َأَنََ
ل َش َيَءَ َقَ ِ َديَ َِ
َولَهَ َالَحَمَدَ َ َوهَوَ َعَلَى َكَ ِ َ

اجَالَ َِنيَ َِرََ.
الس َر ِ َ
مَحَمَدَاَعَبَدَهََ َورَسَ َولَهََ,اَلَبَدَرََالَدَجَىََ َِو ِ َ
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نَ
لا َوَِليَ ِ َ
لَ َوسَ َِلمََ َوبَا َركَ َعَلَى َسَ َِي ِ َدنَا َمَحَمَ ِ َد َ َِفيََ َ
اَللَهَمَ َصَ ِ َ

لاعَلَىَ َ ,وعَلَى َ َِآل ِهَ
لَ َ
ن,وَ َِفيَ َالَ َِ
آلاخ َِريَ ِ َ
وَ ِ َ
نََ َ.وبَعَدََََ.
انَ َِإلَىَيَ َو ِ َمَالَ ِ َديَ ِ َ
َوالتَ َِاب َِعيَنََ َِب َِإحَسَ ِ َ

اب َِهَ
َ َوأَصَحَ َِ

فَيَاَ َِعبَادََللاَ َِاتَقَواَللاََََ.
واهي همب– همب هللا !  ,برتقوى له كفد هللا ,دڠن
مڠيكوت سݢاال فرينتهڽ دان منيڠݢلكن سݢاال الراڠنڽ .
الحمد هلل برشكور ,كيت تله منونايكن عبادة فواس
سبولن رمضان ,هاري اين فوال كيت مڽمبوت هاريراي,
برسمفنا دڠن عبادة فواس ايت .ماريله فدا هاري يڠ مليا
اين ,كيت مڠحساب ديري سنديري سبلوم دحساب
دهادافن هللا فدا هاري قيامة  .اداكه كيت برجاي منچافاي
توجوان عبادة فواس؟ .يأيت منجادي اورڠ يڠ برتقوى
كفدا هللا ,دانتارا تنداڽ اياله كيت منجاديكن القران ايت
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فتونجوق باݢي سلوروه كهيدوفن كيت  .القرآن ايت كاتا-
كاتا يڠ واجب كيت برإيمان كفداڽ .
القرآن منونجوقكن كفد إيمان يڠبنر كفدا هللا دان سموا
ركون إيمان يڠ منجادي أساس كفدا سموا عمالن كيت,
افبيال بطل مان–مان ركون إيمان ,مڽببكن سموا عمالن
دتولوق .القران جوݢا منونجوقكن چارا برعبادة يڠ بتول
افبيال مڠادف توهن دڠن إخالص .القران جوكا
منونجوقكن سموا چارا يڠ بتول كتيك هيدوف داتس دنيا
سبلوم ماتي دان ممبريتاهو اداڽ هاري آخيرة يڠ اكن
دبيچاراكن دڠن عاديل سموا فركارا ددنيا  .چارا هيدوف
ايت مليفوتي سموا فركارا  ,مڠاجر كيت منجاك ديري دڠن
ماكن مينوم مڠيكوت باتس حالل دان حرام ,فكاين
مڠيكوت مأنس ي منجاݢا مروة دان هرݢا ديري ,رومه
كديامن دان سݢاال كموداهن دمان سهاج دان بيال -بيال
ماس  ,ترماسوقله اوروسن ايكونومي منچاري هرت دان
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مڠوروسڽ  .بݢيتو جوݢ اوروسن فوليتيك ممرينته نݢارا
دان مميليه سياف منچادي فميمفين دان مڠيكوت سياف
سهاج  ,سمواڽ تيدق تركلوار درفدا فتونجوق هللا دان
حكومڽ يڠ اد دالم القران  ,دان تونجوق اجر برعمل
دڠنڽ ,اوله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يڠ دناماكن
السنة  .سبدا رسول هللا صلى هللا عليه :
مَنَ َأَحَدَثَ َ َِفيَ َأَمَ َِرنَا َهَذَا َما َلَيَسَ َ َِمنَهَ َفَهَوَ َ َردَ َ(َ .روايةَ

البخاريََدانَمسلم)َ.
(سسياف يڠ مڠاداكن فركارا بارو دالم اوروسن اݢام كامي
يڠ بوكن درفداڽ  ,مك فركارا ايت دتولوق).
مك سموا كفرچيأن يڠ ادا دالم ديري كيت ,عمالن كيت
ترهادف توهن ,ترهادف ديري كيت سنديري ,كلوارݢ
كيت  ,دان مشاركت دكليليڠ كيت ,سموا بندا يڠ ادا كأيتن
دڠن كيت دان أخالق كيت اكن دبيچاراكن دان دحساب
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دهادافن هللا فد هاري قيامة  ,دڠن اداڽ چاتيتن فارا
مالئكة دان سقس ي درفدا ديري كيت دان دسكليليڠ كيت .
فرمان هللا :
اه ِهمَ َوتك ِلمنا َأي ِد ِيهمَ َوتشهدََ
اليومَ َنخ ِتمَ َعلى َأفو ِ

نَ(َ)56يسََ.
أرجلهمََ ِبماَكانواَيك ِسبو َ
(فدا هاري اين دسيمفول (كونجي) مولوت – مولوت مريك
(كاكو تيدق بوليه برچاكف الݢي ) دان برچاكفله كفد كامي
(هللا) اوله تاڠن -تاڠن مريك  ,دان كاكي – كاكي مريك
منجادي سقس ي  ,ترهادف اف – اف يڠ مريك بوات (ددنيا
دهولو).
منونجوقكن سلوروه كهيدوفن كيت براد دباوه فرينته هللا
يڠ مواجبكن كيت برعمل دڠن إسالم سمواڽ .هللا
منكسكن بهوا كالو تيدق إسالم سمواڽ مك منجادي
فڠيكوت شيطان  .فرمان هللا :
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ُّ
م َكافةَ َولَ َتت ِبعواَ
السل ِ َ
يا َأيها َال ِذينَ َآمنوا َادخلوا َ ِفي َ ِ
ان َ ِإن َه َلكمَ َعدوَ َم ِبينَ
اتَ َالشيط ِ َ
خطو ِ
البقرةَ.

َ(َ)802

(واهي اورڠ – اورڠ يڠ برإيمان !  ,ماسوقله كامو كدالم
إسالم سمواڽ  ,دان جاڠنله كامو مڠيكوت لڠكه – لڠكه
شيطان  .سسڠكوهڽ شيطان ايت موسه يڠ ترڠ يات كفد
كامو ).
كتهويله بهوا سسياف يڠ منولوق مان -مان حكوم إسالم يڠ
دفيكيرڽ درفدا اوروسن دنيا يڠ تيدق اد كأيتن دعن اݢام ,
سفرت مسألة ايكونومي  ,فوليتيك دان فراتوران هيدوف
يڠ ألين برمعنى دي منجادي فڠيكوت شيطان  ,والو فون
دي برسمبهيڠ  ,برفواس  ,مڠرجاكن حاج دان عمرة .
جاڠنله مڽڠكا بهوا مالئكة هاث منچاتيت عمل عبادة ,
ادافون دالم اوروسن ألين مالئكة برجوتي ريحة  ,مك مريك
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بوله بوات اف سهاج دان مڠيكوت سياف سهاج دڠن
منيڠݢلكن فتونجوق القران  .كفدا مريك فركارا ترسبوت
تيدق اد فتونجوق درفد القران دان تيدق داجر اوله رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم  .مريكاله كومفولن يڠ دهاالو فد
هاري قيامة ,والو فون ادا تندا وضوء دان سمبهيڠ  ,تتافي
مريك مڠيكوت سبهاݢين القران  ,بوكن سموا القران  ,دان
رسول هللا صلى هللا دسفاروه جالن  ,تيدق هابيس
فرجاالنن هيدوفڽ برسام رسول هللا سلى هللا عليه وسلم .
فدا هاري قيامة سݢاال دؤيت يڠ كومفولكن دڠن بايقڽ
داتس دنيا اين تيدق بوليه منبوسكن ديري سكيراڽ مالون
فرينته هللا ددالم القران .فرمان هللا :
يومََلََينفعََمالََولََبنونََ(ِ َ)22إلََمنََأتىَاللهََ ِبقلبََ

س ِليمََ(َ)28الشعراءَ.
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(هاري يڠ تيدق ممبري منفعة الݢي اوله هرتا دان انق فينق
يڠ رامي ,مألينكن مريك يڠ داتڠ مڠادف هللا دڠن هاتي يڠ
سجهترا )
مسلمين دان مسلمات يڠ درحماتي هللا !
كيت تله براد دالم بولن رمضان سالم سبولن  ,منونايكن
عبادة يڠ دواجبكن دان دسنتكن  ,دالم كادأن هللا
ممبلڠݢوكن شيطان  .مك افاكه حاصيل يڠ كيت دافت
ستله منيڠݢلكن رمضان ؟  .اوكورانڽ اياله صفة تقوى يڠ
ادا دالم ديري كيت سهيڠݢ منچافي اف يڠ دجواب اوله أبي
بن كعب رض ي هللا عنه ,افبيل أمير املؤمنين عمر بن
الخطاب رض ي هللا عنه برتاڽاكن كفداڽ  ":واهي أبي !  ,افكه
دي حقيقة تقوى؟"  .أبي برتاڽ  ":فرنهكه أمير املؤمنين براد
دجالن يڠ بايق دوري ؟" .عمر منجواب  ":يا ! ,فرنه " .كات
أبي  ":بݢيماناكه چارا برجالنڽ ؟"  .كات عمر  " :ساي اكن
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برهاتي -هاتي دان برجاݢا –جاݢا سفاي كاكي ساي تيدق
ترفيجق دوري "  .كات أبي  ":ايتوله دي حقيقة تقوى ".
معنى تقوى ايت اياله كيت برجاݢا – جاݢا سفاي سلوروه
كهيدوفن كيت اين سنتياس طاعة كفد فرينته هللا دان
منيڠݢلكن سݢاال الراڠنڽ ,دڠن راس تاكوت  ,مالو دان
ݢرون برهادافن دڠن هللا .
مسلمين دان مسلمات يڠ درحماتي هللا !,
هاري اين كيت برهادفن دڠن اوجين زمان يڠ ساڠت
منچابر إيمان كيت .كران تتف اد دسفنجڠ زمان,
ترماسوق زمان سكارڠ  ,اداث مأنس ي يڠ تيدق برمينت
ترهادف فتونجوق القران  ,والوفون مڠاكو منجادي اورڠ
إسالم  .دالم ماس يڠ سام كيت دكليليڠي اوله موسه
برباݢاي فهامن يڠ برساتو سفرتي باال تنترا أحزاب  ,مڠهالڠ
افبيل اداڽ اوسها سفاي اومة إسالم كمبالي سموال كفد
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إسالم سلوروهڽ  .مريك مڠݢوناكن دؤيت  ,دعاية  ,دان
ككراسن ممقسا دڠن اف سهاج باݢي مڽكت اوسها –
اوسها كمبالي سموال برعمل دڠن سلوروه اجاران إسالم.
سبنرڽ مريك مڠوالڠي چارا يڠ سام كتيك مننتڠ رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم دان فارا صحابة رض ي هللا عنهم دزمان
اول إسالم  .هرت دݢوناكن انتوق ممبلي رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم اتو منچابرڽ سفاي ممبري هرتا ككايأن
منجادي شرط بوله مڠيكوت إسالم سمواڽ ,كالو تيدق
دافت كسناڠن هرتا مك إسالم دتيڠݢلكن .
افبيل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منديريكن كراجأن
يڠ برعمل دڠن القرآن  ,فتونجوق يڠ بنر دان حكوم يڠ
عاديل  ,مريك مڠومفولكن باال تنترا باݢي مڠفوڠ دان
مڠهافوسكنڽ .
مسلمين دان مسلمات يڠ درحماتي هللا !.
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ماريله كيت مڠمبيل فڠاجران دان اعتبار  ,افبيل رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم مڠهادفي باال تنترا أحزاب يڠ سدڠ
مڠفوڠ دان ماس يڠ سام ادا فوال موسه دالم كاالڠن
فندودوق مدينة سنديري  .فرمان هللا :

ِإذ جاءوكم ِمن فو ِقكم و ِمن أسفل ِمنكم و ِإذ
اجر وتظ ُّنون
زاغ ِت لابصار وبلغ ِت القلوب الحن ِ
ُّ
ن
ِبالل ِه الظنونا (َ)00هن ِالك ابت ِلي الؤ ِمنو وزل ِزلوا
ِزلزًلا ش ِديدا (َ)00و ِإذ يقول النا ِفقون وال ِذين ِفي
وب ِهم مرض ما وعدنا الله ورسوله ِإل غرورا
قل ِ
(ََ)08ألاحزاب 10-12:
(ايڠتله ! افبيل موسه داتڠ دري اتس دان باوه مڠفوڠ
كامو ,افبيل تربلياقله مات  ,دان جنتوڠ فول همفير
تركلوار كحلقوم كران كتاكوتن ,دان كامو مڽڠك ترهادف
هللا دڠن سڠكأن – سڠكأن بوروق ,افبيل دماس اورڠ -
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اورڠ يڠ برإيمان داوجي دان (ايمان) مريك دݢونجڠ دڠن
دهشة  .دان افبيل بركاتاله اورڠ – اورڠ منافق دان اورڠ –
اورڠ يڠ اد فڽاكيت دالم هاتيڽ (راݢو -راݢو ترهادف
إسالم)" ,هللا دان رسولڽ تيدق برجنجي بنر  ,جنجيڽ
سمات – سمات انتوق مڠݢودا (منيفو) .
أخيرڽ هللا ممبري كمناڠن كفد إسالم دان ممبيناساكن
موسهڽ  .فريستيوا اين كيت اوالڠي ستيف برتكبير هاري
راي :
لََ َِإلَهََ َِإلََللاَ َوحَدَهَََ,صَدَقََ َوعَدَهََ َونَصَرََعَبَدَهََ َوأَعَزََ

لاحَ َزابََ َوحَدَهََ.
جَنَدَهََ َوهَ َزمََ َ
(تيدق اد توهن يڠ سبنر مألينكن هللا اساڽ (تياد الݢي توهن
يڠ ألين) ,بنرله جنجيڽ  ,منولوغ همباڽ  ,ممنڠكن تنتراڽ
دان ممبيناساكن دڠن اساڽ ترهادف باريسن برسكوتو
درفد برباݢاي -باݢاي فواق ).
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مسلمين دان مسلمات يڠ درحمتي هللا !
ليهتله سدڠ برالكو دسلوروه دنيا هاري اين  ,إسالم دسكت
دان دهالڠ دڠن سݢاال چارا درفد منچافي كمناغن  ,دڠن
هرت رشوة دان باال تنترا  ,والو فون ماللؤي فيليهنراي يڠ
سفاتوتڽ امان دان عاديل  ,تتافي تيدق سكالي -كالي باݢي
كمناڠن إسالم .دكفوڠ دان دجاتوهكن دڠن ككراسن
ستله منجافي كمناڠن  .اف يڠ كيت هادفي دسيني دان
دهادفي اوله فرجواڠن إسالم دمصر ,فلسطين ,سيريا,
تونيسيا  ,ليبيا دان ألين-ألين منونجوقكن بنرڽ جنجي هللا
ددالم القران  ":بهوا مريك يڠ منكقكن إسالم اكن مڠهادفي
اوجين " .فرمان هللا منجريتاكن فارا صحابة برسام رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم افبيل مڠهادفي موسه درفد لوار
دان دالم :
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ولا َرأى َالؤ ِمنونَ َلاحزابَ َقالوا َهذا َما َوعدنا َاللهََ
ورسولهَ َوصدقَ َاللهَ َورسولهَ َوما َزادهمَ َ ِإلَ َ ِإيماناَ

وتس ِليماَ(َ)88لاحزابََ.
(دان افبيل اورڠ-اورڠ يڠبرإيمان مليهت كداتڠن باال تنترا
أحزاب (باريسن برباݢاي فواق ) داتڠ انتوق مڠفوڠ دان
ممبيناساكن مريك .مريك بركات  :اينيله دي اف يڠ تله
دجنجيكن اوله هللا دان رسولڽ (ستيف اورڠ يڠ برإيمان
اكن داوجي)  ,بنرله هللا دان رسولڽ .دان تيدقله منمبهكن
كفد مريك مألينكن إيمان يڠ لبيه كوات دان لبيه برسڠݢوه
مڽره ديري كفد هللا (تتف برسام إسالم دان فرجواڠنڽ ).
مسلمين دان مسلمات يڠ درحمتي هللا !
سبولن رمضان مڠاجر كيت سفاي منجاديكن القران
فتونجوق سفنجڠ فرجالنن هيدوف سهيڠݢا ماتي,
سكيراث صفة تقوى ايت ادا دالم ديري كيت  .مك فرچايا
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بهوا القران اداله معجزة علم يڠ ممبري فتونجوق سهيڠݢ
هاري قيامة .بوكن سهاج حكومڽ  ,ترماسوقله جوݢا جنجي
دنيا دان أخيرة دان چريتا فركارا زمان دهولو والاو فون
برالكو سجق ببراف ريبو تاهون  ,فڠاجرانڽ مستي براولڠ
برالكوڽ دزمان اين دان اكنداتڠ  ,كران القران اداله كالم
هللا (كاتا-كات هللا) دان علموڽ يڠ تيدق ترهيڠݢ.
أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم
و ِإنَ َكنتمَ َ ِفي َريبَ َ َِمما َنزلنا َعلى َعب ِدنا َفأتوا َ ِبسورةَ َ ِمنََ
اد ِقينََ
ِمث ِل َِه َوادعوا َشهداءكمَ َ ِمنَ َدو ِ َ
ن َالل ِ َه َ ِإنَ َكنتمَ َص ِ
(َ)82ف ِإنََلمََتفعلواَولنََتفعلواَفاتقواَالنارََال ِتيَوقودهاَ

الناسََوال ِحجارةََأ ِعدتََ ِللَكا ِف ِرينََ(َ)82البقرةَ.
(دان جيكا سكيراڽ كامو راكو (تيدق فرجاي ) درفد اف يڠ
تله كامي تورونكن (القرآن) كفدا همبا كامي (محمد صلى
هللا عليه وسلم ) .مك فرسيالكن كامو باوا ساتو سوره
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سفرتيڽ  .دان فڠݢيلله فنولوڠ –فنولوڠ كامو (دكاالڠن
توهن -توهن اتو فميمفين–فميمفين ) يڠ كامو لنتيق
سنديري سألين درفد هللا  ,جيكا كامو اورڠ-اورڠ يڠ بنر .
مك جيكامو تيدق دافت مالكوكنڽ دان تيدق اكن دافت
مالكوكنڽ  ,مك تاكوتله كامو اكن افي نراك  ,دمان اومفن –
اومفنڽ اياله مأنس ي– مانس ي دان باتو -باتو  ,اي دسدياكن
انتوق اورڠ –اورڠ يڠ كافير (اينكار اتو مالون القران ).
م ََ َ ,ونَفَعَ ِ َني َ َوإيَاكَمََ
آن َالَكَ َِريَ ِ َ
بَا َركَ َللا َ َِليَ َ َولَكَمَ َ َِفيَ َالقَر ِ َ
وَِلي َهَذَا َ َوأَسَتَغَ َِفرَ َللاَ
الذكَ َِر َاَلحَ َِكيَ ِ َم ََ .اَقَ َو َل َقَ َ
ات َ َو َِ
َِبا َليَ ِ َ

ظيَمََ َِليََ َولَكَمََ َوَِللَمَسَ َِل َِميَنََأَجَمَ َِعيَنَ.
الَعَ ِ َ
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خطبة كدوا
للاَأكبرَ,للاَأكبرَ,للاَأكبرَ,للاَأكبررَ,للاَأكبررَ,للاَ
أكب رررَ,للاَأكب رررَ,وهللَِالحم رردَ.أش ررهدََأنََلََ ِإل ررهََ ِإلََللاََ
وح ر ر رردهََلََش ر ر ر ِرريكََل ر ر ررهََ.وأش ر ر ررهدََأنََمحم ر ر ررداَعب ر ر رردهََ
رلَوسر ِرلمََعلررىَسر ِري ِدناَمحمرردََوعلررىَ
ورسررولهََ.اللهررمََصر ِ َ

آ ِل ِ َهَوصح ِب ِ َهَومنََت ِبعهََونصرهََووًلاهََ.أماَبعدََ,
للاَفق رردََف ررازََ
للاَ,أو ِص رريكمََو ِإي رراىََ ِبتَق رروىََ َِ
في رراَ ِعب ررادََ َِ

ىَ .
ادَالتقو َ
نَ.وتزودواَف ِإنََخيرََالز ِ َ
التقو َ
مسلمين دان مسلمات سكلين!
ماريل ــه ف ــد ه ــاري راي اي ــن كي ــت مراس ــكن بت ــاف
بس ــرث نعم ــة إيم ــان دان إسـ ــالم يـ ـڠ دكورني ــاكن كفـ ــد
18

كي ــت اول ــه هللا تع ــالى  .دان ه ــاث كم ــاتين ددال ــم إيم ــان
دان اسـ ــالم سـ ــهاج يـ ـڠ دريضـ ــأي اولـ ــه هللا سـ ــبݢايمان
فرمانث:
{يرراَأ ُّيهرراَالر ِرذينََآمنررواَاتقررواَللاََحر

رهَ,ولََتمرروتنََ
ََتقا ِتر ِ َ

ِإلََوأنتمََمس ِلمونَ}َ
" واهـ ــي اورڠ-أورڠ ي ـ ـڠ برإيمـ ــان ,برتقوالـ ــه كـ ــامو
كف ــد هللا دڠـ ـن س ــبنر 0تق ــوا ,دان جاڠنل ــه ك ــامو م ــاتي
مالينكن كامو ددالم كادأن براݢام اسالم".
فد هاري اين جوݢ هندقله كيت ايڠت بتاف
بسرث نعمة فرسودارأن اسالم يڠ دانجوركن
ددالم اسالم .تندا إيمان سسؤرڠ اياله دي كاسيه
كفد سودارا ساݢام دڠنث سبݢيمان دي كاسيه كفد
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ديريث سنديري .سبدا رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم:
بَ ِلنف ِس ِ َهَ
لََيؤ ِمنََأحدكمََحتىَي ِحبََأل ِخي ِ َهَماَيح ُّ َ
"تيـ ـ ــدق برإيم ـ ــان سس ـ ــؤرڠ ك ـ ــامو س ـ ــهيڠݢ دي
كاسيه كفد سـوداراث سبݢيمان كاسيهث كفـد ديريـث
سنديري".
س ـ ــهوبوڠن اي ـ ــت هندقل ـ ــه الهي ـ ــر ددال ـ ــم ه ـ ــاتي
س ـ ــتياف اورڠ اس ـ ــالم فراس ـ ــأن س ـ ــديه تره ـ ــداف ب ـ ــاال
بنچان دان كسـوساهن يڠ منيمفا اومة اسالم دسرات
دني ـ ــا ,س ـ ــماد مري ـ ــك ي ـ ـڠ دتيمف ـ ــا ݢمف ـ ــا ب ـ ــومي ,دلن ـ ــدا
ففـ ـراغن ,كمسـ ــكينن دان كبولـ ــورن دنݢـ ـارا 0افريقـ ــا,
دان اوم ـ ــة اسـ ـ ــالم يـ ـ ـڠ س ـ ــدڠ دجاج ـ ــه ,دظ ـ ــال ي دان
دبون ـ ــوه س ـ ــرت دتينـ ـ ــدس سـ ـ ــفرتي يـ ـ ـڠ س ـ ــدڠ برالكـ ـ ــو
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دفلسـ ـ ــطين,مصر,سـ ـ ــوريا ,عـ ـ ـراق ,سـ ـ ــالتن تايلنـ ـ ــد,
روهينڽا دان سباݢيث.
ج ـ ـ ـك تي ـ ــدف ممف ـ ــو ممبنت ـ ــو مـ ـ ــريك دڠـ ـ ـن واڠ
ريڠݢي ــت دان تن ــاݢ ,س ــكورڠث 0مالل ــؤي دع ــاء دان
مناج ــات كف ــد هللا س ــفاي هللا ممب ــري فرتول ــوڠن كف ــد
مري ـ ــك دان ممبيبس ـ ــكن مـ ـ ــريك درف ـ ــد فن ـ ــدريتأن دان
كظاليمن مانس ي يڠ دهدافي مريك.
مسلمين دان مسلمات سكلين!
فــد هــاري يـڠ مليــا دان فنــوه بركــة ايـن ماريلــه
كيت ممبايقكن اوچافن صلوات دان سالم كاتس نبي
محمـد صــلى هللا عليـه وسـلم يـڠ تلـه مڽمفـيكن اســالم
كفــد ك ــيت س ــتله مالل ــؤي برباݢ ـاي بنت ــوق ج ــهاد دان
فڠـ ــوربانن .تنـ ــدا كاس ــيه كي ــت كف ــد بݢين ــدا دراكم ــكن
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ماللـؤي اوچـافن صـلوات دان ســالم سـباݢاي ممـاتوهي
فرينته هللا ددالم القرآن:
ُّ
ُّ
ن
{ ِإنََللاََومآل ِئكت ررهََيص ررلو ََعل ررىَالن ِب ر ِ َرىَ,ي رراَأيه رراَال ر ِرذينََ
ُّ
آمنواَصلواَعلي ِ َهَوس ِلمواَتس ِليما}َ
" سسـوڠݢوهث هللا دان فارا مالئكـتڽ سـنتياس
برصـ ـ ــلوات كـ ـ ــاتس نبـ ـ ــى ,مـ ـ ــك واهـ ـ ــي اورڠ 0برإيمـ ـ ــان
اوچفك ـ ـ ـ ــن صـ ـ ـ ـ ــلوات دان سـ ـ ـ ـ ــالم كاتس ـ ـ ـ ــث دڠـ ـ ـ ـ ـن
سسوڠݢوهث".0
لَمحم رردََ,كم رراَ
رلَعل ررىَمحم رردََوعل ررىَآ ِ َ
الله ررمََص ر ِ َ
اهيمََ.وب ررا ِركََعل ررىَ
اهيمََوعل ررىَآ ِ َلَ ِإب ررر ِ
ص ررليتََعل ررىَ ِإب ررر ِ
لَمحمر رردََ,كمر رراَباركر ررتََعلر ررىَ ِإبر ررراهيمََ
محمر رردََوعلر ررىَآ ِ َ
الينََ ِإنكََح ِميردََم ِجيردََ.اللهرمََ
اهيمََ ِفىَالع ِ
وعلىَآ ِ َلَ ِإبر ِ
اتَ
راتَوالسر ر ِرل ِمينََوالسر ر ِرلم ِ َ
اغ ِفر رررََ ِللمر ررؤ ِم ِنينََوالؤ ِمنر ر ِ َ
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لاحير

اتَ.ربنرراَاغ ِفرررََلنرراَذنوبنرراَوذنرروبََ
َِءَ ِمررههمََولامررو ِ َ

و ِالر ر ِرديناَوارحمهر ررمََكمر رراَربونر رراَ ِصر ررغَاراََ.ربنر رراَاغ ِفرلنر رراَ
انَولََتجعلََ ِفىَقلو ِبناَ
اإليم ِ َ
و ِإلخوا ِنناَال ِذينََسبقوناَ ِب ِ

ِغالََ ِلل ِذينََآمنواَربناَ ِإنكََرؤوفََر ِحيمََ.

الش ررركََ
الله ررمََأ ِع ررزََ ِإلاس ررالمََوالس ر ِرل ِمينََ,وأ ِذلََ ِ

ُّ

رالينََ.
النف رراقََوالن ررا ِف ِقينََوالظل ررمََوالظ ر ِ ِ
والَش ر ِرر ِكينََ,و ِ
الله ررمََ ِإن رراَنجعل رركََ ِف ررىَنح ررو َِرَأع رردآ ِئناَونع رروذََ ِب رركََ ِم ررنََ
شرررو ِر ِهمََ.اللهررمََردََكيرردهمََعلررىَنحررو ِر ِهمََ.اللهررمََبر ِرددََ
لَ
قَجمعه ر ر ررمََوش ر ر ر ِرتتََك ِلمر ر ر ر همََوزل ر ر ر ِرز َ
ش ر ر ررملهمََوف ر ر ر ِرر َ

أقدامهمََ,وس ِلطََعلي ِهمََكلباَ ِمنََ ِكال ِبكَََ.
اهر ر ر ر ر ر ر ر ِردينََ
اللهر ر ر ر ر ر ر ررمََانصر ر ر ر ر ر ر رررََ ِإخواننر ر ر ر ر ر ر رراَالج ِ
والستضررع ِفينََ ِفررىَفلسر ِرطينََ,و ِفررىَغررز َِةَ,وَ ِف ريَس رو َِرياََ,
بَ
اقَ,و ِف ررىَكش ر ِرميرَ,و ِف ررىَجنر رو ِ َ
وَ ِفر رىََ َِمصر ررََ,و ِف ررىَال ِع ررر ِ َ
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روَع ررزا ِئمهمََ,واجمر ررعََ
رلَمكر ررانََ.الله ررمََق ر َِ
تايلن رردَو ِف ررىَك ر ِ َ
ك ِلم همََ,وث ِبتََأقدامهمََ,وانصرهمََعلىَأعد ِآئ ِهمَََ.

ََ

تَأنفسررناَتقواهرراَ,وز ِكهرراَأنررتََخيرررََمررنََ
اللهررمََآ ِ َ

زكاهر رراَ,أنر ررتََو ِل ُّيه ر راَومولهر رراََ.اللهر ررمََأ ِرنر رراَالح ر ر

ًّ

ََحقر رراَ

اطالََوارزقنراَاج ِتنابرهََ.
اطلََب ِ
وارزقناَ ِاتباعهََ,وأ ِرناَالب ِ
اللهمََأص ِلحََسرلطانناَ,وأ ِئمتنراَوولةََأمو ِرنراَ,واجعرلََ
رالينََ.ربن رراَ
ِوليتن رراَ ِف ررىَم ررنََخاف رركََواتقر راكََي رراَربََالع ر ِ
ظلمنراَأنفسرناَو ِإنََلرمََتغ ِفررََلنراَوترحمنراَلنكروننََ ِمرنََ
اجن رراَوذ ِريا ِتن رراَق رررةََ
الخ ِ
اس ر ِررينَََ.ربن رراَه رربََلن رراَ ِم ررنََأزو ِ

ُّ

أعر ررينََواجعلنر رراَ ِللمت ِقر ررينََ ِإمامر رراَ.ربن ر راَآ ِتنر رراَ ِفر ررىَالر رردنياَ
رارَ.وص ررلىَ
حسررنةََو ِفررىَآلا ِخ ررر َِةَحسررنةََو ِقنرراَع ررذابََالنر َِ
رهَوصر ررح ِب ِ َهَوسر ررلمََ.
للاََعلر ررىَسر ر ِري ِدناَمحمر رردََوعلر ررىَآ ِلر ر ِ َ

الينََََََََََََ.
والحمدََهللَِر ِ َ
بَالع ِ
َاهللَأكبرََ,للاََأكبرََ,للاََأكبرََ,وَِلل ِ َهَالحمدَ.
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