خطبة عيد ألاضحى
4141هجرية
( يڠ فرتام )

هللا أكبر ،هللا أكبر ،هللا أكبر ،هللا أكبر ،هللا أكبر ،هللا أكبر،
هللا أكبر ،هللا أكبر ،هللا أكبر ،هللا أكبر كبيرا والحمد هلل كثيرا.
َّ
َّ
َّ
الين ،والعا ِقبة ِللمت ِقين ،ول عدوان ِإل على
ع
ال
ب
ه
ل
ر
ِ
الحمد ِل ِ ِ
َّ
َّ
الين .وأشهد أن ل ِإله ِإل هللا وحده ل ش ِريك له ،له اللك وله
الظ ِ ِ
الحمد في ألاولى وْا ِخرة .وأشهد أ َّن مح َّمدا عبده ورسوله َّ
الرحمة
ِ
َّ
َّ
هللا وعلى ِآل ِه وصح ِب ِه ومن
الهداة .والصلة والسلم على رسو ِل ِ
وَاه .أ َّما بعد.
َّ
َّ
هللا! اتقوا هللا فقد فاز التقون.
في ِ
اعباد ِ
واهي همب ٢هللا! برتقواله كفد هللا (دڠن مڠيكوت سڬل فرينته دان
منيڠڬلكن سڬل الراڠنڽ) ،مك سسڠڬوهڽ برجياله اورڠ ٢يڠ برتقوى.
مسلمين دان مسلمات يڠ دكاسيهي!
هاري اين كيت مڽمبوت هاريراي برسمفنا دڠن عبادة حج دان قربان ،يڠ
تله داساسكن اوله نبي إبراهيم عليه السالم دڠن فرينته هللا .اي مننجوقكن بتاف
بسر دان فنتيڠڽ كدوا ٢عبادة اين دسيس ي هللا دان بتاف بسر فضيلتڽ سرت باڽق
حكمة دان فڠاجرانڽ.
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دوا عبادة يڠ دموالكن دبومي مكة يڠ دنماكن أم القرى (ايبو سڬل نڬري
دان كمفوڠ) ،تمفت سوچي يڠ دفيليه منجادي قبلة عبادة ،تمفت دالهيركن نبي
أخير زمان محمد صلى هللا عليه وسلم دان برموالڽ القرءان دتورونكن .نڬري مكة
دفيليه انتوق مڠاجر مأنس ي بهوا متالمت اتو توجوان مريك دجاديكن اوله هللا
اياله سفاي ممفرهمباكن ديري كفداڽ دڠن عبادة هاڽ كفد هللا سهاج ،منفيكن
توهن يڠ ألين درفداڽ ،دڠن منولق سڬل روف شريك (مڽڠوتوكن هللا دڠن يڠ
ألين) ،دان مأنس ي جوݢ دفرينته ممعموركن بومي دڠن مڠڬونا دان منتدبير
مخلوق بومي دڠن شريعة هللا دان منولق سڬل حكوم دان اوندڠ ٢يڠ برالوانن
دڠنڽ ،مأنس ي تيدق مڠاداكن اوندڠ ٢دان چارا هيدوف سنديري دالم فركارا يڠ
تيدق دايذين اوله هللا ،دڠن جنجي درفد هللا كفد سسياف يڠ منونيكنڽ دبري
كلبيهن ڬنجاران دنڬري آخيرة كلق ،سرت جامينن رزقي يڠ بأيك دان بركة درفد هللا
ددنيا اين.
توڬس ايت سموا بوله دالكوكن اوله مخلوق مأنس ي سهاج ،كران كلبيهن يڠ
اد فد ديري مريك ،يڠ بربيذا دڠن فارا مالئكة دالڠيت ،بناتڠ يڠ تيدق برعقل
دبومي سرت باتو دان كايو يڠ تيدق دافت برڬرق دڠن سنديري .فرمان هللا تعالى:
          
 [        لاسراء ] ٠٧ :

(مقصودڽ) :دان سسڬوهڽ كامي تله ملياكن انق ٢آدم (مأنس ي) دان كامي
تمفتكن مريك بوله براد دأتس دارت دان ألوت ،سرت كامي بريكن كفد مريك رزقي
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درفد سڬل يڠ بأيك دان كامي بري كلبيهن درفد كالڠن مخلوق يڠ كامي چيفتاكن،
دڠن كلبيهن يڠ ايستيميوا يڠ تيدق اد فد مخلوق يڠ ألين.
فد هاري اين كيت مڠهيدوفكن شعار إسالم يڠ دموالكن دمكة ،تمفت فارا
جماعة حج سدڠ برهيمفون ،دان مالكوكن عبادة قربان مڽمبليه بناتڠ ،شعار يڠ
واجب دفهامي اوله مأنس ي ماللؤي فرينته هللا يڠ دالكوكن اوله نبي إبراهيم عليه
السالم ،يڠ مننجوقكن چونتوه إسالم يڠ سبنرڽ ،دڠن مڽره ديري دان توندوق
كفد فرينته هللا ،سفاي ملتقكن كلوارڬاڽ دبومي مكة يڠ كريڠ ،تيدق اد اير دان
مكانن ،سهيڠݢ تيدق سغڬوف دديامي اوله بناتڠ .إبراهيم دان كلوارڬاڽ فرچاي
كفد جنجي هللا دهاري أخيرة دان جامينن رزقي دأتس دنيا درفد هللا ،برسام
كبوليهن عقل دان تناݢ يڠ اد فد مأنس ي.
اين مننجوقكن بهوا بوكنله توجوان كجادين مأنس ي ايت كهيدوفن دنيا دان
هرتاڽ .دنيا اداله تمفت كديامن سمنتارا دان هرت اداله الت يڠ واجب دچاري
باڬي ملقسناكن فرينته هللا دان هللا تنتوكن رزقي ايت دڠن چارا دان فراتوران يڠ
دتتفكنڽ جوݢ دڠن كبيجقسنأن عقل دان علمو .مأنس ي ايت تيدق سفرتي
مخلوق مالئكة يڠ براد دالڠيت براد دعالم غأيب ،تيدق بركلوارݢ دان ماكن
مينوم .مأنس ي تيدق جوݢ مندافت رزقي سفرتي بناتڠ يڠ تيدق برعقل دان مأنس ي
تيدق سفرتي باتو دان فوكوء يڠ تيدق بوله برڬرق.
هللا مڽتاكن جوافن افبيل إبراهيم عليه السالم بردعاء ستله منيڠڬلكن
كلوارڬاڽ دمكة:
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 [        البقرة ] ٦٢١ :

(مقصودڽ) :دان ايڠتله افبيل إبراهيم بركات (كتيك بردعاء)" ،واهي
توهنكو ،جاديكنله نڬري مكة اين أمان ،دان بريله رزقي كفد ذرية (كتوروننكو) يڠ
برإيمان كفد هللا دان هاري آخيرة ".هللا برفرمان" :دان سسياف يڠ كفور (ايڠكر
مالوانكو) اكو بريكن جوݢ سديكيت (انتوق ددنيا سهاج) ،كمدين اكو ماسوقكنڽ
كدالم عذاب نراك دان اي سبوروق ٢تمفت".
اين مننجوقكن بهوا كجادين مأنس ي بوكن متالمتڽ رزقي كهيدوفن دنيا دان
نعمتڽ ،رزقي تتف دبري اوله هللا كفد سموا همباڽ دڠن عاديل ،دڠن تيدق
ممبيذاكن دانتارا يڠ برايمان دان كافر ،يڠ بأيك دان يڠ جاهت ،اتو دڠن كات يڠ
موده دفهم ،مأنس ي ايت ماكنڽ انتوق هيدوف دان برتناك باڬي عبادة دان برعمل
دان بناتڠ فول هيدوفڽ انتوق ماكن دان دفرڬوناكن اوله مأنس ي.
هللا جوݢ ممبري اماران بهوا اكن اد دكالڠن مأنس ي يڠ مالون هللا يڠ دنماكن
كافر ،ملنتيق مخلوق دنيا منجادي توهن برسام هللا دان منجاديكن توجوان
هيدوفڽ دأتس دنيا سهاج ،اللو منيڠڬلكن شريعة هللا .مك هللا منجنجيكن
فننتوان حكومنڽ دهاري آخيرة دڠن عاديل ،مڠيكوت فركيرأن مأنس ي ملقسناكن
توجوان مريك دجاديكن ،يأيت برعمل ستله برإيمان كفد هللا دالم اوروسن اڬام
دان دنيا مڠيكوت فرينتهڽ دڠن فرچاي كفد جنجي أخيرة ،دجنجيكن شرݢ
دهاري أخيرة كفد يڠ برإيمان دان برعمل صالح .ادافون يڠ تيدق برايمان هللا
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ممبري حق هيدوف ددنيا دڠن رزقيڽ سقدر دأتس دنيا سهاج دان دأخيرة اكن
دحكوم دڠن نراك كران مالون هللا.
فارا رسول عليهم الصالة والسالم دلنتيق اوله هللا دڠن فيليهن درفد هللا
سنديري ،سفاي ممباوا اجاران هللا كفد مأنس ي دستيف زمان باڬي ملقسناكن
توجوان مريك دجاديكن ،انتوق برعبادة دان چارا هيدوف ددنيا دڠن شريعة هللا.
نبي إبراهيم عليه السالم دجاديكن چونتوه تالدن دان دلنتيق فول نبي أخير محمد
صلى هللا عليه وسلم درفد ذريتڽ يڠ دهنتر كبومي مكة الكرمة باڬي سلوروه مأنس ي
يڠ دبري كماجوان فد هاري اين .هللا منجاديكن كفد رسول أخير زمان معجزة
علمو يأيت كتاب سوچي القرءان الكريم ،سفاي ممبري فتنجوق كفد مأنس ي يڠ
تتف ممفوڽأي كلماهن يڠ اد فد ديري مخلوق افبيل برتوڬس دعالم دنيا والوفون
اداڽ كماجوان علمو عقل دان فڠاملن هيدوف.
هللا منتفكن كفد فندودوق مكة سفاي كلوار درفد مكة ،تيدق بوله ديم
برفلوق توبه تيدق برڬرق .مريك هندقله براوسها دڠن فيكيران دان تناݢ يڠ بري
اوله هللا منچاري رزقي يڠ دجنجيكن اوله هللا دان هندقله برعبادة كفد هللا سهاج
دڠن برقبلة كفد كعبة يڠ دديريكن اوله ابراهيم دان اسماعيل عليهما السالم
دڠن جامينن كأمانن .فرمان هللا تعالى:
        
           
[ قريش ] ٤ – ٦ :
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(مقصودڽ) :كران منجادي كبياسأن قوم قريش (فندودوق مكة) ،كبياسأن
مريك مالكوكن فرجالنن (منچاري رزقي دڠن برنياݢ) دموسيم سجوق (كنݢري
يمن) دان فرجالنن دموسيم فانس (كنݢري شام دڠن توجوان يڠ سام) .مك مريك
هندقله ممفرهمباكن ديري (برعبادة دان فاتوه) كفد توهن يڠ ممفوڽأي رومه اين
(كعبة) ،يڠ تله ممبري ماكن (رزقي) كفد مريك دان ممبري كأمانن درفد كتاكوتن
(سراڠن موسه).
هللا منجاديكن رزقي داتڠ مليمفه كمكة دڠن فرنيݢأن ماللؤي فرݢرقئن يڠ
برالكو ،كران طبيعة سموال جادي مأنس ي يڠ برحاجة كفد كموداهن هيدوف
سفرتي مكانن ،فكاين دان ألين .٢دالم ماس يڠ سام مريك سايڠ منيڠݢلكن مكة
دڠن اداڽ كعبة يڠ منجاديكن هاتي مريك برݢنتوڠ كفداڽ دڠن دعاء نبي إبراهيم
عليه السالم .فرمان هللا تعالى:
           
         
 [     ابراهيم ] ٧٠ :

(مقصودڽ) :واهي توهن كامي ،سسڠݢوهڽ اكو لتقكن ذرية كتوروننكو براد
دملبه يڠ تيدق اد تومبوهن ،دسيس ي رومهمو (كعبة يڠ دحرامكن ممبوات فركارا يڠ
دالرڠ فداڽ دان ساڠت دحرماتي) .واهي توهن كامي ،اكو برهارف سفاي مريك
منديريكن سمبهيڠ .مك جاديكنله هاتي ٢مأنس ي چندروڠ كفد مريك (ايڠين داتڠ
مڠونجوڠي مكة) دان بريكن رزقي كفد مريك بواهن ٢يڠ باڽق ،سفاي مريك
برشكور.
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هللا جاديكن مأنس ي بركومفول دمكة سفاي برعبادة حج دان قربان سرت
داتڠ برنياݢ مريك داتڠ درفد سلوروه فلوسوق دنيا سهيڠݢ هاري اين والو فون
نبي إبراهيم ،إسماعيل دان محمد عليهم الصالة والسالم سوده وفاة منيݢل دنيا.
مسلمين دان مسلمات يڠ دكاسيهي!
مريك يڠ منونيكن حج دان عمرة دمكة ملفظكن اوچافن يڠ دنماكن تلبية
افبيل مريك مماكي فكاين إحرام:

لبيك اللهم لبيك ،لبيك ال شريك لك لبيك ،إن الحمد والنعمة لك
وامللك ،ال شريك لك.
(مقصودڽ) :يا واهي توهنكو ،يا! تياد سكوتو باڬيمو .سسڠڬوهڽ سڬل
كفواجين دان نعمة منجادي ميليكمو ،بڬيتوله جوݢ كراجأن يڠ سبنرڽ بركواس
منجادي ميليكمو جوݢ .تياد سكوتو باݢيمو .
مسلمين دان مسلمات يڠ دكاسيهي!
نبي إبراهيم عليه السالم دبري فڠحرماتن ممبوك نڬري مكة ،منديريكن
كعبة كران فرجواڠنڽ منڬقكن اڬام إسالم دڠن منتوحيد (مڠأساكن) هللا دري
سڬي كتوهانن دان مننتڠ كراجأن نڬارا بابيل يڠ دفيمفين اوله راج برنام نمرود يڠ
ظاليم كران شريك دان منولق حكوم دان ككواسأن هللا ،مڽببكن إبراهيم عليه
السالم دهالو اوله ايهڽ سنديري دان راج نمرود ممرنته سفاي إبراهيم عليه
السالم دحكوم باكر دالم افي يڠ بسر منجولڠ .كمدين دكلواركن درفد تانهأيرڽ
كران معجزة تيدق هاڠوس دباكر.
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نبي إبراهيم عليه السالم دفيليه منجادي چونتوه سئورڠ إسالم يڠ سبنر،
دبري فڠحرماتن ممبوك نڬري مكة دان منديريكن باڠونن كعبة يڠ منجادي قبلة
تمفت برهادف كتيك برسمبهيڠ ،سرت دفيليه درفد ذرية كتوروننڽ نبي محمد صلى
هللا عليه وسلم منجادي رسول أخير زمان سبلوم دتمتكن عالم دڠن قيامة .كلبيهن
ايت دبري ستله إبراهيم عليه السالم تيدق توندوق كفد راج نمروذ سهيڠݢ دباكر
كدالم افي يڠ بسر ،سڠݢوف هالو اوله راج دان ايهڽ ،كمدين دسوره ملتقكن
كلوارݢ دنݢري مكة يڠ كريڠ تيدق اد اير ،مكانن دان كموداهن هيدوف دان
داوجي فول اوله هللا سجأوه مان كفاتوهنڽ سفاي مڠربانكن انق كسايڠنڽ
إسماعيل عليه السالم ،كمدين هللا ممبطلكن فرينته اين دڠن عبادة قربان
مڽمبليه بناتڠ فليهارأن .سمواڽ كران إبراهيم عليه السالم برايمان اتو فرچاي دڠن
إخالص واجب برعبادة كفد هللا دان هللا سهاج يڠ مننتوكن رزقي كران هللا سهاج
توهن يڠ مها اسا تياد سكوتو باكيڽ ،دان هندقله مڽره ديري كفداڽ دڠن معنى
إسالم.
مسلمين دان مسلمات يڠ دكاسيهي!
هاري اين كيت مڠهادفي مأنس ي يڠ برتوهنكن كهيدوفن دنيا دان كسناڠنڽ،
ترماسوق دكالڠن يڠ مڠاكو إسالم .بهكن اد يڠ لبه براني درفد جاهلية دزمان
دهولو ،كران مراساكن كماجوان كبندأن يڠ دفراوليهي درفد كبيجقسنأن دان
كبوليهنڽ سنديري .مك هوبڠن دڠن هللا چوكوف سقدر مالكوكن اوفچارا عبادة
دان استعادة ،حكوم شريعتڽ بوله دفيليه مڠيكوت كماهوان دان اد يڠ دتيڠڬلكن
كران دكيرا مڠهالڠ كماجوان.
اد جوݢ دكالڠن يڠ مڠاكو إسالم ايت ،ملقسناكن توڬس باڬي فيهق موسه٢
إسالم انتوق مڽكت كبڠكيتن إسالم يڠ سدڠ برالكو دكالڠن اومة إسالم ،بهكن
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برالكو دنڬارا ٢عرب يڠ بربهاس القرءان ،سهيڠݢ ممبونه بڠسا دان رعيت
سنديري .اينيله كومفولن يڠ فرنه دسبوت اوله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

يأتي في آخر الزمان قو ٌم حدثاء ْلاسنان سفهاء ْلاحالم يقولون من
خير قول البرية يمرقون من ْلاسالم كما يمرق السهم من الرمية ال يجاوز
إيمانهم حناجرهم [ .صحيح البخاري ]

(مقصودڽ) :اكن تيبا داخير زمان ،ساتو كومفولن يڠ منته (تيدق ماتڠ
عقلڽ) برفيكيران بودوه ،مريك فندي برچاكف دڠن كات ٢يڠ مناريق ،مريك موده
كلوار درفد اڬام إسالم سفرتي مودهڽ انق فانه كلوار درفد بوسورڽ ،إيمان مريك
سقدر لوبڠ تكق (تيدق ماسوق كدالم هاتي).
مريك اداله فڠيكوت كفد جاهلية مكة دماس رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم هيدوف برسام ،سرت مليهت دان مڠاكؤي اخالقڽ يڠ بأيك دان فاليڠ بيجق
دكالڠن مريك ،تتافي مريك تيدق برإيمان كران سبب ٢كهيدوفن دنيا سهيڠݢ
تيدق فرچاي كفد فرجنجين هللا يڠ مها بركواس دان فڽايڠ ترهادف همبا ٢دان
مخلوقڽ .فرمان هللا منچريتاكن فراڠي مريك:
           
            
 [  القصص ] ٧٠ :

(مقصودڽ) :دان مريك بركات" :سكيراث كامي ايكوت فتونجوق برسمامو
(واهي محمد) ،نسچاي كامي اكن دبناساكن دسيني اوله موسه( ".هللا برتاڽ):
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"اداكه مريك تيدق سدر بهوا كاميله يڠ منتفكن مريك دتانه سوچي مكة اين دالم
كادأن امان ،سهيڠݢ دبري فول كفد مريك رزقي يڠ مليمفه باڽقڽ درفد بواهن٢
يڠ داتڠ درفد كامي ،تتافي كباڽقكن مريك تيدق مڠرتي".
مسلمين دان مسلمات يڠ دكاسيهي!
ماريله برإيمان دڠن فرچاي سچارا إخالص كفد هللا دان رسول دان سڬل
فركارا يڠ دبريتاهو كفد كيت ،سمأد يڠ دافت دليهت اتو بلوم دليهت دان فركارا يڠ
غأيب .ماريله برعمل دڠن بتول دان إخالص مڠيكوت سموا فركارا يڠ دسمفيكن
اوله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،سمأد فركارا عبادت اتو اوروسن كهيدوفن
كيت ،سمأد فركارا دنيا اتو أخيرة ،دان فركارا دنيا جوݢ اكن دباوا كأخيرة.
مڽاهوت سروان هللا.

أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم
           
             
 [   آل عمران ] ٧٢ – ٧٦ :

(مقصودڽ) :كاتكنله (واهي محمد صلى هللا عليه وسلم) :جك سكيراڽ كامو
مڠاسيهي هللا ،مك ايكوتله اكو نسچاي هللا مڠاسيهي كامو ،دان دي مڠامفونكن
دوسا ٢كامو ،دان هللا ايت مها فڠامفون الڬي مها فڽايڠ .كاتكن الڬي :طاعتيله هللا
دان رسول .مك جك سكيراڽ كامو برفاليڠ (منولق اتو مالون فرينته) ،مك
سسڠڬوهڽ هللا تيدق مڠاسيهي اورڠ ٢يڠ كافر (ايڠكر مالون).
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َّ
َّ
ات
اب والسن ِة ،ونفع ِني و ِإياكم ِبالي ِ
بارك هللا ِلي ولكم ِفي ال ِكت ِ
ات
وال ِحكم ِة .اقول قو ِلي هذا واستغ ِفر هللا ِلي ولكم و ِللمس ِل ِمين والس ِلم ِ
إ َّنه هو الغفور َّ
الر ِحيم.
ِ
&&&&

خطبة كدوا
هللا أكبررر ،هللا أكبررر ،هللا أكبررر ،هللا أكبررر ،هللا أكبررر ،هللا أكبررر ،هللا أكبررر ،وهللِ
َّ
الحمر ررد .أشر ررهد أن ل ِإلر رره ِإل هللا وحر ررده ل شر ر ِرريك لر رره .وأشر ررهد أ َّن محمر رردا
َّ
عب ررده ورس رروله .الله ر َّرم ر ِرس وس ر ِرلم عل ررى س ر ِري ِدنا محم ر َرد وعل ررى آ ِل ر ِره وص ررح ِب ِه
ومن ت ِبعه ونصره ووَاه .أ َّما بعد،
َّ
َّ
هللا فقررد فرراز التقررون .وتررو َّودوا ف ر ِ َّن
هللا ،أو ِ رريكم و ِإيرراِ ِبتقرروِ ِ
فيررا ِعبرراد ِ
َّ
خير َّ
الو ِاد التقوِ.
مسلمين دان مسلمات سكلين!
ماريله فد هاري راي اين كيتت مراستكن بتتاف بسترث نعمتة إيمتان دان
إس تتالم ي تڠ دكورني تتاكن كف تتد كي تتت اول تته هللا تع تتالى  .دان ه تتاث كم تتاتين ددال تتم
إيمان دان اسالم سهاج يڠ دريضأي اوله هللا سبݢايمان فرمانث:
َّ
َّ
َّ
{يا أيها ال ِذين آمنوا اتقوا هللا ح َّق تقا ِت ِه ،ول تموت َّن ِإل وأنتم مس ِلمون}
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" واه تتي اورڠ-أورڠ يت تڠ برإيم تتان ،برتقوال تته ك تتامو كف تتد هللا دڠت تن س تتبنر٢
تقوا ،دان جاڠنله كامو ماتي 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 ديريث
سنديري .سبدا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
ل يؤ ِمن أحدكم ح َّتى ي ِح َّب أل ِخي ِه ما يحب ِلنف ِس ِه
"تيت تتدق برإيم تتان سس تتؤرڠ ك تتامو س تتهيڠݢ دي كاس تتيه كف تتد س تتوداراث
سبݢيمان كاسيهث كفد ديريث سنديري".
سهوبوڠن ايت هندقله الهير ددالم هاتي ستياف اورڠ استالم فراستأن
ستتديه ترهتتداف بتتاال بنچتان دان كستتوساهن يتڠ منيمفتتا اومتتة استتالم دسترات
دني تتا ،س تتماد مري تتك ي تڠ دتيمف تتا ݢمف تتا ب تتومي ،دلن تتدا فف تراغن ،كمس تتكينن دان
كبولتتورن دنݢ تارا ٢افريقتتا ،دان اومتتة اس تتالم ي تڠ ستتدڠ دجاجتته ،دظتتالدي دان
دبون تتوه س تترت دتين تتدس س تتفرتي ي تڠ س تتدڠ برالك تتو دفلس تتطين ،ع تراق ،س تتالتن
تايلند ،روهينڽا دان سباݢيث.
جت ت تتك تي ت تتدف ممف ت تتو ممبنت ت تتو م ت تتريك دڠ ت تن واڠ ريڠݢي ت تتت دان تن ت تتاݢ،
س ت ت تتكورڠث ٢مالل ت ت تتؤي دعت ت ت تتاء دان مناج ت ت تتات كف ت ت تتد هللا س ت ت تتفاي هللا ممب ت ت تتري
فرتولتوڠن كفتتد مريتتك دان ممبيبستتكن متتريك درفتتد فنتتدريتأن دان كظتتاليمن
مانس ي يڠ دهدافي مريك.
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مسلمين دان مسلمات سكلين!
فتتد هتتاري ي تڠ مليتتا دان فنتتوه بركتتة ايتتن ماريلتته كيتتت ممبتتايقكن
اوچتافن صتتلوات دان ستتالم كتتاتس نبتتي محمتتد صتتلى هللا عليتته وستتلم يتڠ تلتته
مڽمفتتيكن اس تتالم

كفتتد ك تتيت ستتتله ماللتتؤي برباݢ تاي بنتتتوق ج تتهاد دان

فڠتتوربانن .تنتتدا كاسيه كيت كفد بݢيندا دراكمتكن ماللتؤي اوچتافن صتلوات
دان ستالم سباݢاي مماتوهي فرينته هللا ددالم القرآن:
َّ
َّ
{ ِإ َّن هللا ومآل ِئكت رره يص ررلون عل ررى الن ِ ر ِرى ،ي ررا أيه ررا ال ر ِرذين آمن رروا ررلوا علي ر ِره
وس ِلموا تس ِليما}
" سستوڠݢوهث هللا دان فتارا مالئكتتڽ ستنتياس برصتلوات كتاتس نبتى،
م تتك واه تتي اورڠ ٢برإيم تتان اوچفك تتن ص تتلوات دان ست تتالم كاتس تتث دڠ تن
سسوڠݢوهث".٢
َّ
َّ
َّ
الله ررم ر ِرس عل ررى محم ر َرد وعل ررى آ ِل محم ر َرد ،كم ررا ررليَ عل ررى ِإب ررر ِاهيم
وعل ررى آ ِل ِإب ررر ِاهيم .وب ررا ِرك عل ررى محم ر َرد وعل ررى آ ِل محم ر َرد ،كم ررا بارك ررَ عل ررى
َّ
َّ
رالين ِإنر ررك ح ِمير ررد م ِ ير ررد .اللهر ر َّرم ا ِفر ررر
ِإبر ررراهيم وعلر ررى آ ِل ِإبر ررر ِاهيم ِفر ررى العر ر ِ
ات .رَّبن ررا
ات ألاحي ر ِرهُ ِم ررْهم وألام ررو ِ
رات والس ر ِرل ِمين والس ر ِرلم ِ
ِللم ررؤ ِم ِنين والؤ ِمن ر ِ
ا ِفررر لنررا ونوبنررا وونرروب و ِالر ِردينا وارحمهررم كمررا رَّبونررا ِ ررغارا .رَّبنررا ا ِفرلنررا
َّ َّ
َّ
ران ول ت ع ررس ِف ررى قلو ِبن را ِ ررل ِلل ر ِرذين آمن رروا
اإليم ر ِ
و ِإلخوا ِنن ررا ال ر ِرذين س رربقونا ِب ِ
َّ
رَّبنا ِإنك رؤوف َّر ِحيم.
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ا َّللهر ر َّرم أعر ر َّ
َّ
النفر ررا
و
،
ن
ي
ك
رر
ر
ر
ش
ال
و
ك
رر
ر
ر
الش
ل
و
أ
و
،
ن
ي
م
رل
ر
ر
س
ال
و
م
رل
ر
ر
س
َ
رو
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِِ
ِ ِ
َّ
َّ
َّ
رالين .الله ر َّرم ِإن ررا ن عل ررك ِف ررى نح ررو ِر أع رردآ ِئنا وذع رروو
ر
الظ
والن ررا ِف ِقين والظل ررم و ِ ِ
َّ
َّ
ِبك ِمرن شررو ِر ِهم .الله َّرم ر َّد كيردهم علرى نحرو ِر ِهم .الله َّرم ب ِردد شرملهم وف ِرر
جمعهم وش ِتَ ك ِلمتهم وزل ِول أقدامهم ،وس ِلط علي ِهم كلبا ِمن ِكل ِبك.
ا َّلله ر َّ
اه ر ِردين والستْ ررع ِفين ِف ررى فلس ر ِرطين ،و ِف ررى
ال
را
ر
ن
ان
و
خ
إ
رر
ر
ص
ان
رم
ِ
ِ
َّ
َّو ِة  ،و ِفرى ال ِعررا ِ  ،و ِفرى كش ِرمير ،و ِفرى جنرو ِب تايلنرد و ِفرى ك ِرس م َران .الله َّرم ق ِرو
عوا ِئمهم ،واجمع ك ِلمتهم ،وث ِبَ أقدامهم ،وانصرهم على أعد ِآئ ِهم.
َّ
َّ
اللهر ر َّرم آ ِت أنفسر ررنا تقواهر ررا ،وز ِكهر ررا أنر ررَ خير ررر مر ررن زكاهر ررا ،أنر ررَ و ِليهر ررا
َّ ا
ومولها .ا َّلله َّ
ز
راِل وارزقنرا
ب
رس
اِ
ب
ال
را
ن
أ
و
،
ره
اع
ب
ات
را
ن
ق
ار
و
را
ق
ح
رق
ح
ال
ا
ن
أ
م
ر
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
اج ِتناب رره .الله ر َّرم أ ر ِرَْ س ررلطاننا ،وأ ِئ َّمتن ررا وولة أمو ِرن ررا ،واجع ررس ِوليتن ررا ِف ررى
َّ
رالين .رَّبن ررا َلمن ررا أنفس ررنا و ِإن ل ررم تغ ِف ررر لن ررا
م ررن خاف ررك واتق رراك ي ررا ر َّب الع ر ِ
وترحمنررا لنكررون َّن مررن الساسرررين  .رَّ
و
اجنررا وو ِرَّيا ِتنررا قر َّررة
ز
أ
رن
ر
م
را
ر
ن
ل
رب
ر
ه
را
ر
ن
ب
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َّ
أعري َن واجعلنرا ِللمت ِقرين ِإمامرا .رَّبنرا آ ِتنررا ِفرى الردنيا حسرنة و ِفرى ْا ِخرر ِة حسررنة
َّ
َّ
َّ
و ِقنرا عرذاب الن ِرار .و ررلى هللا علرى س ِري ِدنا محم َرد وعلررى آ ِل ِره وصرح ِب ِه وسررلم.
الين.
والحمد هللِ ر ِب الع ِ
َّ
اهلل أكبر ،هللا أكبر ،هللا أكبر ،و ِلل ِه الحمد.
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