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واهي همب 2هللا! برتقواله كفد هللا (دڠن مڠيكوت سݢل
فرينتهڽ دان منيڠݢلكن سݢل الراڠنڽ .دان چاريله بكالن ،مك
سبأيك 2بكالن ايت اياله برتقوى.
مسلمين دان مسلمات سکلين!
هاري اين كيت مڽمبوت هاري راي ،ستله منونيكن عبادة
فواس دبولن رمضان يڠ ساڠت مليا .دالم ماس سبولن كيت
منجادي تتامو اتو ضيف هللا سبحانه وتعالى ،كيت دهيدڠكن
دڠن مكانن جسد (توبه كيت) دڠن بربوك فواس دان ماكن
سحور مڠيكوت ماس يڠ دتتفكن اوله هللا .دهيدڠكن جوݢ
][2

دڠن مكانن روح ماللؤي عبادة فواس ،سمبهيڠ يڠ تله فون
دواجبكن ،سمبهيڠ سنة ،برصدقة ،جاموان ،برتسبيح،
برذكير ،بردعاء دان ممباچ القرءان .دهيدڠكن جوݢ دڠن
مكانن عقل مجليس علمو دان برفيكير افبيل الفر دان دهاݢ
كران مناهن ديري تيدق مڠيس ي فروت دڠن مكانن دان
مينومن ،سرت مناهن هوا نفسو كإيڠينن دان كماراهن .دوقتو
ماملڽ كيت كڽڠ دڠن مكانن دانألين.2
سمواڽ مڠاجر كيت سفاي برفيكير دڠن عقل منجادي
اورڠ يڠ صبر افبيل دتيمفا كسوساهن دان برشكور افبيل
مندافت كڽڠ دان سنڠ  .ستروسڽ كيت برهاري راي دڠن فنوه
سوك هاتي ،مماكن هيداڠن مكانن دان مينومن سكڽڠڽ،2
سرت مماكي فكاين بهارو دان برتمو قوم كلوارݢ دان سودارا
مارا دڠن فنوه كاسيه سايڠ.
سمواڽ اداله فمبرين درفد هللا ،سفاي كيت منجادي
اورڠ 2يڠ برتقوى (مڠيكوت فتونجوق هللا) دماس سنڠ دان
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سوسه ،دالم هوبڠن كيت دڠن هللا ،توهن كيت يڠ مها أسا،
الݢي مها مليمفه رحمتڽ.
برتقوى جوݢ دالم سموا كهيدوفن كيت ،سمأد ديري
سنديري ،كلوارݢ ،هوبڠن دڠن سموا مأنس ي يڠ واجب كيت
برهوبڠ دڠن مريك ،كران هيدوف برمشاركت دالم دنيا يڠ
لواس ،سهيڠݢ برباݢي بڠسا دان اݢام ،دسفنجڠ عمور كيت.
دان برتقوى جوݢ دالم هوبڠن دڠن نعمة رزقي هللا يڠ اد دأتس
موك بومي اين دان دڠن سموا مخلوق يڠ اد دباوه كراجأن هللا
يڠ منچيفتا دان منتدبير سلوروه عالم .سهيڠݢ سموا مخلوق
دان كراجأن مأنس ي براد دباوه كراجأن هللا يڠ منجاديكن
سلوروه عالم دان ممرينتهڽ ،سرت منتفكن فراتوران مڠيكوت
باتس دان سمفادان صفة 2مخلوق يڠ دتتفكن اوله هللا يڠ
منجاديكن سمواڽ .دڠن فڠاكوان كيت فد تيف 2ركعة سمبهيڠ
ستله مموجي دان مموجا ،سرت مموهن فرتولوڠن هللا:
َ
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ِمۡسِبُٱّلل َ
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[سورة الفاتحة ]7 - 1 :

(مقصودڽ) :سݢل فوجي باݢي هللا توهن يڠ منجاديكن
دان منتدبير سلوروه عالم .توهن يڠ مها فموره دان مها فڽايڠ
(دڠن سݢل رحمتڽ) .يڠ ممفوڽأي هاري فمبالسن .اكن اڠكو
سهاجاله كامي مڽمبه (دڠن ممفرهمباكن ديري) دان اكن اڠكو
سهاجاله كامي ممينتا فرتولوڠن .تونجوقكنله كفد كامي جالن
يڠ بتول .يأيت جالن اورڠ 2يڠ تله اڠكو بري نعمة كفد مريك.
بوكنڽ جالن اورڠ 2يڠ دمركأي كأتس مريك دان بوكنڽ جالن
اورڠ 2يڠ سست.
فرتولوڠن هللا يڠ ترفنتيڠڽ اياله ممينتا هداية فتونجوق
كجالن يڠ بنر دان بتول ،كران دعالم دنيا اين تراللو باڽق
جالن 2دان چارا هيدوف يڠ لبه فايه درفد برجالن دجالن 2راي
يڠ برسيمفڠ سيور .فتونجوق يڠ مواجبكن كيت ممينتا
فرتولوڠن هللا ،يڠ تيدق بوله مڠݢوناكن عقل فيكيران سهاج،
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كران سبيجق 2مأنس ي يڠ برعقل تتف اد كلماهن ،سهيڠݢ
منجادي سست ددنيا دان دهومبن كدالم نراك دهاري أخيرة،
دڠن سبب مڠيكوت جالن يڠ ساله ،سهيڠݢ برعبادة كفد يڠ
ألين درفد هللا دان منولق هداية فتونجوق هللا ،سهيڠݢ
مريكاچيفتا سنديري فتونجوق ،اوندڠ 2دان فراتوران سنديري
دڠن مڠݢوناكن عقل يڠ مله دالم فركارا يڠ تيدق دإيذين هللا،
كران اكن مروسقكن ديري سنديري.
هللا تله برفرمان ددالم كتاب القرءان يڠ دتورونكن
دبولن رمضان:
هٗ ي
ٓ
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ه
ه
ٓ
َۛ
يهُهدىُللمتقنيُ٢
المُ ١ذلكُٱلكتبُلُريبُف ِۛ
[سورة البقرة ]2 – 1 :

(مقصودڽ) :اليف ،الم ،ميم .كتاب (القرءان) اين ،تيدق
شك الݢي منجادي فتونجوق كفد اورڠ 2يڠ برتقوى.
هللا برفرمان جوݢ:

][6

َٰٓ ه ْ ه ْ
ه
ي
ي
ه
َۢ
أمُُل ههمَُشكؤاَُشعواُلهمُمنُٱَلينُُماُلمُيأذنُبهُ
ه
َ َ
ه
َ
ٱّلله ُولول َُكمة ُٱلفصلُ ُلقِض ُبين ههمۗۡ ُِإَون ُٱلظلمنيُ ُلُ ههمُ
هُ
عذ ٌ
ابُأِل ٞمُ[ُ٢١سورة الشورى ُ ]21 :
(مقصودڽ) :اداكه مريك ايت ممفوڽأي سكوتو( 2يڠ ألين
درفد هللا) ممبوات حكوم 2شريعة دالم فركارا يڠ تيدق دايذين
اوله هللا؟ كالو تيدق كران اداڽ كفوتوسن (اونتوق دبيچاراكن
فد هاري قيامة ننتي) نسچاي دحكوم كأتس كالڠن مريك ددنيا
اين .دان سسڠݢوهڽ اورڠ 2يڠ ظاليم ايت دسدياكن كفد مريك
عذاب يڠ ساڠت مڽاكيتكن.
بولن رمضان فول يڠ دفيليه هللا اونتوق منورونكن
القرءان ،ستله كيت داجر دالم ماس سبولن منجادي اورڠ2
يڠ برتقوى كفد هللا .ماريله كيت مڠحساب اتو منيليق دڠن
مڠيرا ديري كيت سنديري ،بركنأن ايمان كيت كفد القرءان ،يڠ
ساڠت بركأيت دڠن ايمان كيت كفد هللا ،كران القرءان اداله
كالم هللا ،علمو دان عاديلڽ يڠ منجادي صفة 2كفوجين يڠ
واجب كفداڽ ،بركأيت جوݢ دڠن برإيمان كفد مالئكة يڠ
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ممباواڽ درفد هللا دان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يڠ دفيليه
دان دلنتيق هللا باݢي مڽمفيكن القرءان كفد اومة مأنس ي .دان
جوݢ مڠاجر ممباچ القرءان ،منفسير دان برعمل دڠنڽ
مڠيكوت فتونجوق هللا دالم سموا فركارا ،درفد برعبادت،
سهيڠݢاله چارا هيدوف ديري سنديري سفرتي ماكن دان فاكي
دان جوݢ بركلوارݢ ،سرت برمشاركت يڠ واجب اداڽ فوليتيك
(ممرينته نݢارا) دان برايكونومي .مڠاجر سݢل اوندڠ ،2درفد
اوندڠ 2بركلوارݢ سهيڠݢاله فرملبݢأن نكارا ،اوندڠ 2فرداݢڠن،
فرتانين ،جناية ،دالم نݢارا دان اوندڠ 2انتا را بڠسا .بهكن
ملبيهي اوندڠ 2مأنس ي كران ترماسوق كدالم اڠكاس لفس
دعالم الڠيت دان سݢل ايسيڽ ،عالم غيب ،سهيڠݢ أخيرة يڠ
فنجڠ سالما2ڽ.
هللا منݢسكن كفد اورڠ 2يڠ برايمان دڠن فرمانڽ يڠ
ساڠت تݢس:
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نعمِتُورض ه
يتُلك همُٱۡلسلمُُدينا هُ[سورة املائدة ]٣ :

(مقصودڽ) :فد هاري اين اورڠ 2كافير تله برفوتوس اسا
درفد اݢام كامو (إسالم) .مك جاڠن كامو تاكوت كفد مريك،
تاكوتله كفداكو (هللا) .فد هاري اين اكو تله سمفرناكن باݢي
كامو اݢام كامو (إسالم) دان اكو سمفرناكن جوݢ نعمتكو كفد
كامو دان اكو تله ريضا هاڽ إسالم منجادي اجاران فتونجوق
(اݢام دان چارا هيدوف) كفد كامو.
اينيله اية فنوتوف كفد تونجوق حكوم 2عبادت ،شريعة
دان أخالق ،يڠ دتورونكن دهاري هيمفونن اومة دفادڠ عرفة
كتيك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منونيكن حج وداع (حج
سالمت تيڠݢل) ،سلفسڽ اداله اية 2يڠ منجادي فڠاجران
عموم ،سلفس الفن فوله ساتو هاري هللا موفاتكن رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم.
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هللا ممبوقتيكن كجيأن فتونجوق إسالم يڠ سمفرنا دالم
فركارا عقيدة ،شريعة ،أخالق دان سݢل فڠوروسن اتو
سيستمڽ يڠ دلقسناكن تله مماتيكن سݢل حجة درفد كالڠن
اورڠ بوكن إسالم ،سهيڠݢ فڠيكوت اݢام 2يڠ ألين منيڠݢلكن
اݢام مريك دڠن مڠانوت إسالم برامي 2دڠن تيدق دفقسا اتو
مريك ريضا براد دباوه كراجأن إسالم ،سهيڠݢ جاتوهڽ كراجأن
كواس 2بسر يڠ تردكت ،فرس ي دان روم بيزنطين (روم تيمور)
كران دتولق اوله رعية مريك سنديري ،ستروسڽ چهيا إسالم
ماسوق كفلوسوق دنيا ،ترماسوق داسيا تڠݢارا دمان نݢارا كيت
براد دداملڽ.
كادأن منجادي براوبه افبيل اومة إسالم سنديري تله اللي
دان منجادي جاهيل ،اللو منيڠݢلكن سبهاݢين بسر درفد
فتونجوق إسالم .مك برالكوڽ فركارا 2يڠ دبري اماران اوله
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اكن برالكو دأخير زمان سلفس
وفاتڽ:
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ه ر ه ر هَ
ِلهنُقض َن ه
ُعرىُاۡلُسُلُمُعرُوةُعرُوةُفُكماُانُتقضتُُ
َ
َه
ر
هعرُوةٌ ُتش َبث ُالَ ه
ه
َ
الكُ ُمُه
ضا ُ ُه
اس ُبالِت ُتليها ُوأولهن ُنقُ ُ
ه
َ ه
ولخ هره َنُالصلُ ُة[ .رواية إمام أحمد]
(مقصودڽ) :دمي سسڠݢوهڽ سيمفولن يڠ مڠيكت
ستيف اجاران إسالم اكن دروڠكي (درومبق) ساتو دمي ساتو
(ساتو سلفس ساتو) .مك ستيف كالي ساتو ايكاتن دروڠكي،
نسچاي اورڠ رامي ترفقسا برݢنتوڠ دڠن ايكاتن سيمفولن يڠ
ماسيه اد الݢي .مك يڠ موال 2دروڠكي اياله فركارا حكوم (هللا)
دان يڠ فاليڠ أخيرڽ اياله سمبهيڠ.
مسلمين دان مسلمات سکلين!
سدرله بهوا كيت براد دزمان ايكاتن اجاران إسالم
درومبق ،سمأد اوله موسه 2يڠ تله ممرينته اورڠ 2إسالم ستله
دافت مڠالهكن كراجأنڽ ،اتو اورڠ إسالم يڠ دهيريت دان
دسستكن اوله موسه إسالم .سهيڠݢ تانهأير اومة إسالم
دسلوروه دنيا دجاجه دان دتعلوق اوله موسه 2إسالم .مك
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برالكوله فركارا يڠ تله دبري اماران اوله رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم .سدرله ،تراللو باڽق حكوم 2إسالم دتيڠݢلكن .يڠ تيڠݢل
هڽاله عبادة سمبهيڠ ،فواس ،سديكيت زكاة ،حج دان دعاء،
تسبيح دان برتحميد .دالم فركارا كهيدوفن دنيا فول هڽاله
حكوم برنكاح كهوين دان برچراي ،ممبهاݢي فساك دان ألين2
يڠ تراللو سديكيت .مك اومة إسالم منجادي روسق ددنيا
سبلوم هاري أخيرة.
هللا ممبري امارن دڠن فرمانڽ ددالم القرءان:
ٗ
ٗ
َ
ُّلۥ ُمعيشة ُضنٗكُ
ومنُ ُأعرض ُعن ُذكري ُفإن هُ
وَن ه ه
ُشُههۥُيومُٱلقيمةُُأعَمُُُ١٢٤قالُر يبُلمُحُشت ٓ
نُأعَمُ
ه
نت ُبص ٗ
ُك ه
يا ُُ ١٢٥قالُ ُكذلك ُأتتك ُءاي هتنا ُفنسيتهاُ
وقد
ه
وكذلكُٱِلومُُتنَسُ[ُ١٢٦سورة طه ]12١-12١ :
(مقصودڽ) :دان بارڠسياف يڠ برفاليڠ (تيدق ماهو)
مڠيكوت اجاران دان فتونجوق اكو (القرءان) مك باݢيڽ
حكومن كهيدوفن يڠ فينچڠ (ساله) ،هوروهارا دان چالك .دان
][12

كامي هيمفونكنڽ دفادڠ محشر (دهاري قيامة) دالم كادأن بوتا.
اللو دماس ايت دي بركات" :واهي توهنكو ،مڠافاله اڠكو
جاديكن اكو بوتا دتمفت محشر اين ،فد حال اكو دهولوڽ
(ددنيا) براد دالم كادأن دافت مليهت؟" اللو دكتاكن كفداڽ:
بݢيتوله دهولوڽ (ددنيا) تله دداتڠكن كفدامو اية2كو ،تتافي
كامو ملوفاكنڽ ،مك فد هاري اين كامو دلوفاكن.
مسلمين دان مسلمات سکلين!
تاهوكه بهوا إسالم يڠ دباوا اوله فارا فندعوة دنݢري كيت
اين اداله إسالم يڠ چوكف سمفرنا ،سهيڠݢ فندودوق اصل
دسيني سمواڽ ماسوق إسالم ،کچوالي هاڽ سديكيت اورڠ 2يڠ
تيڠݢل ددالم هوتن ريمبا .تيبا 2تانهأير كيت دتعلوق اوله
فنجاجه بوكن إسالم .مريك تله مڠهافوسكن باڽق حكوم إسالم
يڠ تله دعملكن دڠن عاديل يڠ دهولوڽ مڽببكن فندودوق أصلڽ
ماسوق إسالم ،تيبا 2منيڠݢلكن اجاران إسالم سديكيت دمي
سديكيت.

][13

سلفس فنجاجه بوكن إسالم ايت داتڠ ،نݢري كيت
منجادي هوروهارا دان تيدق سنڠ .سكارڠ اين والوفون فنجاجه
ايت سوده كلوار منيڠݢلكن كيت كران دكتاكن كيت سوده
مرديكا .سبنرڽ كيت بلوم الݢي مرديكا سفنوهڽ دڠن سمفرنا،
كران ماسيه باڽق اوندڠ 2يڠ دريكا چيفتا اوله فنجاجه ايت
ماسيه دعملكن ،سهيڠݢ مماسوقكن كداملڽ نام حكوم إسالم
دان محكمة شريعة دالم فركارا يڠ تيدق اد كأيتن سديكيت فون
دڠن حكوم شريعة إسالم ،بهكن دانتاراڽ مڠهينا حكوم إسالم
دان كدودوقئن محكمة يڠ دنماكن محكمة شريعة ،سهيڠݢ
كواس دان كدودقئنڽ لبه رنده درفد محكمة يڠ فاليڠ رنده
مڠيكوت چيفتأن اتو ريكأن مريك.اينيله فركارا يغ فرنه برالكو
كفد بني إسرائيل دزمان دهولو ،سهيڠݢ هللا مڽبوت قيصة
چريتاڽ ددالم القرءان سفاي كيت مڠمبيل فڠاجران تيدق
منجادي سفرتي مريك .فرمان هللا:
 ٞيَ
هَ ه ه
ه
ه
ل ُلَّلين ُيكتبون ُٱلكتبُ ُبأيديهم ُثم ُيقولونُُ
فوي ُ
ٗ
َ ٞ
ه ْ
َ
ٗ
ي
ه
َ
ٱّلل ُليشَتوا ُبهُۦ ُثمناُقليل ُفويل ُلهمُمماُ
هذاُمن ُعند ُ ُ
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َ ٞ
ي
ه
ه
َ
كتبت ُأيديهم ُوويل ُلهمُمماُيكسبون ُ[ُ ٧٩سورة البقرة :
]7٧

(مقصودڽ) :مك چالكاله (دان نراكاله) باݢي اورڠ 2يڠ
منوليس كتاب دڠن تاڠن 2مريك ،كمدين مريك بركات اين
درفد هللا ،سفاي مريك ممبلي دڠنڽ هرݢ يڠ موره (هابوان
كسناڠن ددنيا) ،مك چالكاله (ددالم نراك) باݢي مريك دڠن
سبب اف يڠ تله دتوليس اوله تاڠن 2مريك ،دان چالك (ددالم
نراك) كفد مريك دڠن سبب اف يڠ تله داوسهاكن اوله مريك.
كتهويله واهي قوم مسلمين دان مسلمات!
بهوا مريك يڠ منچيفتا دان منولس فاليڠ باڽق ددالم
فرملبݢأن دان اوندڠ 2يڠ دعملكن كفد اورڠ 2إسالم سبنرڽ
درفد كالڠن فنجاجه دان فڠيكوتڽ 2دزمان فنجاجهن دهولو.
مك برالكوله كدودوقئن هينا كفد إسالم ،فتونجوق هللا يڠ فاليڠ
مليا .والوفون سوده دچاتت ددالم فرملبكأن فرسكوتوان بهوا
إسالم اداله اݢام نݢارا دان اݢام 2يڠ ألين درفد إسالم هندقله
دبري كبيباسن .تتافي منجاديكن إسالم تيدق بركواس دان مليا
][15

مڠيكوت كدودوقئن دسيس ي هللا يڠ واجب دفرجواڠكن اوله
اومة إسالم.
مك اوسها مميندا فرملبݢأن دان اوندڠ 2مڠيكوت
كممفوان كيت ،واجب دالكوكن دان دسوكوڠ اوله سلوروه
أومة إسالم يڠ برإيمان كفد بنر دان ملياڽ إسالم .هللا مالرڠ كيت
مالين سموا فيهق يڠ مننتڠ اتو مڠهالڠ دڠن اف 2چارا
سكاليفون باݢي مڽكت فرجالنن منݢقكن إسالم.
َ
ه َ
أ هعوذُبُٱّللُمنُٱلشيُطانُٱ َلرجيمُُ ُ.

ٓ
َ
َ
ٓ ه
ه
ه
ٱّلل ُول ُتتبع ُأهواءهمُ
وأنُ ُٱحكم ُبين ههمُبما ُأنزل ُ ُ
ٓ
َ
ه
ٱّلل ُِِلك ُفإنُ
وُٱحذرهمُ ُأنُيفت هنوك ُع َۢن ُبعض ُما ُأنزل ُ هُ
َ ْ
َ
هه
َ ه ه َ
ُِإَونُ
ٱّللُأنُيهصيب ههمُببعضُذنوبهمۗۡ ُ
يدُ هُ
تولواُفُٱعلمُُأنماُير
ه
ه
كث ٗ ي
ه
ونُ
ياُمن ُٱلَاسُ ُلفسقون ُُ ٤٩أفحكمُ ُٱلجهل َيةُ ُيبغ ه
َ ه ٗ ي
ه
ه
ٱّللُحكماُلقو ٖمُيوقنونُ[ُ٥٠سورة املائدة :
ومنُأحس هنُمنُ ُ
]٠٥-١٧
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(مقصودڽ) :دان هندقله كامو برحكوم دڠن اف 2يڠ تله
دتورونكن اوله هللا ،دان جاڠن سكالي 2كامو مڠيكوت هوا
نفسو مريك (اورڠ 2كافير) .دان بروسفادا (برايڠت )2درفد
كامو دافت دكودا (دتيفو) اوله مريك (اورڠ 2كافير ايت)
مڽببكن كامو منيڠݢلكن سبهاݢين درفد يڠ تله دتورونكن اوله
هللا .مك جك سكيراڽ مريك برفاليڠ (تيدق ماهو مڠيكوت
كامو) ،مك كتهويله بهوا سبنرڽ هللا هندق مڠناكن حكومن
بنچان كأتس ديري مريك ،دڠن سبب سبهاݢين درفد دوسا2
مريك .دان سبنرڽ كباڽقكن مأنس ي ترديري درفد اورڠ 2يڠ
فاسيق (جاهت) .افكه مريك بركهندقكن حكوم جاهلية؟ دان
سيافكه الݢي يڠ لبه بأيك حكومڽ درفد هللا كفد مريك يڠ يقين
(فرچاي).
ه
كمُ ُبُٱلُكتاب ُوُٱ ُّ
بارك ُٱ َ ه
لسنةُُ ،ونفعنُ
ّلل ُِل ُول
ه ه
َ
ه
ّللُ
ِإَويَاكمُُبُٱلُياتُوُٱلُكُمةُُ.أقولُقوُلُهُذاُواسُتغُف هرُٱ ُ
ه
كمُُولُمُيعُُٱلُ همسُلمنيُوُٱلُ همسُلماتُُِ،نَ هُهۥُ ههوُٱلُغ هُف ه
ورُ
ِلُول
يمُ .
ٱ َلرح هُ
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[خطبة يڠ كدوا ]
ُ

ه َ
ه َ
ه َ
َ
بُ،
ّلل ُأُكُ هُ
بُ ،ٱ هُ
ّلل ُأُكُ ُ
بُ ،ٱ هُ
ّلل ُأُكُ ُ
بُ ،ٱ هُ
ّلل ُأُكُ ُ
ٱ هُ
ه َ
ه َ
ه َ
َ
ّللُالُمُ هُدُ.أشُه هدُأنُُ
بُ،وُ ُ
ّللُأُكُ ُ
بُ،ٱ هُ
ّللُأُكُ ُ
بُ،ٱ هُ
ّللُأُكُ ُ
ٱ هُ

َ ه
َ َ
ُم َُم رداُعبُ هدههُ
ُّلُ.وأشُه هدُأن ُ
ُاّللُوحُدههُلَُُشيك هُ
ل هُ
لُُِلُـُهُِ ُ
ي
ي ه
ه هه َ ه َ ي
َ
اُم ُمدُوَعُلّلُوصحُبهُ
وّلُ.اللهمُصلُوسلمَُُعُسيدن ُ
ورس ُ
ومنُُتبع ههُونَصههُووالُ ُههُ.أ َماُبعُ هُدُ :

َ ه
َ
ه
َ
اّللُفقدُُفُا َُ
يكمُُِإَوياىُبتقُوىُُ ُ
ُاّللُ،أوص ُ
فياُعباد ُ
ُالزاد َ
الُ هم َت هقونُُ.وتز َو هدواُفإ َنُخيُ َ
ُالقُوىُُ .
مسلمين دان مسلمات سكلين!
ماريله فد هاري راي اين كيت مراسكن بتاف بسرڽ نعمة
إيمان دان إسالم يڠ دكرنياكن كفد كيت اوله هللا سبحانه
][18

وتعالى .دان هاڽ كماتين ددالم إيمان دان اسالم سهاج يڠ
دريضأي اوله هللا سبݢيمان فرمانڽ:
ُّ َ
ه ه
ه ْ َه ْ َ َ ه
وتنَُ
َٰٓ
ٱّللُحقُتقاتهُۦُولُتم ُ
واُ ُ
يأيهاُٱَّلينُُءامنواُٱتق ُ
َ
ُّ
ه
ه
ِلُوأنتمُمسلمونُ[ُ١٠٢سورة آل عمران ]1٥2 :
(مقصودڽ) :واهي اورڠ 2يڠ برإيمان ،برتقواله كامو كفد
هللا دڠن سبنر 2تقوى دان جاڠنله كامو ماتي مألينكن كامو
ددالم كادأن براݢام اسالم.
فد هاري اين جوݢ هندقله كيت ايڠت بتاف بسرڽ نعمة
فرسودارأن اسالم يڠ دانجوركن ددالم اسالم .تندا إيمان
سسؤرڠ اياله دي كاسيه كفد سودارا سأݢام دڠنڽ سبݢيمان
دي كاسيه كفد ديريڽ سنديري .سبدا رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم:
ه
َ ه
ه
اُُي ُّ
ُُي َ
بُلفُسُهُُ .
بُلُخيهُم
لُُيهؤُم هنُأح هدكمُُحِت
][19

(مقصودڽ) :تيــدق برإيمان سسؤرڠ كامو سهيڠݢ دي
كاسيه كفد سـوداراڽ سبݢيمان كاسيهڽ كفد ديريڽ سنديري.
سهوبڠن ايت هندقله الهير ددالم هاتي ستيف اورڠ
اسالم فراسأن سـديه ترهادف بالء بنچان دان كسـوساهن يڠ
منيمفا اومة اسالم دسرات دنيا ،سمأد مريك يڠ دتيمفا ݢمفا
بومي ،دلندا ففراڠن ،كمسكينن دان كبولورن دنݢارا 2افريقا،
دان اومة اســالم يڠ سدڠ دجاجه ،دظالمي دان دبونه سرت
دتيندس سـفرت يڠ سدڠ برالكو دفلسطين ،عراق ،سيريا،
سالتن تايلند ،روهينيا دان سباݢيڽ.
جــك تيدق ممفو ممبنتو مـريك دڠن واڠ ريڠݢيت دان
تناݢ ،سكورڠڽ2ماللؤي دعـاء دان مناجات كفد هللا سفاي هللا
ممبري فرتولوڠن كفد مريك دان ممبيبسكن مـريك درفد
فندريتأن دان كظاليمن مأنس ي يڠ دهادفي مريك.
مسلمين دان مسلمات سكلين!
][20

فد هاري يڠ مليا دان فنوه بركة اين ،ماريله كيت
ممباڽقكن اوچافن صلوات دان سالم كأتس نبي محمد صـلى هللا
عليه وسلم يڠ تله مڽمفيكن اسـالم كفد كـيت ستله ماللؤي
برباݢي بنتوق جـهاد دان فڠ ـربانن .تنــدا كاسيه كيت كفد بݢيندا
دراقمـكن ماللؤي اوچافن صلوات دان سـالم سباݢي مماتوهي
فرينته هللا ددالم القرءان:
ُّ َ
ُّ
َ َ
بهُ َٰٓ
ٱّلل ُوم َٰٓ
يأيهاُٱَّلينُُ
لئكت هُهۥ ُيهصلون َُع ُٱلَ يُ
نُ ُ
ُِ
يه ْ
ه ْ ُّ ْ
ر
ءامنواُصلواُعليهُوسلمواُتسليماُ[ُ٥٦سورة األحزاب ]٠١ :
(مقصودڽ) :سسـڠݢوهڽ هللا دان فارا مالئكتڽ سنتياس
برصلوات كأتس نبى ،مك واهي اورڠ 2برإيمان اوچفكن صـلوات
دان ســالم كأتسڽ دڠن سسڠݢوهڽ.2
َ
ه
ه
َه َ ي
َ
َ
ُم ُمدُُ،كماُصليُتَُعُُ
ُم ُمدُوَعُلل ُ
اللهمُصلَُع ُ
ه
ه
ُم َُمدُُ،
ُم َُمدُوَعُلل ُ
ِبُراهيمُوَعُللُِبُراهيمُُ.وباركَُُع ُ
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َ
كماُباركُتَُعُِبراهيمُوَعُللُِبراهيمُِفُالُعالمنيُُِنكُ
ح ٌ
يدُ ُ.
يدَُم ٌُ
َ
ه
َ
ه
ه
ه
اللهم ُاغُفرُ ُللُمؤُمنني ُوالُمؤُمنات ُوالُمسُلمنيُ
هه
والُ همسُلماتُالُحُيٓاءُمنُ ههمُُوالُمُواتُُ.رُ َبناُاغُفرُُلاُذنوبنُاُ
و هذنهوب ُواَلُينا ُوارُحُ ههمُ ُكما ُر َبوُنا ُصغ ر
اراُ .ر َبنا ُاغُفرُلُاُ
َ
ا
هه
ه
لُ
وۡلُخُوانناُاَّلينُسبقوناُباۡلُيمانُولَُُُعلُُِفُقلوبُناُغ ُ
َ
ه ٌ
ه َ َ
َ
ٌ
ُرحي ُمُ .
لَّلينُءامنواُربناُِنكُرؤوف ُ

َ
َ
ي
ُالُشكُ
ُ
الل هه َم ُأع َز ُاۡلُسُلُم ُوالُ همسُلمنيُُ ،وأذل
َ
ُّ
الظالمنيُُ.ا َلل ههمَُ
والُ همُشُكنيُ،واليفاقُوالُ همنافقنيُُ،والظلُمُو
ه
َ
ه
ه ه
َ
وذُبكُمنُُ ه ه
َشورهمُُ.الل هه َمُ
ِناُنُعلكُِفَُنهورُأعُدلئناُونع
ه
َ
َ
ه
ه
ي
ه
ه
ه
َ
ي
هرد ُكيُدهمُ َُع َُنورهمُُ .اللهم ُبددُ ُشمُلهمُ ُوفرقُ ُجُعهمُُ
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ي
ر
وش يتتُ َُكمت ههمُ ُو َلُزلُ ُأقُدام ههمُُ ،وسلطُ ُعليُهمُ َُكُبا ُمنُُ
ِكُبكُُ ُ.
َ
ه
ه
َ
ه
ه
َص ُِخُواننا ُالُمجاهدين ُوالُمسُتضُعفنيُ ُِفُُ
اللهم ُانُ ُ
فلسُطنيُُ،وِفُغ َزةُُ،وِفُالُعراقُُ،وِف ه
ُسورياُ،وِفُُكشُمي،
َ
هي
ه
ه
َ
ي
وِفُج هنوُبُتايُلنُد ،وِفُكُمٗكنُُ.اللهمُقوُعزائمهمُُ،واجُعُُ
ه ه
َصهمَُُعُأعُدلئهمُُُ.
َكمت ههمُ ،وث يبتُُأقُدام ههمُُ،وانُ ُ

ي
َ
َ
ه
ه
ه
َ
يُمنُُ ََّكهاُ،
اللهمُلتُأنُفسناُتقُواها ،و َكهاُأنُتُخ ُ
َ
ا
ي
أنُت ُوِلُّهاُوموُلُهُاُ.الل هه َم ُأرناُالُ َق ُحقاُوارُ ه َقُناُاتباع هُهُ،

ه َ
ر
ه
ه
ه
َ
لُوارُ َقُناُاجُتناب ُهُ.اللهمُأصُلحُُسلُطُانناُ،
وأرناُالُاللُبال ُ
ه ه
َ
ه
وأئ َمتناُوولُةُأمورناُ،واجُعلُُولُيتناُِفُمنُُخافكُواتقُاكُ
ياُر َبُالُعالمنيُُ ُ.
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َ
ه
ٓ ه
كوننَُ
ر َبناُظلمناُأنفسناُِإَونُلمُتغفرُلاُوترحناُل
هه
ه
من ُٱلخِسينُُ .ر َبنا ُل ُتزغ ُقلوبناُبعد ُِذ ُهديتناُوهبُ
َ
ر َ
َ
َ
ه
ه
ابُ .ربنا ُهب ُلا ُمنُ
لا ُمن َُلنك ُرحة هُِنك ُأنت ُٱلوه ُ
ٓ
أ َوجنا ُو هذ ير َيتنا ُقه َرة ُأع هني ُوُٱجعلنا ُلل هم َتقني ُِم ر
اماُ .ر َبنُاُ
ٖ
ٗ
ٗ
ءاتناُِفُ ُّ
ٱَلنياُحُسنةُوِفُٱٓأۡلخرةُُحسنةُوقناُعذابُٱلَارُ.

َ
ه
َ َ
اُم َُمدُوَعُلّلُوصحُبهُوُسلمُُ.
ُاّللَُعُس ييدن ُ
وصَّل هُ
َ
ُّللُر يبُالُعالمنيُُ .
والُمُ هد ُ
ه َ
ه َ
ه َ
َ
ّللُالُمُ هُد.
بُ،وُ ُ
ّللُأُكُ ُ
بُ،ٱ هُ
ّللُأُكُ ُ
بُ،ٱ هُ
ّللُأُكُ ُ
ٱ هُ
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