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 1440خطبة عيد الفطر 

 )رتامڤ ڠي(

 

ُُاّلَلُه
 
ُهكُ أ ُُاّلَلُهُ،ب 

 
ُهكُ أ ُُاّلَلُه ،ب 

 
ُهكُ أ ُُاّلَلُه ،ب 

 
ُهكُ أ ُُاّلَلُه ،ب 

 
ُهكُ أ ُاّلَلُه ،ب 

ُ
 
ُهكُ أ ُُاّلَلُه ،ب 

 
ُهكُ أ ُُاّلَلُه ،ب 

 
ُهكُ أ ُُاّلَلُه ،ب 
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ُ وُ  َ ُُدُهمُ ال  ُ ُّلل  كُ دُرح  مُهيُرث ُُا شُ ُ.يه ُُف ُكرُارُ بُ ُا
 
ُـ أ نََُّلُإ ل 

 
ُأ ده ُإ ََّلُه  ُو حُ ٱه  ههُّلَله ُۥد 

ُه ُل  َُش  يك  ُال ُُ،ۥَّل  ه لُ ل  ُ مه ُال  ه ل  ُو  ُ مُ كه ُش   
ل ُكه ُلَع   و  ُو هه يرُ ده شُ ُ.ٍءُق د 

 
أ َنُو 

 
ُأ ده ه 

بُ  اُع  ههُُمه َمدر ُهُۥده وله ر سه ُدُ ال  ُ، ۥو  اجه الّسل   ُو  َج  ُادلُّ ن ي ُال ُره ُُ.مه

ُ ص ُُمَُهُهاللَُ
ُُكُ ار ُبُ وُ ُمُ لل ُسُ وُ ُلل ُ لَع   ُُدٍُمَُُُمه

 
ُ أ َُش  ُُف 

ُوُ ُاء ُيُ ب ُن ُال  
ُوُ ُ،يُ ل ُسُ رُ مُهال  ُلَع  

ُُه ُب ُحُ ص ُوُ ُآل  ُ
 
ُ أ ُإ ُُانٍُسُ حُ إ ُب ُُيُ ع ُاب ُالَُوُ ُ،يُ ع ُج  ُ ُمُ وُ ُي ُل  ُُ.ينُ ادلل

 
ُُ.دُهعُ اُبُ مَُأ

ُ خُ ُنَُإ ُواُف ُدُهوَُزُ ت ُوُ ُ،واُاّلَلُ قُهاتَُُاّلَل ُُادُ بُ اُعُ يُ فُ  ُازُ ف ُُدُ قُ فُ ُ،ىوُ قُ الَُُاد ُالزَُُي 
ُُ.ونُ قُهتَُمُهال ُ

 ڽرينتهڤاال ݢيكوت سڠن مڠد هللا )دڤهللا ! برتقواله كامو ك 2اواهي همب

-قسبأي ڽوهوڠݢمك سس ،اريله بكالنچ( دان ڽنڠاال الر ݢلكن سڠݢدان مني

 . برتقوى  ڠبرجاياله مريك ي ن ايت اياله برتقوى. مكبكال قبأي

 هللا! درحمتي ڠمسلمين دان مسلمات ي

بركة  ڠونايكن سبولن رمضان يدت ڠي اواسڤ تريله كيت جاديكن عبادما

 . ڽداڤاي كيت برتقوى كڤدكهندقكي هللا س ڠي ڽاي توجوانڤاچمن ،ايت
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            [البقرة]. 

اي ڤتس كامو سأبرإيمان! تله دواجبكن ك ڠي 2ڠواهي اور مقصودڽ(: )

اي ڤس ،ود كامڤلبيه دهولو در  ڠي 2ڠتس اور أمان دواجبكن كياݢسبا ،اواسڤبر 

 كامو برتقوى.

تونجوق ڤيكوت ڠم د هللاڤك طاعة ڠي 2ڠمنجادي اور برتقوى ايت اياله 

اي ڤوال سڤ ڽيلهڤد . دانڽدتوروكن ݢيليه بولن رمضان جو ڤد ڠن يءاالقر

 2ڠمنجادي اور  ،ايت اواسڤ تن عبادڠاي مالتيهكن ديري دڤس اواسڤكيت بر 

 . مات-إخالص كران هللا سمات ڠن نية يڠد ڽداڤطاعة ك ڠي

 ڠ،دالر  ڠركارا يڤلكن ڠݢصالح دان مني ڠرجاكن عمالن يڠبرسديا م

لكن ڠݢمنيتروس كيت  ݢتوله جو ݢيألين. مك ب ڠماس ي دڤون دحاللكن ڤو واال 

رون ݢدان ن راس تاكوت ڠكران منطاعتي هللا دماس  ڠنجڤحرام  دس ڠي

 . هاتي دالم سموا عملن كيت -ارا برهاتيچس ڽداڤك

لبيه  ڽ،د همباڤدان كاسيه ك ڠايڤڽمها  ڠتونجوق هللا يڤن اداله ءاالقر

 ڠبهوا مريك ي اسنديري. برمعن ڽد ديريڤكاسيه كدان  ڠسايايت  اد همبڤدر 

 ڽمروسقكن ديريدان  ڽد ديريڤك ڠتيدق ساين هللا ايت اداله ڠالر  رجاكنڠم

 سنديري. 

دحاللكن ايت  ڠدان يه هللا يرينته اولڤد ڠركارا يڤسدرله بهوا سموا 

 ايت دحرامكن ڠركارا يڤدان  ،ددنيا دان فهال دآخيرةي كبأيقكن ر ممب
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ددنيا اين  ڤاكيت دالم هيدو ڤڽاي ݢن برباڠدقكن ديري مريك سنديري مروس

  .ڽسبلوم ماتيالك دآخيرة كالو تيدق برتوبة چدان 

ت ڠسا يڠ دبوك هللا ڠينتو توبة يڤكدالم  ماسوق  ڠ،لواڤمك امبيل 

اي چر ڤ دان بارت. جارق دانتارا تيمور  لقسان ڽلواس. ڽدان ماسا ڠلواڤلواس 

ماسه  ڠد مريك يڤ( در ڽداڤنصوحا )إخالص ك ڠجنجي هللا منريما توبة يد ڤك

بوليه  ݢصالح جو  ڠنوه بومي. عمل يڤس ڽون دوساڤو برإيمان واال 

وسكن ڤدها ڠݢسهي ،رمضان اواسڤعبادة  ڽخصوص ،وسكن دوساڤهاڠم

اتاو  ،لكن دوسا بسرڠݢن شرط منيڠتاهون د ڠنجڤيل سچدوسا ك ڽن سببڠد

 . ڽبرتوية ستله مالكوكن

 درحمتي هللا! ڠمسلمين دان مسلمات ي 

د هللا ڤاتاكن كشكوران كڽم ،مبوت هاري رايڽبرتكبير مكيت اين هاري 

 ،اجر كيت برشكور ڠإسالم. هللا م ڠكيت منجادي اور تونجوق هللا ڤن ڠد

 برفرمان: ڽدانتارا

                       

    [البقرة]. 

ن )هاري دان ماس ڠكن بيلڤوكو چهندقله كامو من دانمقصودڽ(: )

 ڠتونجوق يڤتس أ( دڽواسا ايت( دان برتكبيرله ممبسركن هللا )مملياكنڤبر 

 .ڽداڤاي كامو برشكور كڤس ،د كاموڤي كر دب
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ن ڠتونجوق دڤدبري  ،إسالم 2ڠبسر اياله منجادي اور  ڠاليڤمك نعمة 

 ڽخصوص ،سلوروه عالمد ڤممباوا رحمة ك ڠن دان داوتوسكن رسول يءاالقر

 نس ي سنديري. أد ديري مڤك

 ڽكنمنجادي ،ان ايتءد القرڤتونجوق هللا در ڤيكوت ڠمك واجبله كيت م

يتوله ݢب ،ن هللاڠن كيت دڠد هوبو أمس ،كيت ڤارا هيدو چندوان سلوروه ڤ

 ترماسوق  ،منتدبير اوروسن كيت ݢدان جو  ،ن مأنس يڠن كيت دڠهوبو  ݢجو 

وناكن رزقي ايت ڠݢم ڽستروس ،روح دان جسدي ماكنن ݢبا ڽ،مبيل رزقيڠم

دان  ،ه رسول هللا صلى هللا عليه وسلمياول ڽداجر سموا ڠن اجارن إسالم يڠد

 . ڽساكاڤمنريما  ڠارا علماء يڤه ييكن اولڤادسم

 سبدا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

ُإ َنُال ُ
ُال   ث ةه ر  ُو  اء  ل م  ُُ،ب ي اء ُن ُعه

ُل مُ ب يُ ن ُإ َنُال   ُد رُ ُاء  َّل  اُو  رل ثهواُد ين ارر اُيهو  مر ه 
َرثهواُالُ  اُو  نُ ُ،مُ ع ل ُإ َنم  م  اف رٍُُف  ُو  ٍ ُِب  ظل ذ  خ 

 
أ ُب هُ  ذ  خ 

 
 .[رواية الترمذي]ُ.أ

. 2نبيساك ڤواريث ڤارا علماء ايت ڤ ڽوهوڠݢسس)مقصودڽ(: 

أمس دان دؤيت فيرق.  ڠوا اساك هرتڤلكن ڠݢايت تيدق مني 2نبي ڽوهوڠݢسس

 ڽمبيلڠت مڤدا ڠي ڤ. سسياام إسالمݢساك علمو اڤلكن ڠݢمني مريك ڽ سبنر 

 بسر . ڠن يڠونتو أت كڤاي دي منداچنس

 ڠدان عقل يممبري منفعة دنيا دان آخيرة  ڠيرزقي روح ايت اياله علمو 

ن ڠد ڤهيدو رتي ڤوال اياله سڤرزقي جسد  ن علمو ايت.ڠبرعمل دبيجق 

د ڤتونجوق هللا در ڤن ڠدمنفعتكن د ڽبندا. سموا اهرتبأيك دان  ڠيتن كصيح

 د رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.ڤونتوه در چن دان ءاالقر
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 درحمتي هللا!  ڠمسلمين دان مسلمات ي

د اومة اسالم ڤبهوا رامي در  ،ن مات كيتڠقسيكن هاري اين دڽكيت م

دان  ڽرونتوه أخالقدسببكن  ڽ،د هللا دان كفور نعمة إسالمڤتيدق برشكور ك

 ڠݢن شيطان مأنس ي دان جين. سهيڠاروه دڤڠكران تر  ڽ،يڠاراڤبوروق 

اي تيدق ڠراڤبر  وان.ڤرمڤبيبس دانتار لالكي دان  أولنݢر ڤن ڠاروه دڤڠتر 

 هللا.  کندبري ڠيعقل كن ڠهيلڠم، مابوق ارق دان داده ڠݢسهي ،سنونوه

مبيل هرتا ڠم ڠ،دراكن اور چه دان منو ممبونمالكوكن جناية  ڠاد ياله ڠݢسهي

 .2ألين دان رشوة  ا،وري هرتچمن ،ن منيفوڠارا حرام دچس

 ڽيكوت حكوم هللا. ايكونوميڠتيدق م ڽركاراڤق ڽباوال ڤارا ݢممرينته ن

يرا ڠا مڤتن ااري هرتچمنممرينته دان  ،ن بوكن إسالمڠاروه دڤڠتر يتو. ݢب ݢجو 

ببكن ڽم ،2ألين دان ءربا ،رشوةرتي مماكن ڤسارا حالل دان حرام چباتس 

ي دان برادا ن مريك راماڠون بيال ڤواالو  ،موندور دان مله ڠمريك منجادي اومة ي

 ،بوكن إسالم 2ڠق دامبيل اوله اور ڽي لبيه باڤتتا ڽ،اصيلق حڽبا ڠتس بومي يأد

اله ڠݢسهي ،سنديري ي مروسقكن اومة إسالم ݢوال باڤوناكن ݢد ڠق يڽبهكن با

وركن تانهأير چهنڠممبونوه سسام اومة إسالم دان منتوق و ممبلي سنجات ا

 .2عرب دان ألين 2ار ݢادن ڠبرالكو سكار  ڠليهتله يمريك سنديري. 

ن دان اجارن رسول ءاتونجوق القرڤلكن ڠݢاله كران مريك منيدا ڽسبب

 هللا صلى هللا عليه وسلم. 

 درحمتي هللا! ڠمسلمين دان مسلمات ي



[6] 
 

ودارا اس ڠر ڤبر  ڠݢسهي، اومة إسالم نڠهن برالكو دكالڤچر ڤكيت مليهت 

امارن رسول هللا صلى هللا  ڽ برالكو  ،بربونوهن دان مروسقكن هرتا سنديري 

 عليه وسلم: 

ُ ُ دُ عُ واُبُ عُهجُ رُ ت َُّل  اُي ض  َفارر ُب عُ يُكه مُ به كه ُب عُ ُضه  رواية مسلم]ُ.ٍضُر ق اب 

 [(394 /4السيرة النبوية البن كثير ) -

ه ڠست ڠݢاكو )وفاة( سهي سڤسل ڠليويڽنله كامو مڠجامقصودڽ(: )

 ليهير )ممبونه كاون سنديري(. ڠو چن كامو ممنڠكال

ن ڠدكت د ڠاليڤ ڠي 2اراݢقسيكن امارن اين برالكو دنڽم ڠكيت سد

سا دان ڠب ،سهاج ڽنداي جسد توبوه بݢرسول هللا صلى هللا عليه وسلم دري س

دان دمان بومي مريك  ڤسياتاهو تيدق  ڤ،ي هاتي سوده لو ڤتتا ،عرب ڽبهاسا

 2ممبري اف تيدقق ايت ڽبا ڠي ڽاككيأن هرت ڠݢسهي يجق.ڤت مريك بر ڤتم

ن ڠسنديري. ماهو برداماي د ڽمروسق ديري دان اومتڽ هرتا ككيأن فائدة.

اينيله بالسن  إسالم. ڠاور  ڽوداراان سڠبرموسوه د ڤيتتا ،يهودي موسوه إسالم

لبيه  ڠݢسهي ،ه هللايدبري اول ڠد نعمة إسالم يڤكفور ك ڠمريك ي ڤترهاد

  .إسالم سنديري  2ڠاور  د ڤاي كچر ڤه إسالم ايت دان تيدق و موس دڤاي كچر ڤ

نراك  يڤمك ا ،نڠراڤڤي ڤه ايالك دباكر اولچو ددنيا اين سوده كاال 

د ڤو تيدق برتوبة كمبالي سموال ككاال  اكيتكنڽدهاري آخيرة لبيه بسر دان م

 . ي ماتياڤسم تيدق برتوية ر و تروس كف اتاو ،إسالم

 درحمتي هللا! ڠمسلمين دان مسلمات ي

ن ڠبرالكو ايت د ڠد سموا يڤمبيل اعتبار در ڠاد دسيني م ڠماريله كيت ي

دان كمبالي برتوبة اتاو  ،اي اينچر ڤكيت  ڠإسالم ي دڤوه كݢت ڤݢڠبر كيت 
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 ڠتونجوق شيطان يڤيكوت ڠو كيت ساله اتاو سست مد إسالم كاال ڤسموال ك

 . ايتستكن كيت ڽم

د إسالم ايت تيدق برجاي ڤألين در  ڠتونجوق يڤمليهت بهوا  ݢكيت جو 

 2ڠاور  ڠݢسهي ،ن دنيا اينڤبتول دالم كهيدو  ڠكجالن ي ڽيكوتڤڠالمتكن ڽم

 ،سنديري  ڽاماݢاد ڤكن ڠاڤݢتيدق اد  ڽنقكڽن بوكن إسالم ايت كباڠدكال مودا

 ݢمات منجا-سماتاتاو  ،نتسسدالم ك ڠتوا دان نينيق موي ڠاتاو ايكوت اور 

سست دان  ڠرتاهنكن يڤيل ممݢتروس د ڠساله. اتاو ي ڠثن اجارن الم ييوار 

د ڤك ڤݢڠبر  ڽبوكن ،نفسو بيبس ايكوت هاوا ڤن مريك هيدو کقڽكبا. ايتساله 

 ڽ تيدق برعقل. برالكو  ڠي ڠد بناتڤر لبيه سست دڠ دالم كادأن ي ڠݢسهي ،امݢا

 ڤاتاو تروس هيدو  (وانڤرمڤكي اتاو سسام سسام لالسجنيس )بركهوين 

راسا مالو كران تيدق اد  ڽتيدق منونجوقكن ادا ڠكاين يڤابيبس. مماكاي 

 ڠرتي يڤرساتوان سڤبراني دان تيدق اد راسا مالو منوبوهكن  ڠݢسهي .مروة

 ن:ءاه هللا ددالم القريدسبوت اول ڠاينيله ي .)أيل جي بي تي( LGBTدناماكن 

                     

                          

                          [األعراف]. 

نتوق نراك جهنم ايت و كامي تله سدياكن ا ڽوهوڠݢسسمقصودڽ(: )

وان بوليه ڤهاتي )كمم ڠاد جنتو ڠ مريك ي ،ن جين دان مأنس يڠراماي دكال

 ڽوناكنڠݢمريك تيدق م ڽ،وناكن عقلڠݢن مڠد اي ممهاميڤس برفيكير(

نتوق و تيدق مليهت ا ،أي ماتڽو ڤمم ايت. ڽن عقلڠرفيكير ممهامي دنتوق بو ا
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اتن. مريك ڠرايڤمبيل ڠر مڠتيدق مند ،اڠأي تليڽو ڤدان مم ،اجرانڤڠل مبيڠم

 الالي. ڠي 2ڠي. مريك ايتله اور ݢاتاو لبيه سست ال ،2ڠرتي بناتڤس ڽ ايت سبنر 

 درحمتي هللا! ڠمسلمين دان مسلمات ي

مبيرا كران برشكور ݢاي كيت بر ڤس ،ينادبري هللا  ڠد هاري راي يڤماريله 

 ڽهال ڤي ديري كيت. بوكن سهاج ݢبا ڽق فضيلتڽباڠ ي اواسڤ تمنونايكن عباد

يتو ݢه هللا. بيدبري اول ڽسموا ڽ،قڽبسر دان با ڤدكتهوي هللا بتا ڽبسر ها ڠي

ن هللا دان ڠد ڽنڠهوبو  بأيكڠ يمأنس ي منجادي اي ڤساجر كيت ڠم ݢجو 

 ودارأن برسام كيت. ارسڤن ڠهوبو 

د ڤك ڤݢڠوات بر قن بوقتي برتمبه ڠوال دڤتونجوقكن كشكوران ايت 

ن كيت ڠهوبو  ڽد هللا دان برتمبه بأيكڤن كيت كڠهوبو  ڽواتڤ نڠإسالم د

جوقكن كبأيكن إسالم ندان تو اومة إسالم  ڽخصوص ،ن سسام مأنس يڠد

 . ودارا دان برمعافنان برسڠدد مريك ڤك

وجي اوليه هللا كران منجادي ڤد ڠجاديكنله ديري كيت اومة إسالم ي

 د سلوروه مأنس ي. ڤونتوه كچ

                    

           [آل عمران]. 

ونتوه چدكلواركن )منجادي  ،بأيكتر  ڠكامو اداله اومة يمقصودڽ(: )

ه كمونكران چݢكامو من ،بأيك ڠد يڤوروه كڽدمان كامو م ،د مأنس يڤالدان( كت

 د هللا.ڤبرإيمان ك ودان كام
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وذهُب ُ عه
 
ُٱأ م ن  ُلَشيُ ٱّلَلُ  ان  يمُ ٱط  ُ.لرَج 

                      

                   

                          

   [التوبة]. 

 ڠمنولو  ڠو وان ايت برتولڤرمڤمان لالكي دان برإي ڠي 2ڠاور مقصودڽ(: )

 ڠ،منديريكن سمبهي ،ه كمونكرانچݢمن ،بأيك ڠد يڤوروه كڽسسام مريك. م

ت ڤ. مريك ايت اكن منداڽد هللا دان رسولڤمنونايكن زكاة دان مريك طاعة ك

 ي مها بيجقسان.ݢركاس الڤدان هللا ايت مها  ،رحمة هللا

ُ مُ ٱب ار ك  ل كه ُو  ُُّلَلهُل  ُوُ ل ُٱِف  ن ة ٱك ت اب  مُ ُ،لسُّ ُِإَويَاكه ع ِن  ن ف  ُٱب ُُو 
ُل  ي ات 

ة ُكُ ل  ُٱوُ  ُق وُ ُ.م  قهوله
 
ُه  ُأ ا سُ ِل  اُو  ُت غُ ذ  مُ ٱف ره ل كه ُو  ُل  ُ وُ ُّلَل  سُ ل ُٱُيعُ مُ ل  ُمه ل م ي 

سُ ل ُٱوُ  ُإ نَهُهمه ات  ُُۥل م  و  ُل ُٱهه وره فه يمُهٱغ   .لرَح 

ُ

ُ

ُ
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 [ خطبة يڠ كدوا]

ُ

ُُّلَلُهٱ
 
ُهكُ أ ُُّلَلُهٱُ،ب 

 
ُهكُ أ ُُّلَلُهٱُ،ب 

 
ُهكُ أ ُُّلَلُهٱُ،ب 

 
ُهكُ أ ُُّلَلُهٱُ،ب 

 
ُهكُ أ ُّلَلُهٱُ،ب 

ُ
 
ُهكُ أ ُُّلَلُهٱُ،ب 

 
ُهكُ أ َ ُوُ ُ،ب  ُ ّلل  شُ ُ.دُهمُ ُال 

 
نُ أ

 
ُأ ده ُُه  ُإ ََّلُُـ ُإ ل َُّل  ُو حُ ُُاّلَلُهه  َُّل  هه ُد 

ُه ُل  شُ ُ.َش  يك 
 
أ ُ و  َنُُمه

 
ُأ ده بُ مَُه  اُع  ههُدر ُهده وله ر سه لل مُ ُ.و  ُو س   

لل َمُص  ن اُُا لَلهه يل د  ُس 
لَع  

 ُ حُ مَُُمه و ص   ُ ُآل  نُ ٍدُو لَع   و م  ُُب هُ  اَّل  و  و  هُه ن َص   ُو  هه َماُب عُ ُ.ههُت ب ع 
 
ُ:دُهأ

ُاّلَل ُ ُع ب اد  ي ا يكُهُ،ف  وص 
ه
ُب ت قُ ُمُ أ دُ ُاّلَل ُُو ىُ ِإَويَاى  ق  ُال ُُف  وف از  َتقه ُ.نُ مه

َودهواُ ت ز  ُ و  ي  اَلقُ ف إ َنُخ  ىُ ُالَزادُ  ُ.و 
 مسلمين دان مسلمات سكلين!

نعمة إيمان دان  ڽ بسر  ڤاري راي اين كيت مراسكن بتاد هڤماريله 

ن اكماتي ڽ. دان هاسبحانه وتعالىه هللا يد كيت اولڤرنياكن كدكڠ إسالم ي

 :ڽيمان فرمانݢه هللا سبيدريضأي اول ڠددالم إيمان دان اسالم سهاج ي

ا ه  يُّ
 
َٰٓأ ُُٱََّل ينُ ُي  ْ نهوا ُْء ام  وا ات ه ُُٱّلَلُ ُٱَتقه ُتهق  َق نتهمُُۦح 

 
أ ُو  ُإ ََّل وتهَن ُت مه َّل  و 

ُ ون  ل مه س   [102]سورة آل عمران : ١٠٢ُمُّ

ن ڠد هللا دڤبرتقواله كامو ك ،برإيمان ڠي 2ڠي اور اواه)مقصودڽ(: 

 الم.ام اسݢكادأن براكامو ددالم  ينكننله كامو ماتي مل ڠدان جا ى تقو  2سبنر

ودارأن ارسڤنعمة   ڽ بسر  ڤت بتاڠهندقله كيت اي ݢد هاري اين جو ڤ

د ڤاياله دي كاسيه ك ڠر ئو وركن ددالم اسالم. تندا إيمان سسدانج ڠاسالم ي
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سنديري. سبدا رسول  ڽد ديريڤيمان دي كاسيه كݢسب ڽنڠام دݢأودارا ساس

 هللا صلى هللا عليه وسلم:

ُ مُ ُيهؤُ َّل  كه ده ح 
 
ُأ ُُم نه

 
ََّتُُيه َبُل  ُِل  فُ خ يح  اُُيه بُّ م  ه ُهُ   ]رواه البخاري[ُ.س 

د ڤدي كاسيه ك ڠݢكامو سهي ڠر ئو تيــدق برإيمان سس)مقصودڽ(: 

 سنديري. ڽد ديريڤك ڽيمان كاسيهݢسب ڽـودارااس

راسأن ڤاسالم  ڠاور  ڤددالم هاتي ستي الهيرن ايت هندقله ڠو سهوب

 ،ياا اومة اسالم دسرات دنڤمنيمڠ هن يكسـوسان دان چبن ءالب ڤداسـديه تره

ن، كمسكينن دان كبولورن ڠر ڤڤا بومي، دلندا ڤمݢا ڤدتيمڠ د مريك يأسم

ه سرت و دظاملي دان دبون ،دجاجه ڠسد ڠدان اومة اســالم ي ،افريقا 2اراݢدن

، سالتن تايلندسيريا،  ،عراق ،برالكو دفلسطين ڠسد ڠي فرتڤدتيندس س

 .ڽيݢدان سبا اروهيني

-ڠسكور  ،ݢتنايت دان ڠݢري ڠن واڠو ممبنتو مـريك دڤمم قجــك تيد

د ڤن كڠرتولو ڤاي هللا ممبري ڤد هللا سڤماللؤي دعـاء دان مناجات ك2ڽکورڠ

ي ڤداده ڠنس ي يأندريتأن دان كظاليمن مڤد ڤريك در مريك دان ممبيبسكن مـ

 مريك. 

 مسلمين دان مسلمات سكلين!

ن ڤچقكن او ڽكيت ممبا ماريله، اين كةبر نوه ڤمليا دان  ڠد هاري يڤ

يكن ڤامڽتله م ڠصـلى هللا عليه وسلم ي تس نبي محمدأان سالم كصلوات د

ربانن. تنــدا كاسيه ــڠڤي بنتوق جـهاد دان اݢد كـيت ستله ماللؤي برباڤاسـالم ك

ي اݢن صلوات دان سـالم سباڤاوچمـكن ماللؤي اقيندا دراݢد بڤكيت ك

 ن:ءاالقررينته هللا ددالم ڤمماتوهي 
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ت هُهُٱّلَلُ ُإ نَُ ئ ك 
َٰٓ ل  م  ُۥُو  ُلَع   لُّون  يُيهص  ل  ُاُٱِلَب  ه  يُّ

 
َٰٓأ ل ي هُ ُٱََّل ينُ ي  لُّواُْع  نهواُْص  ء ام 

اُ ل يمر واُْت س  لل مه  [56]سورة األحزاب : ٥٦ُو س 

سنتياس برصلوات  ڽالئكتم اراڤ هللا دان  ڽوهڠݢـوسس)مقصودڽ(: 

ن ڠد ڽتسأككن صـلوات دان ســالم ڤچبرإيمان او  2ڠاور ي امك واه ،تس نبىأك

 .2ڽسوڠݢوه-وهڠݢو سس

 ُ ُُمه ُلَع    
لل َمُص  ُ مَُا للَهه ُُمه ُآل 

لَيُ ُ،دٍُمٍَُدُو لَع   اُص  م  ُإ ب ُك  ُلَع   ُت  ُو لَع   اه يم  ر 
ُإ ب ُآ اه يمُ ل  ب ار كُ ُ.ر  ُ ُو  ُُمه ُ مَُلَع   ُُمه ُآل 

كُ ُ،دٍُمٍَُدُو لَع   اُب ار  م  ُك  اهيم  ُإ بر  ُلَع   ت 
ُالُ  ُِف  اه يم  ُإ بر  ُآل 

َُم  يدُ و لَع   ُح  يد  ُإ نَك  ال م ي  ُُ.ع 
َمُاغُ  ؤُ ل ل ُُف رُ ا للَهه ال ُمه ُو  ؤُ م ن ي  ال ُمه ُو  ال ُمهسُ م ن ات  ُو  سُ ل م ي  ُمه

ُال   ات  ي آءُ حُ ل م 
مُ م نُ  ُُهه

ال   ُ ِل  اُذهنهوب ن اُو ذهنهوُف رُ َبن اُاغُ رُ ُ.و اتُ مُ و  ادل  ُو  ارُ ب  ُ ين اُو  مُ ح  َبوُ ُهه اُر  م  ن اُك 
ا ارر غ  ُاغُ ُ.ص  َبن ا ُ ف رُ ر  ل  ُو   ا

ُ خُ ِل 
ُب ال  ون ا ب قه ُس  ُاََّل ين  ان ن ا ُو  َّل  ُو  ان  ُ يم  ُُع ل ُُت  ِف 

وب ن اُغ ًّلُ
ُقهله نهوء اُل ََّل ين  ُرَُم  وف  ؤه ُر  َبن اُإ نَك  ياُر  ُ.مُ ح 

 ُ
ع َزُال 

 
َمُأ ُسُ ا للَهه ال ُّل  ُو  سُ م  ُ ُ،ل م يُ مه ذ َلُالشل 

 
أ ال ُو  ُو  ُ ك  ُُ،ك يمهش  اق  اِلل ف  و 

ال ُ ن اف ق يُ و  ل ُُ،مه الظُّ الَظال م يُ و  ُو  ُ ُ.م  َمُإ نَاُن  عُ ا للَهه
 
أ هورُ 

ُُنه ُِف  لهك  وذهُع  ن عه آئ ن اُو  د 
ُم نُ  ور ه مُ ُب ك  ه يُ ُ.َشه َمُرهدَُك  مُ ا للَهه هه هور ه مُ ُد 

ُُنه ُ.لَع  
دُ  َمُب دل  مُ مُ شُ ُا للَهه ف رل ق ُُل هه ُو 

 ُ مُ ج  هه ُُع  تل ت  مُ ُو ش  ت هه ل َُُك  م  ز  ُُز ل ُو 
ق 
 
مُ أ هه ام  ُُ،د  لل ط  ل يُ ُو س  ُُه مُ ع 

ُُبراُم نُ َك   ُُ.ب ك ُِك  
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َمُان ُ ُ ا للَهه ُال ُإ خُ َُصه ال ُو ان ن ا ُو  ين  اه د  ج  سُ مه ُف ل سُ ع ف يُ ت ض ُمه ُُ،ط يُ ُِف  ِف  و 
َزة ُ ُالُ ُ،غ  ِف  اقُ و  ُُ،ع ر  ِف  ور ي او  شُ ُ،سه ُك  ِف  نهوُ ، م يو  ُج  ِف  ُت اي ُو  ُ، دل نُ ب   

ل ُكه ِف  و 
نٍُ َك  مُ ُ.م  هه ائ م  ز  ع   ُ َمُق ول هه

ُ ُ،ا للَ اج  مُ ُعُ و  ت هه ُ، َك  م  ث بل ت  ق ُُو 
 
مُ أ هه ام  ان ُُ،د  ُ و  مُ َصه ُُهه لَع  

عُ 
 
آئ ه مُ أ  ُُ.د 

َمُآ نُ ا للَهه
 
ُأ ن اُت قُ ت  س  افه ن ُ، و اه 

 
اُأ كل ه  ز  ُهو  ي  ُخ  نُ ت  اُُم  َكه  ن ُُ،ز 

 
اُأ ُّه  ِل  ُو  ت 

وُ  م  ُو  ُ ُ.اهُ َّل  ُال  ر ن ا
 
ُأ َم ارُ ا للَهه ُو  ًقا ُح  هُهزهقُ َق ُاتل ب اع  ُال  ُُ،ن ا ر ن ا

 
أ ُو  ُب اط ّلر ُاط ل 

ارُ  ص ُُ.ت ن اب هُهن اُاجُ زهقُ و 
 
ُأ َم ل ُُل حُ ا للَهه ان ن اسه ُُ،ط  َّل  وه ئ َمت ن اُو 

 
أ ور ن او  مه

ه
ُأ اجُ ُ،ة  ُع ل ُو 

ُ نُ و َّل  ُم  ُي اُر َبُالُ ُي ت ن اُِف  اك  اَتق  ُو  اف ك  ال م يُ خ  ُُ.ع 

ُ ُم ن  ون َن ُِل  كه ت ر ح  ن ا ُو  ُِل  ا ف ر  ُت غ  ُلَم  ُِإَون ن ا س  نفه
 
ُأ ٓ ن ا ل م  ُظ  َبن ا ر 

َبن اُ.ٱل خ  ّس  ينُ  ُيُر  ُر ح  ةر نك  ُِل  اُم نُدَله ي ت ن اُو ه ب  د  ُإ ذ ُه  د  ُقهلهوب ن اُب ع 
ُتهز غ 

َُّل 
ُ نت 

 
ُأ ُإ نَك  ُوُ ُ.ٱل و َهابه ٖ يه ع 

 
ن اُو ذهرل َي ت ن اُقهَرة ُأ و  ج  ز 

 
ُأ ُِل  اُم ن  َبن اُه ب  ل ن ار  ع  ُٱج 

ا امر ُإ م  َتق ي  ُُ.ل ل مه َبن آُء ات ن اُِف  ن ي ار  ُحُ ُٱدلُّ ِف  ن ٗةُو  ة ُس  ر  ُُٱٓأۡلخ  اب  ذ  ن ٗةُو ق ن اُع  س  ح 
 .ٱِلَار ُ

ََّلُاّلَلُه ُ و ص  ن اُُمه يل د  ُس 
ُآمَُُلَع   حُ ٍدُو لَع   لَمُ ل  ُو ص  ُو س  ُ ُ.ب ه  ال  َ ُمُ و  ُّلل  ُده

ُالُ  ال م يُ ر بل  ُ.ع 

ُُّلَلُهٱ
 
ُهكُ أ ُُّلَلُهٱُ،ب 

 
ُهكُ أ ُُّلَلُهٱُ،ب 

 
ُهكُ أ َ ُوُ ُ،ب  ُ ّلل  ُ.دُهمُ ُال 


