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 هجرية  1443 خطبة عيد الفطر 

 

 رتام(خطبة ڤ) 

 

،هللا  ،هللا  أکبر ،هللا   أکبر ،هللا  أکبر ،هللا   أکبر  أکبر

،هللا  ،هللا  أکبر ،هللا   أکبر ،هللا  أکبر ا   وهلل الحمد   أکبر  . حمدا کثبر

 

دُ ٱ﴿ َمح َُُُُۡلح َيٱّلَِله ُ َُُّله نُّله ُيَك  اَُولَمح َُوََلٗ َُيتهَخذح لحكَُٱََشَيٞكَُِفُُُُۥلَمح حم  ُ ُُل نُّله ُيَك  ُُۥَُولَمح
ََنُ ُمي ٞ َ ُٱَوَلي لي َۢاَُّلُّ بََي تَكح حهُ  َ  ﴾ ١١١َوَكّبي

 

ي أشهد أن ال إله إال هللا   وله الحمد وهو عىل    كله المل   له،  ك وحده ال شر

  ك
شر ورسوله  ل  عبده  محمدا  أن  وأشهد  قدير.  والرساج  ء  الدجر  البدر 

 .  المنبر

 

وعىل آله    األمة،عىل محمد نبر  الرحمة وشفيع    كوبار اللهم صل وسلم  

 ووااله. وصحبه ومن تبعه ونرصه 

 

َهاُ﴿ يُّ
َ
َٰٓأ َينَُٱيَ ُْٱَءاَمن واَُُُّْله وا َُٱُتهق  ُت َقاتَهَُُّلِله ونَُُۦَُحقه لَم  سح نت مُمُّ

َ
َُوأ ُإََله وت نه  ﴾ ١٠٢َوََلَُتم 

 

  تقوى، سبب   -د هللا دڠن سبب  ڤک  لير  برتقواله کا  يمان، إبر يڠ    ٢ي اورڠا واه"

  مل  لير  کا  لهدان جاڠن
 ." براݢام إسلم لير  اءن کادأينکن دالم ک ءمات 

 

  هللا 
 ! مسلمير  دان مسلمات يڠ درحمب 
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رمضان   ا واسڤعبادة مبوت هاري راي ستله منونايکن ڽکيت م  ،هاري اين

ي  وء منديديق کيت ملليڠ دواجبکن دان منجادي روکون اݢام إسلم. هللا  

    هللا،د  ڤاي کيت برصفة تقوى کوڤس  ا واسڤعبادة  
  ال اسݢ  دڠن مڠيکوت 

. ݢلکن سݢاال دان منيڠ ڽرينته ڤ ر  هللا: فرمان   الرڠي 

 

َهاُُ﴿ يُّ
َ
َٰٓأ َينَُٱيَ َُُُّله م  تََبَُعلَيحك  َيامُ ٱَءاَمن واُْك  َ ُُُُلصي تََبُلََعَ َينَُٱَكَماُك  َُُُُّله مح َمنَُقبحلَك 

ونَُ َُتتهق  مح  ﴾ ١٨٣لََعلهك 
 

اورڠ " بر   ٢واهاي  دواجبکن کيمان ايڠ  سباݢايمان    ا،واسڤ بر   لير  تس کاأ! 

دهولو   يڠ  أمةتس  أدواجبکن ک س  ،لير  کاد  ڤدر   لبيه    لير  کااي  وڤتوجوانڽ 

 [ 183]البقرة:  "د هللا(. ڤبرتقوى )ک

 

 . فرمان هللا: القرءانورونن  دڠن ڤنليا  و هللا تله مميليه بولن رمضان يڠ م

 

﴿ُُ َرَمَضاَن ُ ر  َيُ ٱَشهح َُُُُّله فَيهَ نزََلُ
 
رحَءانُ ٱأ ُُُُلحق  ََن مي َوَبييََنَٰٖتُ ليَلنهاَسُ ٗدىُ َدىَُٰٱه  حه  ُُل

قَاَنُ ٱُوَُ رح  ﴾ ١٨٥.. .لحف 
 

رمضان"   كڤد   ڤتونجوقمنجادي    ،القرءان  ڽدا ڤدتورونکن    ايت  بولن 

ڠن  ،سموا مأنس   رکارا يڠ بتول  ڤ  انتارا   ممبيذاکن  دان  ،ڤتونجوق د  ڤدر   ٢کب 

 [ 185]البقرة:  " .. ساله.  يڠ نڠد
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بهوا  دسيب      ڤتونجوقمنجادي    القرءانمنونجوقکن 

 
سلوروه    باݢ

ة،ا يڠ بتول دان سلمت ددنيا سهيڠݢ  جالن    كڤد   ن مأنس  ڤ کهيدو    خبر

دتيڠݢلکن کران    سوڤاي يڠ ساله دان سست  رکارا  ڤي  ء هو امڠت  دسمڤيڠ

ة. أد نراک ناس ددنيا دانيببکن بڽماكن   خبر

 

 هللا جوݢ برفرمان: 

 

َٰلََك١ُُال مُ ﴿ ُٱَذ تهقَيَُُلحَكَتَٰب  ٗدىُليَلحم   ﴾ ٢ََلَُريحَبَُۛفَيهَُِۛه 
 

     كش  اد ( اين تيالقرءانالم. کتاب )"
 
يڠ    ٢اورڠ  كڤد   ڤتونجوقداڽ  ڤالݢ

 [ ٢–1]البقرة:   ."برتقوى

 

اياله منجاديکن    ،مک دالم    ڤتونجوق   سباݢاي  القرءان تندا برتقوى ايت 

برتمو  ن کيت ددنيا سهيڠݢ کيت منيڠݢل دنيا دان  ڤ کهيدو رکارا  ڤ سموا  

 . هللا

 

اتو تيدقڽ    ، اوليه ايت دالم ماس سبولن    كن يڠ کيت عمل   ڤواسا برجاي 

  القرءان ى دالم ديري دڠن منجاديکن  تقو   ةکيت ممبوقتيکن صف  بيل ڤا

 . کيت  ڤهيدو رجالي   ڤنجڠ  ڤس ڤتونجوقايت  

 

جوݢ   هداي  ڤتونجوقاينله  دناماکن  در   ةيڠ  مينتا  هللا  ڤيڠ کيت  د  ڤد 

 واجب دان سنة.  سمبيڠرکعة  ٢اڤتي

 

  هللا! دمسلمير  دان مسلمات يڠ 
 رحمب 
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  سچارا   القرءانتله برجاي منونجوقکن چارا برعمل دڠن    ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا  

يڠ ساڠت بوروق    بڠسا عربراڠاي  ڤمڠوبه    حاصيلسهيڠݢ بر   ،رنا ڤو سم

بݢيندا توروت برجاي    . معصية دان دوسا   تڠݢلم دالم  سلءين  ، دان جاهت

 . رڠ دان ممبونوه سسام مريکڤچه سهيڠݢ بر ڤبر اتوکن بڠسا عرب يڠ  ڽم

 

  ، ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا    درڤد مڠيکوت تونجوق اجر    القرءانبرعمل دڠن    اڤبيل 

ادو دڠن  ڤيڽ دان برساتو  اراڠڤ  قياءبه منجادي بڠسا يڠ بمريک براو   ٢تيبا

 . القرءان ڤتونجوق  درڤد نوه کاسيه سايڠ برسام رحمة هللا ڤ

 

مريک سلمت    . ه هللاياوليڠ دسبوت    أمةادوان  ڤر ڤ  ڽادا   ، القرءانبرسام  

ةأ هاري  ڤد  چلک ددنيا دان نراک    درڤد  مريک جوݢ برجاي منجادي    . خبر

 هللا: فرمان  . سلوروه مأنس   كڤد نتوه دان تلدن  و چ

 

﴿َُ ب وَنُ ر  م 
ح
تَأ لَلنهاَسُ ُ رََجتح خح

 
أ ٍةُ مه

 
أ ُ َ َخيح ُ نت مح وَفُٱك  ر  حَمعح ُُُُل َعَن َنُ نَكرَُٱَوَتنحَهوح م 

ح ُُل
َُ َمن وَنُب َهُٱَوت ؤح  ﴾ ١١٠... ُّلِله

 

دان    معروفڠ  ي  كڤد وروه  ڽم  ،سلوروه مأنس    كڤد   قياءترب   أمةاله  يا  لير  کا"

 [110ل عمران : ]آ ..". هللا كڤد يمان  ابر  ا کرن شت وڠمنݢه کم

  

  
 ! هللا مسلمير  دان مسلمات يڠ درحمب 
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ه يجر اولأيڠ د  القرءان  ڤتونجوقإسلم بڠسا عرب يڠ برعمل دڠن    أمة

دسلوروه  ين  ءال   ي بڠسا ابرباݢ-ياتله برجاي مناريق برباݢ  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  

ير  نݢارا  ڤمممي إسلم يڠ    أمةمنجادي    كمودين مريک  .  إسلم  مملوقدنيا  

 . سلوروه مأنس   كڤد ممرينته دڠن عاديل   دان

 

يڠ  اورڠ  اكن،سهيڠݢ إسلم  د  بوکن  ريل إسلم    مملوققسا  ڤتيدق  لبيه 

رعي عاديل  اء کراج  ةمنجادي  يڠ  إسلم    كڤد عاديل  صفة    . موا س  كڤد ن 

 هللا: فرمان   . يڠ برتقوى اورڠجوݢ منجادي صفة    اين سموا مأنس  

 

َهاُُ﴿ يُّ
َ
َٰٓأ َينَُٱيَ ََُُُّله َهَدا َءُب َُش  ون واُْقَوهََٰمَيُّلَِله َطُ ٱَءاَمن واُْك  َُشَنُُُلحقَسح مح ُُُ ََُوََلََُيحرََمنهك  ان 

ُُ ْْۚ َدل وا َتعح ُ َله
َ
أ ُ َٰٓ لََعَ ٍمُ ُْٱقَوح َدل وا وَُُُعح  ُ َوىَٰ لَلتهقح ُ قحَرب 

َ
أ َوُ ُُْٱه  وا ُْۚٱُُتهق  َ ُُُُّلِله َُٱإَنه بََماُُُُّلِله َُۢ َخبَي 

َمل ونَُ  ﴾ ٨َتعح
 

ن کران  يڠ    ٢اورڠ   لير  جاديله کا   ،إيمانبر يڠ    ٢اورڠي  ا واه" منݢقکن کبب 

 كڤد   لير  دڠن سبب کبنچير  کاجاڠنله    . منجادي سقس  يڠ عاديل  ،هللا

برالکوله عاديل کران اي    . تيدق برالکو عاديل  لير  ببکن کا ڽسسواتو قوم م

هم برتقو   ،تقوى  كڤد بر  ڤ لبيه  مها    ،ڠݢوهڽو سس  . هللا  كڤد   الهدان  هللا 

 [ 8]المائدة:  ." الکوکن  لير  سهاج يڠ کا  ٢اڤ ي  ءهو امڠت

 

دان قوم  اݢام  ي  اباݢڤلادوکن مأنس   ڤاتو ڽإسلم برجاي م  دميكير  جوݢ،

ا   ا دالم نݢارا يڠ برس دان لواس واليهڽ سلم    تاهون(.   1,000  )لبيهابد    ڤببر

 

  هللا 
   ! مسلمير  دان مسلمات يڠ درحمب 
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ن إسلم  اءديريکن کراجإسلم دان من  مملوقسيا تڠݢارا  أون مليو دڤروم

ا  ا سلم      أمة  هجمل  ، سکارڠراتوس تاهون.    ڤببر
 درڤد لبيه  إسلم دسيب 

 دنيا. دي االيڠ رامڤإسلم   أمةمنجادي  ،جوتا   300

 

  هللا مسلمير  دان مسلمات يڠ 
   ! درحمب 

 

لمه    أمة  ٢تيبا  ڤمڠا منجادي  اينڤد  إسلم  کيت    هماريل  ؟زمان کيت 

سنديري   ديري  دهادمنيليق  دڤسبلوم کيت  هاري  ڤ  هللا  محكمه کن  د 

 . امةيق

 

دان    القرءاني يڠ مڠحفظ  ابهکن رام  ،دڠن بتول  القرءان ي يڠ ممباچ  ارام

سکوله  ڽبا نامون،  تحفيظقڽ  دان  .  سدر  کيت  بهوا  اماريله  نصاف 

  إدان د  كنعملدق يڠ تيدق  ڽبا  ماسيه  القرءان   ڤتونجوق 
هاڽ سقدر    ،يکوت 

 . سهاجممباچاڽ  نتوق عبادة و ا

 

اد کواس    أمة  ،بهکن  تيدق  اولڤإسلم  دجاجه  مريک  ستله  ه  يوليتيک 

نجاجه اسيڠ  ڤمريک برکات سوده مرديک دان ون  ڤو إسلم واال   ٢موسوه

  
 
 . تيدق اد الݢ

 

  ڠکوه( باو س-ڠݢوهو ڠن برسبرجهاد )برجواڠ د  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  
 
ت  ڤ مندا ݢ

منجاديکن    سوڤايوليتيک  ڤکواس     ڤتونجوق   سباݢاي  القرءان برکواس 

   ڤ ه  ياول دسمبوڠ ،دينو کم  . ن مأنس  ڤسلوروه کهيدو  كڤد 
ارا صحابة رض 

 أمةإسلم منجادي    أمة  سهيڠݢ  ،يمان امريک يڠ ستيا بر هللا عنهم دان  

 . ملسو هيلع هللا ىلصدان تونجوق اجر رسول هللا  القرءانݢڠ دڠن  ڤ بر يڠ برساتو  
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 يڠ برفرمان: ه هللا ياولليهارا دان دجاݢ ڤد ڤ تت القرءان

 

َاُ﴿ ۡلح ُنَزه رَُٱإَنهاََُنحن  َكح ونَُُۥُِإَونهاَُّلُ َُّلي  ﴾ ٩لََحَٰفَظ 
 

منورونکن    ،ڠݢوهڽو سس" تله  يڠ  )هللا(  يڠ    القرءان کام   دان کاميله 

ِحْجَر: ." ممليهاراڽ
ْ
 [ 9 ]ال

 

   
بهوا  دسيب  اولڤد  ڤتت   القرءانمنونجوقکن  سݢيليهارا  برسام    ال اه هللا 

  
  . ملسو هيلع هللا ىلصه رسول هللا  ياول اجرنڽ يڠ دتونجوق 

 

منيڠݢلکن  ڤادا يڠ  مريک  دڠن    القرءان  ڤتونجوقون  لمه  منجادي  اکن 

بر  دان  اين  . چهڤمعصية  هينا ڽمسهيڠݢ    كأداءن  منجادي  مريک  ببکن 

اولڤد ال يرينته  يڠ  قوم  منجاديکن  منيڠ  اڤبيل ين  ءه    أمةݢلکن کواجيفن 

 إسلم ايت برکواس مڠيکوت جنجر  هللا يڠ برفرمان: 

 

﴿ُُ ُ ٱوََعَد َينَُٱُُّلِله َُُُُّله ْ وََعَمل وا ُ مح َمنك  لََحَٰتَُٱَءاَمن واُْ َٰ ُُُُلصه َِف ُ مح لََفنهه  َتخح ۡرَضُُٱلَيَسح
َ ُُۡلح

لََفُٱَكَماُُ َتخح َينَُٱُُسح َُُُُّله م  دَيَنه  ُ مح لَه  ُ َََنه َوََل َمكي ُ َقبحلََهمح َيُٱَمنُ تََضَُٰٱَُُّله ُُُُرح مح لَه 
ُ وَنَُِبَُشيح َك  ونََِنََُلُي ۡشح ب د  َيعح ُْۚ ٗنا مح

َ
ُأ َدَُخوحفََهمح َُبعح َنَۢ مُمي َۡلهه  َ َدُُُ َُٗوََل َبدي َوَمنَُكَفَرَُبعح ُْۚ ا

ُ م  َٰٓئََكُه  ْولَ
 
َٰلََكُفَأ ونَُٱَذ  ﴾ ٥٥لحَفََٰسق 
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برجنجر   " تله  بر   ٢اورڠ   كڤد هللا  صالح    لير  کا  درڤد يمان  ايڠ  برعمل  يڠ 

  
سم  القرءان  ڤتونجوق  )مڠيکوت  اکن    ،رنا(ڤو دڠن  جاديکن  منبهوا هللا 

  دإيڠ ممرينته دان منجاديکن اݢام )إسلم( يڠ    ٢اورڠمريک  
مريک    يکوت 

ايت برکواس دلقساناکناءدرض  يڠ   درڤد ءن  ا دأاللو هللا منوکر ک  ،ي هللا 

هللا    كڤد رهمباکن ديري  ڤداءن مريک ممأدالم ک  ،ماننأک   كڤد دالم کتاکوتن  

يک ڤسهاج تن س  ڤ ر سلو کف  يڠ  ڤا دان سسيا   . ينءيڠ ال   و اتو دڠن سسا شبر

."  يڠ فاسق  ٢اورڠنسچاي مريک منجادي    ،م(منيڠݢلکن إسل   اڤبيل ايت ) 

 [ 55النور:  ]

 

ن منديريکن  ڤکران منيڠݢلکن کواجي   هللا  درڤد امارن يڠ کرس    مروڤاكناين  

منجاديکن  اءکواس کراج يڠ  چارا    ڤتونجوق   سباݢاي  القرءان ن  سموا 

 . کيت  ڤهيدو 

 

 : أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

 

ُْٱُوَُ﴿ وا َتَصم  َُُٱَِبَبحَلُُُُعح ُوَُُُّلِله ْْۚ ق وا ُُْٱََجَيٗعاَُوََلَُتَفره وا ر  َمَتُُُُذحك  َُٱنَعح ُُُُّلِله نت مح ُإَذحُك  مح َعلَيحك 
َمتَهَُ ت مُبَنَعح َبحح صح

َ
ُفَأ مح ُق ل وبَك  َ لهَفُبَيح

َ
َدا ٗءُفَأ عح

َ
ََنُُُُۦ ُأ َرةُٖمي فح َُشَفاُح  َٰ ُلََعَ نت مح َٰٗناَُوك  َو إَخح
مُُۡلهارَُٱ نَقَذك 

َ
هُفَأ َنحَها ُُُمي  َ َبيي ُ ٱَكَذَٰلََكُي  َُءاَيَٰتَهَُُّلِله مح ونَُُۦلَك  َتد  َُتهح مح  ﴾ ١٠٣لََعلهك 
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  . چهڤبر   لير  کا  لههللا دان جاڠن  ( سموا دڠن تال  )اݢام  لير  ݢڠله کا ڤدان بر "

دهولوڽ برموسوه سسام    لير  کتيک کا  ،لير  کا  كڤد دان ايڠتله اکن نعمة هللا  

  کا   ، لير  کا
ر کا  ،لير  اللو هللا منجينقکن هات  منجادي  لير   مک دڠن نعمي 

برسودارا   ٢اورڠ دت  لير  کا  . يڠ  براد    دهولوڽ 
ݢڤ  نراکاء  هللا  الل  ،وڠ  و 

ڠکن    . اڽدرڤد  لير  لمتکن کاڽم مب  هللا  اية  لير  کا  كڤد بݢيتوله  ر -اکن    ايي 

 [ 103]آل عمران:  ." ڤتونجوقمندافت  لير  کا   سوڤاي( القرءان )

 

   كهللا ل  ول  كبار 
أقول قول  هذا    . ريم كريم وسنة الرسول ال ك ال  القرءانم ق 

ولکم   ل   والمسلماتوأستغفر هللا  المسلمير   الغفور    ،ولجميع  هو  إنه 

 . الرحيم
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 )كدوا  ةخطب(

ُ
ُُُاّلِٰلُ 

َ
ُُُاّلِٰلُ ُُ،َّبُ كُحأ

َ
ُُُاّلِٰلُ ُُ،َّبُ كُحأ

َ
ُُُاّلِٰلُ ُُ،َّبُ كُحأ

َ
ُُُاّلِٰلُ ُُ،َّبُ كُحأ

َ
ُُُاّلِٰلُ ُُ،َّبُ كُحأ

َ
ُاّلِٰلُ ُُ،َّبُ كُحأ

ُ
َ
َُوَُُُ،َّبُ كُحأ شُحُُ.دُ مُحاۡلحَُُُّلَِلٰ

َ
نََُلُأ

َ
ُأ إَلََُهد  ُُٰـَُ ََلُوَحُحُُاّلِٰلُ َُُهُإََله شُحُُ.ََشَيَكَُّلُ َُُدهُ 

َ
َُُوأ نه

َ
أ ُ َهد 

َُ ه ًُداَُعبُحمُهم  ُ ۥُُد  وّل  ُوََسليَمُحالٰلهُ ُُ.ۥَورَس  َ
َُصلي َُُُمه َُسييََدنَاُم  ُآَّلََُوَصحُحمُهلََعَ ُُبَهََُوَمنُحٍدَُولََعَ

ه ُُۥتَبََعهُ  اَُبعُحُ.ۥه َُوَواََلُُۥَونَََصَ مه
َ
ُ:دُ أ

 

مُحُُ،اّلِٰلََُفَياَُعَبادَُُ وَصيك 
 
ُبََتقُحُُأ ُُِإَويهاَى حَُُُفَقدُحُُاّلِٰلََُوىَٰ ُال ونَُفَاَز تهق  َُُُ.م  َُخيح د واُفَإَنه َُُوتََزوه

ادَُاتلهقُح  .َوىَُٰالزه

ُ
 !  مسلمير  دان مسلمات سكلير 

 
ماريله ڤد هاري راي اين كيت مراسكن بتاڤ برسڽ نعمة إيمان دان إسلم  

هاڽ كماتير  ددالم  يڠ دكرنياكن كڤد كيت اوليه هللا سبحانه وتعال. دان  
 إيمان دان اسلم سهاج يڠ دريضأي اوليه هللا سبݢيمان فرمانڽ: 

 

َهاُ﴿ يُّ
َ
َٰٓأ َينَُٱيَ ُْٱَءاَمن واَُُُّْله وا َُٱُتهق  ُت َقاتَهَُُّلِله ونَُُۦَُحقه لَم  سح نت مُمُّ

َ
َُوأ ُإََله وت نه  ﴾ ١٠٢َوََلَُتم 

 
  ٢دڠن سبب  يڠ برإيمان، برتقواله كامو كڤد هللا    ٢)مقصودڽ(: واه  اورڠ

  مألينكن
 كامو ددالم كادأن براݢام اسلم.  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  اسلم.  دانجوركن ددالم  يڠ  اسلم 

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

 

ََُُلُُ َُۡلَْفَسهَُي ْؤَمن  َبُّ َخيهََُماُُي 
َ
َُۡل َبه ُُي  ْمَُحَّته ك  َحد 

َ
 ُُ..أ

 
سهيڠݢ دي كاسيه    لير  كا   ڠندالم كال)مقصودڽ(: تيــدق برإيمان سسئورڠ  

 ( 13 البخاري ) كڤد سوداراڽ سبݢيمان كاسيهڽ كڤد ديريڽ سنديري. 
 

ڤراسأن   اسلم  اورڠ  ستيڤ    
هات  ددالم  الهبر  هندقله  ايت  سهوبوڠن 

سـديه ترهادڤ بلء بنچان دان كسـوسهن يڠ منيمڤا اومة اسلم دشات  
، دلندا ڤڤراڠن، كمسكيي    ، كبولورن  دنيا، سمأد مريك يڠ دتيمڤا ݢمڤا بوم 

دان وباء ڤڽاکيت. جوݢ ترهادڤ اومة اســلم يڠ سدڠ دجاجه، دظالم   
يا،   ، عراق، سبر   يڠ سدڠ برالكو دفلسطير 

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

 
تناݢ،   دان  ريڠݢيت  واڠ  دڠن  مـريك  ممبنتو  ممڤو  تيدق  جــك 

سڤ٢سکورڠڽ هللا  كڤد  مناجات  دان  دعـاء  ي  مللؤي  ممبر هللا  اي 
ڤرتولوڠن كڤد مريك دان ممبيبسكن مـريك درڤد ڤندريتأن دان كظاليمن  

  ايت.  
 مأنس  يڠ دهادق 

 
 !  مسلمير  دان مسلمات سكلير 

بركة ڤنوه  دان  مليا  يڠ  هاري  اوچاڤن   ڤد  ممباڽقكن  ماريله كيت  اين، 
صـىل هللا عليه وسلم يڠ تله مڽمڤيكن   صلوات دان سلم كأتس نبر  محمد

تنــدا  اسـل  ڤڠــربانن.  دان  جـهاد  بنتوق    
 
برباݢ مللؤي  ستله  م كڤد كـيت 
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سـلم   دان  صلوات  اوچاڤن  مللؤي  دراقمـكن  بݢيندا  كاسيه كيت كڤد 
  مماتوه  ڤرينته هللا ددالم القرءان: 

 
 سباݢ

﴿ُُ َُٱإَنه َٰٓئََكَتهُ ُُّلِله ُُُُۥَوَملَ ُْۚٱي َصلُّوَنُلََعَ َ َهاُُُُۡلهَبي يُّ
َ
َٰٓأ َينَُٱيَ واَُُُّْله َءاَمن واَُْصلُّواَُْعلَيحهَُوََسليَم 

لَيًما  ﴾ ٥٦تَسح
 

ر سنتياس برصلوات كأتس   )مقصودڽ(: سسوڠݢوهڽ هللا دان ڤارا ملئكي 
اورڠ ، مك واه   برإيمان اوچڤكن صـلوات دان ســلم كأتسڽ دڠن    ٢نبر

 [56]سورة األحزاب :  . ٢سسوڠݢوهڽ
 

َُالٰلهُ  ُم  ُلََعَ َ
َُصلي ٍَُدُُمُهمه ُآَلُم  ُإَبحَُكَماَُصلهيُحُُ،دٍُمُهَولََعَ ُآَلُإَبحَُتُلََعَ ُُ.َراهَيمََُراهَيَمَُولََعَ
ََُُُوَبارَكُح ُم  َُمُهلََعَ ُآَلُم  ُآَلُإَبَراهَيَمَُِفَُُكَماُبَاَركُحُُ،دٍُمُهٍدَُولََعَ ُإَبَراهيَمَُولََعَ َتُلََعَ

ُُُ.َعالََمَيُإَنهَكََُحَيٌدََُمَيدٌُالحُ
 

اغُحالٰلهُ  ُ ؤُحلَلحُُُفَرُحمه حُم  َوال ؤُحَمنََيُ حُم  َوال حُم سُحَمَناَتُ َوال سُحلََمَيُ ُم 
َ اۡلح َمنُححُحلََماَتُ مُحَيآءَُ ُُه 

ُ
َ مُحََحُحيَناَُوارُحَۡلَاُذ ن وَبَناَُوذ ن وَبَُواََلَُُُفَرُحَربهَناُاغُحُُ.َواتَُمُحَواۡلح َربهَناُُُ.نَاَُصَغاًرُاَكَماَُربهوُحُُه 
َُخُحَۡلَاَُوَلَُفَرُحاغُح ونَاُبَالح َيَنَُسَبق  ُاَّله َيَنَُُِفُق ل وبََناَُغًّلَُُُعلحَُُتحُيَماَنَُوََلَُوانََنا َمن واَُُءاُلََّله

وٌفُرهَحيمٌُ  .َربهَناُإَنهَكَُرؤ 

ُ
َُالٰلهُ  ُالح َعزه

َ
ُأ حَُّلُسُحمه سُحَمَُوال ُحُُ،لََميَُم  َ ُالۡشي ذَله

َ
حَُوأ ََُكَُوال حُُُ،كَيم ۡشح َنافَقَيََُواۡليََفاَقَُوال ُُ، م 

لحُ الََميََُوالظُّ ُإَنهاَُنحُالٰلهُ ُُ.َمَُوالظه عُحمه
َ
ورَهَمُحَُُدآئََناَُوَنع وذ ُبََكَُمنُحَعل َكَُِفَُن  ورَُأ ُُ.َش  
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َُكيُحالٰلهُ  ده ُر  مُحمه َُن  ورَهَمُحَُُده  دُحالٰلهُ ُُ.لََعَ َ ُبَدي مُحَشمُحُُمه َقحُُُلَه  مُحََجُحَُُوفَري َُُُعه  مُحُُوََشتيَتح ََُُكََمَته 
حُ ُُزَلحَُوَزل

قح
َ
مُحأ ُُ، َداَمه  ًُُُباَُمنُحََكحَُُهمُحَعلَيُحُوََسليَطح  ُُ.بََكَُِكَ

ُ
انحُالٰلهُ  ُ ُحمه حُإَخُحَُُص  ال حَُواَنَناُ َوال َجاهََديَنُ سُحم  فَلَسُحَتضحُم  َِفُ َغزهةَُُُ،َطيََُعفََيُ َوَِفُُُُ،َوَِفُ
ُُُُ،عََراقَُالحُ ورََياَوَِف َكشُحُُ، س  َمََكنٍُ،  َميَوَِفُ ُ َ

ي ك  مُحالٰلهُ ُُ.َوَِفُ َعَزائََمه  َُ قَوي ُ َُُُ،مه ُُعُحَواَجح
مُح ُ، ََكََمَته  قحَُُوَثبيَتح

َ
مُحأ ُحَوانحُُ،َداَمه  مُحَص  عُحُه 

َ
ُأ  ُُُ.َدآئََهمُحلََعَ

 
نُحالٰلهُ 

َ
ُآَتُأ َسَناَُتقُحمه نحُ،  َواَهاف 

َ
ََهاُأ ُ َوَزكي َهاَُُُمنُحَتَُخيح نحُُُ،َزَّكه

َ
ُالٰلهُ ُُ.اهَََُلَُوََلَُّهاَُوَموُحَتُُأ مه

اۡلحَُ رَنَاُ
َ
َوارُحأ َحًقاُ ُ اتيََباَعهُ ز قُحقه َُُُ، َناُ الح رَنَاُ

َ
بَاَطًّلَُوأ َوارُحاَطَلُ اجُحز قُحُ ُُالٰلهُ ُُ.تََنابَهُ َناُ مه

صحُ
َ
لحُُلَحُحأ ََلُُ، َطاَنَناس  َتَناَُوو  ئَمه

َ
ورَنَاَوأ م 

 
َخافََكَُواتهَقاَكُيَاُُُُيَتََناَُِفَُمنُحوَََلَُُعلحَُواجُحُ، ةَُأ

ُالحُ  ُ.َعالََميََُربه

ُ
َُمَنُُ وَننه َُۡلَاَُوتَرحََححَناَُۡلَك  فَرح َُتغح همح ل َسَناُِإَونُ نف 

َ
أ  ُ َنا ََلَُُُُربهَناُُ.ٱلحَخََِٰسَينََُربهَناَُظلَمح

ُُْۚ ًَة نَكُرََحح َُۡلَاَُمنَُله  َدُإَذحَُهَديحتََناَُوَهبح ُنُُت زَغحُق ل وَبَناَُبعح
َ
اب َُتُُإَنهَكُأ حوَهه َربهَناُُُُ.ٱل

َيُه َوََٰجَناَُوذ ري زح
َ
ُأ َُۡلَاَُمنح ُوَُُٰـََهبح ٖ ي  عح

َ
ةَُأ َعلحَناتََناُق ره تهقََيُإََماًماُُٱجح َءاتََناَُِفُُُُ.لَلحم   ُ َربهَنا

َيا نح  .ٱۡلهارََُحَسَنٗةَُوقََناَُعَذاَبُُٱٓأۡلَخَرةََُحَسَنٗةَُوَِفُُٱَلُّ
 

ُ َُُاّلِٰلُ َوَصَّله َُسييََدنَاُم  ُآَّلََُوَصحُحمُهلََعَ ُمُحَواۡلحَُُ.بَهَُوََسلهمُحٍدَُولََعَ َُد  ُالحُُّلَِلٰ َ  .َعالََميََُربي

ُ
ُُاّلِٰلُ 
َ
ُُاّلِٰلُ ُ،َّبُ كُحأ

َ
ُُاّلِٰلُ ُ،َّبُ كُحأ

َ
َُوَُُ،َّبُ كُحأ  .دُ مُحاۡلحَُُّلَِلٰ


