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مسلمين دان مسلمات يڠ درحمتي هللا،

الحمد هلل ،دڤاڬً عٌد الفطري ٌڠ ڤنوه دڠن كبركتن اٌن ،مارٌله كٌت
ظاهٌركن راس شكور كحضرة الهً .مها سوچً هللا ٌڠ تله مڠورنٌاكن كڤد
كٌت بولن رمضان اونتوق دنعمتً .بولن ٌڠ تله مڽوبوركن كاٌمانن دان
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كتقوأن .بولن ٌڠ منانمكن كقواتن كڤد كٌت اونتوق برعبادة ،دان مموڤوك
نٌالي چٌنتاكن كداماٌن دان كإحسانان .موده-مودهن ستٌاڤ عباده كٌت
دترٌما سباڬاي عمل صالح اولٌهڽ ،أمٌن ٌا رب العالمٌن .ڤد هاري اٌن،
خاطب اكن مڽمڤاٌكن خطبة ٌڠ برتاجوق “كتقوأن دان علمو مندڤنً اٌرا
تٌكنولوڬً ماس كٌنً“.

ه
ْح ْمد
اَلل أَ ْكبَ ْر ،اَلل أَ ْكبَ ْر ،اَلل أَ ْكبَ ْرَ ،ولل ال َ

مسلمين دان مسلمات يڠ درحمتي هللا،

ڤد هاري اٌن ،اومت اسالم دسلوروه دنٌا ،دري ڤلباڬاي بڠسا دان ڤرٌڠكت
اوسٌا ،برسام-سام مالفظكن تكبٌر ،تحمٌد ،دان تسبٌح سباڬاي تندا مڠاڬوڠكن
كبسرن هللا َعز َو َجل .ذٌكٌر ٌڠ دلفظكن اٌت جوڬ مننداكن ساتو كجاٌأن دالم
ملقساناكن ڤرٌنته هللا سبحانه وتعالى اٌاٌت عبادة ڤواسا تراوتماڽ ،دان مڠاول
سرتا مندٌدٌق نفسو .اي جوڬ مننداكن كشكورن كٌت كڤد هللا سبحانه وتعالى
ٌڠ تله مڠانوڬرهكن كسمڤتن اونتوق كٌت منعمتً رحمة دبولن رمضان دان
ستروسڽ منواي حاصٌلڽ دڠن كڬمبٌراءن مراٌكن عٌد الفطري ڤد هاري
اٌن .

ڬٌم تكبٌر ،دڠن مموجً هللا سبحانه وتعالى اٌن امت مڠڬٌتركن جٌوا ،ڤراسان
دان اٌموسً كٌت ،كران سمبوتن عٌد الفطري ٌڠ دتتڤكن اولٌه اسالم،
دموالكن دڠن منتوحٌدكن هللا سبحانه وتعالى .مٌمبر ٌقٌن سمبوتن دسلوروه
نڬارا ڤد هاري اٌن اكن دڤنوهً دڠن عمالن-عمالن ٌڠ باءٌق ،دان مڠٌكوت
ڤدومن اجرن اسالم ،تٌاد ٌڠ مڠهٌنا ،تتاڤً سمواڽ ممولٌاكن اسالم; مڠحرمتً
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دان تٌدق منچمركن چهاي رمضان ٌڠ بارو ساج براللو ،دان ستروسڽ
ممولٌاكن دان منشكوري بولن شوال ٌڠ بارو منجٌلما اٌن.

اَللُُأَ ْكب رُ،اَللُُأَ ْكب رُ،اَللُُأَ ْكب رُ،و ِ
ُُاْلَ ْم ُدُ
ُلل ْ
ُ َْ ُ َْ ُ َْ َ
مسلمين دان مسلمات يڠ درحمتي هللا،
مارٌله كٌت برفٌكٌر سجنق ،مڠٌمبس كمبالً ،موتٌارا-موتٌارا حكمه ٌڠ تله
كٌت ڤرولٌهً ،درڤد بولن رمضان ٌڠ بارو كٌت لٌواتً.

اٌڠتكه كٌت ،بتاڤ كٌت سڠڬوڤ برصبر دالم ملقساناكن كطاعتن ،مناهن
راس الڤر ،داهڬ دان ڤراسان ،دمً ملقساناكن عباده ڤواسا ٌڠ مروڤاكن ساتو
تونتوتن؟ اٌڠتكه كٌت ،بتاڤ كٌت منجادي اورڠ ٌڠ لبٌه برجاڬ-جاڬ ،دالم
تٌڠكه الكو دان توتور بٌچارا ،اڬر تٌدق مالكوكن سسواتو معصٌة ٌڠ بولٌه
مڽببكن عباده روسق دان بٌناسا؟
ڤد ماس ٌڠ سام ،كٌت جوڬ تله ممعموركن رومه-رومه هللا ،مڠهٌدوڤكن مالم-
مالمڽ دڠن صالة سنة تراوٌح ،وتر ،تهجد دان تداروس القرءان .بهكن لبٌه
دري اٌت ،كٌت جوڬ داڤت مڽقسٌكن راماي درڤد كٌت ٌڠ تله تمڤٌل ،ممبنتو
مرٌك ٌڠ ممرلوكن دان برادا دالم كسولٌتن ،دڠن اڤ جوا ٌڠ ترممڤو اونتوق
دبرٌكن.

سسوڠڬوهڽ ،رمضان تله مندٌدٌق كٌت اونتوق لبٌه برسدٌا دان رضا
منڠڬوڠ سدٌكٌت-سباڽق كڤاٌهن ،دمً ممستٌكن سڬاال ڤرٌنته هللا سبحانه
صلى هللا َعلَ ٌْ ِه و َسل َم داڤت دلقسانكن .كٌت
وتعالى دان رسول جونجوڠنَ ،
منجادي لبٌه برسدٌا دان برسماڠت ،باڬً ملقساناكن عباده ٌڠ واجب
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ماهوڤون ٌڠ سنة ،سڤرتً صالة فرض دان صالة سنة ،سرتا زكاة ٌڠ واجب
دان صدقه ٌڠ سنة .ماله سڤاتوتڽ جوڬ كسوڠڬوهن اونتوق بركوربن دان
برخدمت ،دڠن ڤنوه إخالص باڬً مڠڠكت مرتبت دان مرواه نڬارا سرتا
صلى
اومت ،سماكٌن سوبور دالم هاتً صنوباري كٌت سباڬاي اومت محمدَ ،
هللا َعلَ ٌْ ِه و َسل َم.

بڬٌتو جوڬ حالڽ دالم منجاوهكن دٌري درڤد معصٌة ،جوڬ ڤركارا-ڤركارا
ٌڠ مكروه اتاو دبنچً اولٌه شرع سڤرتً مروكوق ،بركالهً ،مڠومڤت ،دان
منددهكن عورة .سموا كطاعتن دان كبائٌكن اٌن دالكوكن دڠن ڤنوه طاعة،
واالوڤون ترڤقسا مڠوربنكن كسنڠن دٌري سام اد دري سڬً ڤراسان ،تناڬ،
دان هرتا بندا ،ماهوڤون ماس رٌحت .

اٌنله حاصٌل مدرسه رمضان .اٌنله نتٌجه كتقوأن .اي بوكن سهاج ممباوا
كٌت لبٌه دكت كڤد هللا سبحانه وتعالى تتاڤً جوڬ منجادٌكن كٌت لبٌه مسرا
سسام انسان .اٌنله بنتوق كتقوأن ٌڠ كٌت اٌڠٌنكن ،سسواي دڠن فرمان هللا
سبحانه وتعالى دالم سوره آل عمران ،اٌات :311-311
           
            
  

مقصودڽ “ :دان برسڬراله كامو كڤد كامڤونن دري توهنمو دان كڤد شرڬ ٌڠ
لواسڽ سلواس الڠٌت دان بومً ٌڠ دسدٌاكن اونتوق اورڠ-اورڠ ٌڠ برتقوى.
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﴿اٌاٌت﴾ اورڠ-اورڠ ٌڠ منفقهكن ﴿هرتاڽ﴾ ،باءٌق دوقتو الڤڠ ماهوڤون
سمڤٌت ،دان اورڠ-اورڠ ٌڠ مناهن امرهڽ دان ممعافكن ﴿كسالهن﴾ اورڠ .هللا
مڽوكاي اورڠ-اورڠ ٌڠ بربوات كباجٌكن“.

اَللُُأَ ْكب رُ،اَللُُأَ ْكب رُ،اَللُُأَ ْكب رُ،و ِ
ُُاْلَ ْم ُدُ
ُلل ْ
ُ َْ ُ َْ ُ َْ َ

مسلمٌن دان مسلمات ٌڠ درحمتً هللا،
مدرسه رمضان تله مڽدٌاكن رواڠ دان ڤلواڠ ٌڠ بڬٌتو لواس اونتوق كٌت
منچاڤاي كتنڠن هاتً دان مٌندا .ماللوءي مدرسه رمضان ،كٌت ددٌدٌق اڬر
بروسها منجادي سأورڠ ٌڠ صبر ،برفٌكٌرن ڤنجڠ دان تٌدق موده اونتوق
ملنتٌڠ ،بركالهً دان سباڬاٌڽ .بڬٌتو جوڬ ،كٌت دأجر اڬر سنتٌاس منجاڬ
توتوركات دان تٌڠكه الكو ،دڠن مڠٌلقكن دٌري درڤد مڠومڤت ،ممفتنه ،دان
سأومڤاماڽ ،ترماسوقله منٌڤو .

سالٌن اٌت ،كٌت جوڬ دٌدٌدٌق سوڤاي سنتٌاس برشكور اتس كورنٌاءن ٌڠ
دبرٌكن اولٌه هللا سبحانه وتعالى كڤد كٌت ستله مراساي سندٌري كسوسهن
دان كڤاٌهن ٌڠ دعاالمً اولٌه ڬولوڠن ٌڠ كورڠ برنصٌب باءٌق بربندٌڠ
كٌت .ستروسڽ ،جٌوا كٌت دسماي دان دسوبوركن دڠن ڤراسان كاسٌه دان
ساٌڠ كڤد اورڠ الٌن .

سموا صفة دان سٌكڤ ٌڠ باءٌق اٌن ،كٌت ڤرولٌهً سماس مڠحاضٌري
مدرسه رمضان ،ماللوءي عبادة ڤواسا ،صالة سنة تراوٌح دان وتر ،صدقه،
باچان القرءان دان الحدٌث ،مڠٌكوتً مجلٌس-مجلٌس علمو دان سباڬاٌڽ.
اڤابٌال صفة-صفة اٌن اد ڤد سساورڠ اٌت ،مك جادٌله دي سأورڠ ٌڠ تنڠ
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مٌندا دان جٌواڽ .كتنڠن مٌندا دان جٌوا اداله انوڬره ٌڠ امت برهرڬ باڬً
سساورڠ انسان .اورڠ ٌڠ تنڠ جٌوا دان مٌنداڽ اكن منجالنً كهٌدوڤن ٌڠ
سجهترا دان بهاڬٌا ،بهكن كبهاڬٌاءن ٌڠ سام توروت ترسٌبار دان دراسا
اولٌه اورڠ الٌن.

اَللُُأَ ْكب رُ،اَللُُأَ ْكب رُ،اَللُُأَ ْكب رُ،و ِ
ُُاْلَ ْم ُدُ
لل ْ
ُ َْ ُ َْ ُ َْ َ

مسلمين دان مسلمات يڠ درحمتي هللا،
عٌد الفطري برارتً مراٌكن كمناڠن ،اٌاٌت كمناڠن كاتس ڬوداءن دان
نوداءن هاوا نفسو ،ممبولٌهكن كٌت كمبالً كڤد جاتً دٌري سباڬاي همبا هللا
سبحانه وتعالى ٌڠ كتقوأنڽ جٌتو ،همبا هللا سبحانه وتعالى ٌڠ چٌنتاكن حكوم
صلى
هللا ،همبا هللا سبحانه وتعالى ٌڠ چٌنتاكن القرءان ،چٌنتاكن رسول هللا َ
وسل َم  ،چٌنتاكن ساودارا سإٌسلم ،چٌنتاكن مسجد ،چٌنتاكن علمو
هللا َع َل ٌْ ِه َ
ڤڠتاهوان ،چٌنتاكن سڬاال بنتوق كباٌكن دان اخالق ٌڠ ملٌا دالم كهٌدوڤن .

جوسترو ،كٌت سباڬاي اومت اسالم ،مستً تروس منجادٌكن اوسها منونتوت
علمو ڤڠتاهوان ،كماهٌرن دان ڤمباءٌقن دٌري سچارا برتروسن ،دسمڤٌڠ
مڠوكوهكن داي كڤٌمڤٌنن ،سباڬاي ساتو بودٌا دالم كهٌدوڤن ،تراوتماڽ دالم
اٌرا اٌكونومً دٌڬٌتل ٌڠ سداڠ دهادڤً اولٌه نڬري دان نڬارا ڤد ماس كٌنً
دان اكن داتڠ .موده-مودهن سڬاال صفة ٌڠ باءٌق دان ترڤوجً اٌن اكن
تروس سوبور دان مكر دالم دٌري ستٌاڤ درڤد كٌت ،أمٌن.

اَللُُأَ ْكب رُ،اَللُُأَ ْكب رُ،اَللُُأَ ْكب رُ،و ِ
ُُاْلَ ْم ُدُ
ُلل ْ
ُ َْ ُ َْ ُ َْ َ

مسلمين دان مسلمات يڠ درحمتي هللا،
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هاري راي عٌدفطري اداله هاري اونتوق برڬمبٌرا دان برشكور اتس
كورنٌاان هللا سبحانه وتعالى .هاري راي اداله هاري اونتوق مڠوكوهكن
الڬً ارتً ڤرساودارأن ،أخوة دان ڤرڤادوان كٌت .ڤد ماس ٌڠ سام ،مارٌله
جوڬ كٌت بركوڠسً كچرٌاءن عٌد الفطري برسام مرٌك ٌڠ كورڠ
برنصٌب باءٌق .جادٌله اڠڬوتا مشاركت ٌڠ ڤرٌهاتٌن دان مڠمبٌل برت كڤد
جٌرن تتڠڬ ،صحابة هنداي سرتا سانق ساودارا.

جوسترو ،مٌمبر مڽرو مارٌله سام-سام كٌت مڠهٌدوڤكن سواسان عٌد الفطري
اٌن دڠن عمالن زٌاره-منزٌارهً ،كونجوڠ-مڠونجوڠً دان مڠهوبوڠكن
صلة رحٌم تراوتما سكالً ترهادڤ كدوا اٌبو باڤ كٌت دڠن مموهون
كمعافن اتس سڬاال كسالهن دان ڤربواتن دوسا ٌڠ تله دالكوكن سام اد ٌڠ
دسدري اتاوڤون ٌڠ تٌدق دسدري .دڠن دمكٌن ،جٌوا كٌت داڤت مراساي
كتنڠن دان كبهاڬٌاءن ٌڠ سجاتً .سٌدنا عبدهللا بن سالم رضً هللا عنه
صلى هللا َعلَ ٌْ ِه و َسل َم ٌڠ برمقصود:
مرٌواٌتكن سبدا رسول هللا
َ

(( واهاي اومت مأنسً ،سٌباركنله سالم ،برٌكنله ماكنن ،هوبوڠكنله صلة
الرحٌم ،دان دٌرٌكنله صالة ﴿مالم﴾ كتٌك اورڠ سداڠ تٌدور ،نسچاي كامو
اكن مماسوقكً شرڬ دڠن كسجهترأن )).
﴿حدٌث صحٌح رواٌة امام احمد ،الترمذي دان الحاكٌم﴾
سالري دڠن چهاي رمضان ،سرتا كانصافن ٌڠ دبڠكٌتكن ،مك مٌمبر اٌڠٌن
مڽرو اڬر كٌت ممولٌهكن دان مڠوكوهكن هوبوڠن سسام كٌت دڠن مندالمً
ڤرسفهمن دالم كالڠن كٌت ،منٌڠكتكن راس كاسٌه مسرا دان ڤرساودارأن
7

سسام اسالم ،مڠوكوهكن راس تٌمبڠ راس دان سالٌڠ مڠهورمتً سسام
مأنسً ،ممبوك هاتً كرٌألن دان كاخالصن معاف-ممعافً ،بنتو-ممبنتو
دكالڠن كٌت دان سسام مشاركت مجموع سرتا برعزم تروس مڽومبڠ كڤد
كستابٌلن دان كسالمتن دالم مشاركت دان نڬارا .

اونتوق منچاڤاي سموا اٌن كٌت ڤرلو برسدرهان دالم اڤ جوا تٌندقن ،سنتٌاس
مڠوتاماكن هرمونً دان كسجهترأن ،سرتا مڠٌلقكن صفة-صفة بوڠكق،
سومبوڠ دان ملمڤاو .بواڠله ٌڠ كروه ،امبٌل له ٌڠ جرنٌه .اٌڠتله واهاي
مسلمٌن دان مسلمات سكالٌن ،بهاوا عمالن عبادة كٌت تٌدق اكن دترٌما اولٌه
هللا سبحانه وتعالى سكٌراڽ كٌت هاڽ ممنتٌڠكن دٌري سندٌري دان تٌدق
مڠحورمتً حق-حق اورڠ الٌن .امبٌل له كسمڤتن ڤد هاري ٌڠ ملٌا اٌن
اونتوق سام-سام كٌت موجودكن ڤرسفهمن انتارا كٌت .موده-مودهن دڠن
چارا اٌن هٌدوڤ كٌت سنتٌاس برادا دالم كبركتن .سموڬ نڬري دان نڬارا
كٌت سنتٌاس دالم سواسان هرمونً دان امان داماي .مڠاخٌري خطبة ،مارٌله
سام-سام كٌت مڠحٌاتً فرمان هللا سبحانه وتعالى دالم سوره الحج َرات ،اٌات
:31

الش ْيطَ ه
أَعوذ به ه
الل هم َن َّ
الرهج ْي هم
ان َّ
ْ
 
     
    
   
      
    
    
  
     
  
     
  

مقصودڽ  :سبنرڽ اورڠ ٌڠ براٌمان اٌت اداله برساودارا ،مك داماٌكنله د
انتارا دوا ساودارا كامو ﴿ٌڠ برتلٌڠكه﴾ اٌت ;دان برتقوىله كڤد هللا سوڤاي كامو
برولٌه رحمة.
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ح ِكْي ِمُ،
ات ُ َوالذ ْك ُِر ُالْ َُ
ن ُ َوإِيَّا ُك ُْم ُبِاْآليَ ُِ
ان ُالْ َع ِظْي ِمَ ُ ،ونَ َف َع ِ ُ
ف ُاْل ُق ْرءَ ُِ
ل ُ َولَ ُك ُْم ُِ ُ
اللُُِ ُ
بَ َارَُك ُ ُ
اللَُ
َستَ ْغ ِفُُر ُ ُ
الس ِمْي ُُع ُالْ َعلِْي ُُمُ .أَقُ ْو ُُل ُقَ ْوِ ُ
َوتَ َقبَّ َُل ُ ِمنُ ُ َوِمْن ُك ُْم ُتِالََوتَوُُ ،إِنَُّوُُ ُى َُو ُ َّ
ل ُ ٰى َذاَ ُ ،وأ ْ
يُوالْ مسلِم ِ
الْع ِ
لُولَ ُك ُمُولِسائُِِرُالْ مسلِ ِ
ِ
الرِحْي ُُمُُ.
ُ
م
ُ
ُ
ُ
يم
ظ
اتُ،إِنَُّوُُ ُى َُوُالغَ ُف ْوُُرُ َّ
َ
َ ُْ َ
ُْ
َ َ َ َْ َ
اْلَ ْم ُُد
للُُأَ ْكبَ ْرَ ُ،و ُِ
للُُأَ ْكبَ ْرُ،اَ ُ
للُُأَ ْكبَُ ْرُ،اَ ُ
اَ ُ
للُ ْ
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خطبة كدوا عيد الفطري
____________________________________________________________________________________________________________

للُُأَ ْكبَ ْرُ،
للُُأَ ْكبَ ْرُ،اَ ُ
للُُأَ ْكبَ ْرُ،اَ ُ
اَ ُ
اْلَ ْم ُُدُ.
للُُأَ ْكبَ ْرَُ ُ،و ُِ
للُُأَ ْكبَ ْر ،اَ ُ
للُُأَ ْكبَ ْرُ،اَ ُ
للُُأَ ْكبَ ْرُ،اَ ُ
اَ ُ
للُ ْ
ك ُلَوُُ،
اللُ ُ َو ْح َدُهُ َُُل ُ َش ِريْ َُ
لل ُ َْحْ ًداُُ َكثِْي ًراُُ َك َما ُأ ََمَرُ ،أَ ْش َه ُُد ُأَ ُْن َُُّل ُإِلَُٰوَ ُإَُِّل ُ ُ
اَلْ َح ْم ُُد ُِ
َن ُسي َُدنَا ُم ح َّم ًدا ُعب ُدُه ُورسولُُوُ .اَل ٰ
صلُ ُ َو َسل ُْم ُ َعلَ ُٰى ُ َسي ِدنَا ُ ُم َح َّم ٍُدُ
ُ
ُ
م
ه
ل
ّ
َّ
َوأَ ْش َه ُُد ُأ َُّ َ ُ َ َْ ُ َ َ ُ ْ ُ ُ َ
وعلَ ُىُآلِِ
يُُ.
َْجَعِ ْ َُ
أ
و
ُ
ُ
و
َص َحابُِِوُأ ْ
ََ ٰ َ ْ
ايُبِتَ ْقوىُ ِ
ادُ ِ
أ ََّماُب ع ُدُ،فَياُ ِ
اللُ،اِتَّ ُقواُاللَُ،أُو ِصْي ُك ُمُوإِ
ازُالْ ُمتَُّ ُق ْو َُنُ.
اللُ،فَ َق ُْدُفَ َُ
ُ
ي
ُ
ب
ع
َّ
َ
َْ َ َ
ْ َْ َ َ
اْلَ ْم ُدُ
للُُأَ ْكبَ ُرَُ ُ،وُُِ ُِ
للُُأَ ْكبَ ُرُ،اَ ُ
للُُأَ ْكبَ ُرُ،اَ ُ
اَ ُ
للُ ْ
ڤارا تتامو هللا يڠ دملياكن!

مارٌله كٌت كونجوڠ-مڠونجوڠً دڠن ممبري كاوتامأن كڤد كدوا اٌبوباڤ
كٌت دان سانق ساودارا ،برسالم-سالمن دان برمعاف-معافان ڤد هاري راي
ٌڠ ملٌا اٌن .الڤڠكنله دادا كٌت اونتوق ممعافكن كسالهن دان كسٌالڤن
ساودارا-ساودارا كٌت.

سسوڠڬوهڽ ،سمبوتن هاري راي دالم اسالم اداله عباده .مك كٌت هندقله
بروسها سوڤاي كڬمبٌراءن دالم برهاري راي تٌدق سسكالً برچمڤور-ادوق
دڠن ڤركارا-ڤركارا بربنتوق معصٌة دان ڤمبذٌرن .

جوسترو ،دالم كسرونوكن كٌت مڽمبوت هاري راي دڠن بركونجوڠ كرومه
ساودارا مارا دان راكن تاولن ،مڠحاضٌري رومه تربوك دان سباڬاٌڽ ڤرلوله
دباتسً اولٌه لندسن شرٌعة .دمان ڤرڬاولن لالكً دان ڤرمڤوان مستٌله
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تركاول ،باتسن عورة هندقله سالري دڠن تونتوتن اسالم ،ڤاكاٌن ٌڠ
منجولوق مات دان تٌدق سالري دڠن كهندق اسالم هندقله دهٌندري دان
هٌبورن ملمڤاو ڤرلوله دجاوهً .

مارٌله كٌت راٌكن كڬمبٌراءن دڠن چارا ٌڠ سدرهان تراوتماڽ دالم منجامو
سلٌرا ،دان مڽدٌاكن جواده اونتوق رومه تربوك دان سباڬاٌڽ .

اخٌرڽ ،ستله برڬمبٌرا مراٌكن عٌد الفطري ،سام-سامله ڤوال كٌت تروسكن
سماڠت رمضان ٌڠ ترتانم دجٌوا دڠن ملقساناكن ڤواسا سنة انم هاري دبولن
شوال سباڬاٌمان ٌڠ دڬالقكن كڤد كٌت اونتوق مالكوكنڽ .سبدا رسول هللا
صلى هللا َعلَ ٌْ ِه و َسل َم ٌڠ بربوڽً:
َ

الُُ َكا َُنُُ َك ِصُيَ ُِامُالد َّْى ُِرُ
ضا َُنُ ُُثَُّأَتْ بَ َع ُوُُبِ ِستُُ ِم ُْنُ َش َّو ٍُ
ص َُامُ َرَم َ
((ُ َم ُْنُ َ

))

مقصودڽ  :سسٌاڤا ٌڠ برڤواسا رمضان ،دان داٌكوتً دڠن انم هاري دبولن
شوال ،مك اي سأومڤام برڤواسا سڤنجڠ تاهون.
﴿حدٌث رواٌة امام مسلم﴾

َّبُ .يآ ُأَيُّها ُالَّ ِ
الل ُوم ََلئِ
ِ
ُّ
ِ
صلُّ ْوا ُ َعلَْي ُِو ُ َو َسل ُم ْواُ
ُ
ا
و
ن
آم
ُ
ُ
ن
ي
ذ
ُ
ن
ال
ُ
ُ
ى
ل
ع
ُ
ُ
ن
و
ل
ص
ي
ُ
ُ
و
ت
ك
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ َُْ َ ٰ
َ َ َْ َ ْ َ
إ َُّن ُ َُ َ َ
تَسلِيماُ.اَل ٰلّه َُّمُصلُُوسل ُمُوبِ
ركُعلَ ُىُسي ِدنَاُم ح َّم ٍُدُوعلَ ُىُآلِِ
ص ْحبُِِوُ َو َسل ُْمُ.
و
ُ
ُ
و
ُ
ا
ْ
ٰ
ٰ
ْ ْ ً ُ َ َ َ ْ ََ َ َ ُ َ َ َ
ََ
ي ُوالْ مؤِمنَ ِ
ي ُوالْ مسلِم ِ
ات ُوالْ م ْؤِمنِ
اَل ٰلّه َُّم ُا ْغ ِف ُر ُلِْلمسلِ ِ
اء ُ ِمْن ُه ُْمُ
َحيَ ُِ
أل
ا
ُ
ُ
ات
ُ
ُ
ُ
م
ْ
ْ
ْ
ُ
َ ُ َْ َ ُ
ْ ُ ْ َْ َ ُ ْ َ
بُم ِ
بُالدَّعو ِ
واْألَمُو ِ
كُ َِ
اتُوياُقَ ِ
ِ
ِ
َّ
اتُ.
اج ُِ
اْل
ُ
ُ
ي
اض
ُ
ُ
ي
ج
ُ
ي
ر
ق
ُ
ُ
ع
ي
َس
ُ
ن
إ
ُ
.
ُ
ات
ْ
َ
َ
َ َ َ
ْ ٌ ْ ٌ ُ ْ ُ ََ ََ
َ َْ
ٌا هللا ،امڤونكنله دوسا دان كسالهن سموا قوم مسلمٌن دان مسلمات سام اد ٌڠ

ماسٌه هٌدوڤ ماهوڤون ٌڠ تله منٌڠڬل دنٌا ٌ.ا هللا امڤونكنله سچارا خصوصڽ
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دوسا-دوسا دان كسالهن اٌبوباڤ كامً ،ساودارا-مارا كامً ،صحابة هنداي
كامً ،ڬورو-ڬورو كامً دان اورڠ ٌڠ مڽاٌڠً كامً كرانمو ٌا هللا .لٌمڤهكنله
كسجهترأن ،كداماٌن دان كبهاڬٌاءن كڤد مرٌك دالم كهٌدوڤن ددنٌا اٌن لبٌه-
لبٌه الڬً داخٌرة كلق ٌا هللا.

ٌا هللا ،برٌكنله توفٌق دان هداٌهمو كڤد كامً سموا ،كڤد ڤٌمڤٌنن-ڤٌمڤٌنن اسالم
نڬارا كامً خصوصڽ سري ڤدوك بڬٌندا ٌڠ دڤرتوان اڬوڠ ملٌسٌا دان جوڬ
ڤٌمڤٌنن-ڤٌمڤٌنن اسالم نڬري كامً خصوصڽ كڤد توان ٌڠ تراوتما ٌڠ د-ڤرتوا
نڬري سراوق.

ل ْك َرام! قابولكنله دعا كامً ،ترٌماله صالة كامً ،ڤواسا
ٌا هللاٌ ،ا َذا ا ْل َج َال ِل َوا ْ ِ
كامً ،عمالن-عمالن سنة ٌڠ تله كامً كرجكن سڤنجڠ بولن رمضان المبارك،
كخشوعكن كامً ،ڤرهمبأن كامً دان سمڤورناكنله سڬاال ككوراڠن ٌڠ اد ڤد
دٌري كامً .ڤركوكوهكنله ڤرڤادوان انتارا كامً دان اومت اسالم سلوروهڽ
ٌا هللاٌ ،ا أَ ْك َر َم ا ْلَ ْك َر ِمٌن.

ادُ ِ
ِ
اللُيُأْم ُرُبِالْع ْد ُِلُواْ ِإلحس ِ
اللُ.إِ
َّ
آءُ
بُ َويَْن َهىُ َع ُِنُالْ َف ْح َش ُِ
آءُ ِذىُالْ ُق ْرَُ
انَ ُ،وإِيْتَ ُِ
ُ
ُ
ُ
ن
ُ
ُ
ب
ع
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ َ

يم ُيَ ْذ ُك ْرُك ْمَ ُ ،وا ْش ُكُرْوُهُُ
اللَُالْ َع ِظ َُ
َوالْ ُمْن َك ُِر ُ َوالْبَ ْغ ِيُ ،يَعِظُ ُك ُْم ُلَ َعلَّ ُك ُْم ُتَ َذ َّكُرْو َُنُ .فَاذْ ُكُروا ُ ُ
علَ ُى ُنِع ِم ِ
ِ
اللُ ُيَ ْعلَ ُُم ُ َماُ
الل ُأَ ْكبَ ُرَ ُ ،و ُ
ضلُِِو ُيُ ْع ِط ُك ْمَ ُ ،ولَ ِذ ْكُُر ُ ُِ
و
ُ
،
م
ك
د
ز
ي
ُ
ُ
و
ْ
ُ
اسئَ لُ ْوُهُ ُ ِم ُْن ُفَ ْ
َ ٰ َ َ ْ َْ
صنَ ُع ْو َُنُ.
تَ ْ

للُالْ َح ْم ُُد.
للُُأَ ْكبَ ُرَ ُ،و ُِ
للُُأَ ْكبَ ُر ،اَ ُ
للُُأَ ْكبَ ُرُ،اَ ُ
اَ ُ
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