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يِن   َحِنيفًا   ۚ   ِفْطرَ  �ِيت   فََطرَ  فَا�ِقْم   َوْ�ََك   ِلِ�ّ ِه   ال �ِه   ۚ       َت   اللـ �الن�اَس   عَلَْهيَا   ۚ   َال   تَْبِديَل   ِلَخلِْق   اللـ

ـِٰكن�   ا�ْكَرثَ  َ ُ   َول يُن   الْقَِميّ 8َِ   ا7ِّ     َال   يَْعلَُمونَ الن�اِس       َذ9
واهاي  ڤڠيکومتو،-اڠاكو دان ڤڠيکوت﴿ ديرميو هادڤکنIمک  ﴾ک ايترشتن اسـتI جلس کسس﴿ : مقصودڽ

دڠن ﴿nٴيت اݢام يڠ هللا منچيڤتاکن مانيس  ،اݢام هللا ﴾تروس ﴿توروتI ;تنارە اݢام يڠ جاٴوە دري کسسٔ̀  ﴾محمد
ايتوz  ;ڤد چيڤتاٴن هللا ايت ڤروهبن ڤاتوت اد سـبارڠ تيدلكه ;اونتوق مرنمياڽ مسوالجاديڽ﴾̀ٔداٴن برسدn دري 
 يمڠتاهو نيس تيدق أ من كتتاڤي کباپق ،اݢام يڠ بتول لوروس

 
 ,يت هللامحدر مسلمني دان مسلامت يڠ 

شکور يڠ تيدق ترهيڠݢ کيت . دأوچڤکن کڤد سلوروه قوم مسلمني دان مسلامت عيدالفطريسالم 
ن کران داڤت ملقسا�کن کواجيڤن أ کݢمبري يڠ مروڤاکن هاري  ةفطر هاري راي  ةنعمرضة هللا اتس فنجتكن كح

   مضانتربيه ر   کن مسوݢعاءدکيت . سييس هللاددڠن بݢيتو برهارڤ ممڤريولهيـي   ڤهاال يڠ برس  مضانبرڤواسا ر 
کيت تيدق . مضانلوار ر دداڤت مالهريکن کيت سـباݢاي مهبا هللا يڠ تروس اسـتقامة دڠن معلن صاحل و و ڤون 

 سدڠکن بيال براللوڽ مضانکتيک ر  ڽيت §پق برعبادة هاأ يسهاج  مضانسـتاکت مهبا ر دي منجا ڽماهو ها
معصية جادي کڤرلوان , يرب ممکدکوت اونتوق , ملاريأ القرءان ترسـميڤن مكس دامل , مسجد مكبايل سڤي   مضانر 

کران داڤت منو�يکن عبادة يڠ دڤرينته اوليه هللا  يت ݢمبرياأ ين أ ڤراس  دوامهبا هللا مپمبوت هاري راي دامل . ديري
يڠ بݢيتو §پق لكبهين سهيڠݢ ݢولوڠن اين سـنتياس مڠهارڤکن اݢر مضان دان راس سديه کران برڤيسه دڠن ر 

   مضانبݢيتو ݢمبريا دڠن براللوڽ   ر    مضانسدڠکن مهبا ر . سـبولن سهاج برلڠسوڠ سڤنجڠ ²هون بوک±مضان ر 
, هيبورن ملمڤاو, سهيڠݢ ممنويه مسبوتن هاري راي دڠن معصية ترماسوق مندده عورةيڠ دٔاڠݢڤ ممببنکن 
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ق مكن  ݢجو عيدالفطري. ڤمبذيرن, ساولن بيبأ ڤرݢ کران ڤواسا ,  نفسونيس دامل ڤرتنتڠن انتارا عقل دان أ مڠن اڤ̧و
 zسالمإ  رنااج رنانيس اونتوق منوندوقکن دوروڠن نفسو يڠ سـنتياس چندروڠ کڤد ڤلڠݢأ من أ ̀ٔوڤايادا .

   حعامل رو د. کجادين ماءنيس ةفطر کڤد , نيس سـباݢاي مهبا هللاأ مبراريت مكبايل کڤد جايت ديري   ݢجو عيدالفطري
 Iت  منطاعتيثن هللا دان برجنجي اونتوق أ ̀ٔسي مڠاکو الݢي کيت تnسورة  172سـباݢاميان دݢمربکن دامل ا

   :   أالعراف
ْذ   ا�َخَذ   رَ 

Ä
Åَك    َوا �َهتُْم   َوا�ْشهََدُمهْ   عََىلٰ   ا�نُفِسهِْم   ا�لَْسُت   ِبرَ  ِمهْ   ُذرِّ  ِمن   بَِين   آَدَم   ِمن   ُظهُورِ ب ِبُّمكْ   ۖ   قَالُوا    ي

َذا   غَاِفِلنيَ  ـٰ �   ُكن�ا   َعْن   َه�
Ä
   بََىلٰ   ۛ   َشهِْدَ�   ۛ   ا�ن   تَُقولُوا   يَْوَم   الِْقيَاَمِة   ا

دري )   ورونمت- تورون(ادم    ٢انق ذريةکتيک توهامنو   مڠلوارکن )   محمدهواهاي يڠتل إ (دان :      مقصودڽ
 ڽبيل   دي بر²مس (, دان دي جاديکن   مريک سقيس ترهادڤ ديري مريک سـنديري, بالکڠ مريک)   توالڠ(

اكيم منجادي , )  توهن اكيم zڠاكوإ (برن "  : نجاوابم مريک مسوا " ?  بوکنکه   اکو توهن اكمو):   "فرمانڽدڠن 
ق   تيد( اليلاكيم اداz  ڽسسوڠݢوه:   "لكق   قيامة اكمو تيدق براكت ڤد هاري سوڤاييڠ دمکني ". سقيس
 "اين)   حقيقة توحيد(تنتڠ )   نتڤريڠادبري 

 

   ُهللا   ا�ْكَربُ   َوÜِِ   احلَْمدُ !   ُهللا   ا�ْكَربُ !   ُهللا   ا�ْكَربُ 
   :   أالنعامسورة    ١٦٢- ١٦١فرمان هللا دامل اnت 

�ِين   َهَداِين   رَ  ن
Ä
َىلٰ   ِرصَ  قُْل   ا Ä

ْبرَ  ِيبّ   ا
Ä
َ   ا �ã تَِقٍمي   ِدينًا   ِقيًَما   ِمّ سـْ Åاِهَمي   َحِنيفًا   ۚ   َوَما   َاكَن   ِمَن    اٍط   م

ن�   ١٦١ِكَني   ﴿ الُْمْرشِ  Ä
ِه   رَ ﴾   قُْل   ا �   ِبّ   الَْعالَِمنيَ  َصَالِيت   َونُُسِيك   َوَمْحَياَي   َوَمَماِيت   ِللـ

جالن يڠ کنکو   توه اکو تI دبريکن ڤتوجنوق هداية اوليه  ڽسسوڠݢوه):   "محمدواهاي (   اك²کنI:      ودڽقصم
 ٢ي دري اورڠددان تياداz   , صاخالبراهمي   يڠ إ يت اوݢام نيب أ ي, اوݢام يڠ تتڤ تݢوه) کڤد(, بتول لوروس

هاپI   اونتوق هللا , هيدوڤکو   دان ماتيکو  , باداتکو  ع ڠکو   دان مسهبي ڽسسوڠݢوه:   "Iنک اك²". مرشک
 .توهن يڠ مملهيارا دان منتدبريکن ساكلني عامل

ن دان كيقأ کبدامل ديري کيت يڠ چندروڠ ممهيق کڤد  ةصفنيف يڠ براريت سواتو ح براكءيت دڠن   جو ةفطر 
سالم ة إ اومي هاري ڤر²م إ مان د ةانيحروا²و  ة§طينيڠن سچارا اجسايت مروڤاکن سواتو مكنعيدالفطري . رناکبن

کيت تI منيڠݢلکن مسوا , ن ايتأ دامل ڤڠمبار .   مضانانني سـتI سـبولن برڤواسا دامل بولن ر حکرون أ ڤولڠ دري ڤڠمبار 
ن يڠ سـنتياس ممرهايت دان أ نفسو کران هللا دان ممبنتوق دامل ديري کيت سواتو ڤراس ىو هامري اوليه دڬراكرا يڠ ڤ

اين مڠاخريي عيدالفطري مكو¸ولن . تيڠکه الکو کيت ݢ  منجاديکن هايت دان اميان سـباݢاي ڤڠاول يڠ سـنتياس منجا
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سـينيI   برموالڽ ڤرجالنن §رو يڠ دة دري هللا دان محر ن دان لميڤه اانني يڠ ممرلوکن کصرب وحکر سواتو ڤرجالنن 
   الراڠ±ويه أ هن هللا دمسڤيڠ منجار أ توندوق ڤاتوه کڤد  ٢دان جسد يڠ برن حمڠݢابوڠکن رو

دامل  سهاج سـباليقڽ صکيت بوکن سهاج ماهو مكبايل کڤد فطره دري سݢي اخالق دان عبادة خصو 
القرءان مڠݢمربکن §ݢاميان ڤرجالنن . سيباڬايڽايکونويم دان , سوسـيال, قستياڤ اسڤيک کهيدوڤن ترماسوق ڤوليتي

لڽ   برتوجوان اونتوق برعبادة کڤد هللا �مون اخريڽ   صادبويم مکة يڠ    كعبةبراهمي  ترماسوق دامل ممبيناإ نيب  ةدعو 
ڠسوڠڽ   برل هيڠڬI ک ايت تروس برالکو س رشڤربواتن .   كعبةسکيرت  دسليويڠکن دڠن ڤپمهبن برهاال يڠ دلتق

 ٔ̀ تI برتيندق مڠهنچورکن سݢاال برهاال يڠ اد §ݢي ل هللا مک رسو رة جه ²8هون   رمضانن کو² مکة ڤد بولن ڤمبو
 يتأ يڤريستيوا برجساره اين مڠاجر کيت هباوا کݢاݢلن مكبايل کڤد اݢام فطره . سـباݢاميان اصل كعبةمڠمباليکن ڤرانن 

ن بوليه ممباوا هباݢيا تتاڤي راماي مان أ کاكينيس مڠڠݢڤ هباوا أ مراماي . نأ ڤندريت سالم اکن مپببکن کهنچورن دانإ 
برڤݢڠ , رتيس يڠ مايت بونوه ديريأ ڠن تتاڤي راماي امراساکن مكشهورن بوليه §وا کتن, جو²ون دهميڤيت تکنن جيوا

ستمي   سي کݢاݢلن ݢ  بݢيتو جو. مسـئãڠن تتاڤي راماي ڤمميڤني يڠ هيدوڤ دبورو اهباوا ڤڠکت بوليه جامني کسـن
سالم ممباوا اوبت إ  سوسـيال کتيک, ايکونويم, قڤوليتياومت ترماسوق  مسـئãيکن مپلسـ نيس دامل أ من أ چيڤت

سالم إ  ة واس   د اكلڠن اوم-�مون عاقبة جاهيل دان واس   مپمبوهڽاونتوق  كسـباݢاي چارا تر§ءي جمراب
  دجاديکن اوبت ما�اكال اوبت دٔاڠݢڤ راچون بربيسا ستمي   القرءان مپببکن راچونسي سـنديري کڤد 

  
 ,يت ساكلنيارمحو دامت   يڠ دان مسل منيمسل

   :   املائدةسورة    ٥٠- ٤٩فرمان هللا دامل اnت 
�ِبْع   ا�ْهَواَءُمهْ   َواْحَذرْ  ُه   َوَال   تَت �َهنُم   ِبَما   ا�نَزَل   اللـ يَْفِتُنوَك   َعن   بَْعِض   َما   ا�نَزَل   ُمهْ   ا�ن    َوا�ِن   اْحُمك   بَيْ

�َما   يُرِ  �ْوا   فَاْعَملْ   ا�ن ن   تََول
Ä
لَْيَك   ۖ   فَا

Ä
ُه   ا �ِثريً  اللـ ن�   كَ

Ä
ْم  ۗ    َوا ُه   ا�ن   يُِصيَهبُم   ِبَبْعِض   ُذنُوِهبِ �َن    يُد   اللـ ا   ِمّ

ِه   ُحْمكًا   ِلّقَْوٍم   يُوِقنُونَ ﴾   ا�فَُحْمكَ ٤٩الن�اِس   لََفاِسُقوَن   ﴿ �     الَْجاِهِلي�ِة   يَْبُغوَن   ۚ   َوَمْن   ا�ْحَسُن   ِمَن   اللـ
انتارا مريک دڠن اڤ يڠ تI دتورونکن اوليه هللا دان جاڠنI   دکوم حدان هندقI اڠاكو منجالنکن :      ودڽقصم

يسوڠاكمنو دري سسواتو مم    سوڤاn مريک تيدق جاڬاz- اڬارجبدان , نفسو مريک ىهو اڠاكو منوروت کهندق 
مک , )  ايتکوم هللا حن   مرنميا ڠڬإ (ک مريک برڤاليڠ يمكودين ج . مو  کڤدکوم يڠ تI دتورونکن اوليه هللا ح

Iڽدان سسوڠݢوه   مريکدوسا   -هللا ماهو مپيقسا مريک دڠن سبب سـتڠه دري دوسا   هاپاساڽ,   کتاهوي 
- وکومحه   مريک برکهندق الݢي کڤد ڤاتوتک, سسوده ايت. يڠ فاسق ٢نيس ايت اداz اورڠأ م ةاومري ن دكکباپق

 .کوم يڠ لبيه ڤد درڤد هللاحال تيدق اد سسـياڤا يڠ بوليه ممبوات حڤد?   يةل جاه کوم   ح
ن تتاڤي أ ڤمباچبوکن سـتاکت اونتوق منداڤت ڤهاال دري سݢي    مضانوس   سڤنجڠ ر تدر القرءان يڠ کيت 

کݢاݢلن دامل مڠيکوت القرءان ترماسوق مكبايل کڤد اݢام . واجب دفهمي سرتوسڽ  دمعلکن دامل کهيدوڤن سهارين
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اين §پق  ٢§رو. مسـئãسالم دامل ستياڤ اسڤيک کهيدوڤن مپببکن کيت دبلڠݢو دڠن ڤلباݢاي إ  فطره nءيت
  تورونڽهوتن سچارا تربوک يڠ اخريڽ   ردا دڠن  ورة دسببکن جربو عاقبة ڤمباکرنٕاشـهتاركن رض نݢري يڠ ترڤقسا د

ن أ ̀ٔدمكبايل کڤد اݢام بيال  ڽکيت تيدق ماهو ها. مينتا هوجن  استسقاءهوجن سلڤس §پق متڤت مڠاداکن صالة 
. ڠا§ي   ڤرينته هللامڠن دان مكيواهن بتاڤ راماي يڠ اترسڤيت دان ڤاره سدڠکن کتيک دبري دڠن نعمت کسـن

ڠن دان هاري راي سـنتياس منيڠکت کيس مڠسا مرچون دان کامال مضاناكيل مپمبوت ر  ستياڤ  ݢبݢيتو جو
 ستميسي ڠن موت کران سالم تراو²م دامل مناڠين مسـئI کامالإ   ستميسي تI اد چادڠن سوڤاn مكبايل کڤد .   جالرناي

ڤمندو يڠ . اد دبري کڤد نݢاراسدn  ٢ بربنديڠ اوندڠ  ݢسن کڤد مڠسا ا²و لكواراي کعاديلن دڠن ڤمڤرب ممسالم إ   
مالڠڽ   اي دڤندڠ سڤي . ينالٔ ي ڤڠاجرن کڤد اورڠ رب ممن تݢس يڠ دکناکن رس² كچواي اکن انصاف اتس تيندق

̀ٔونتوڠن بوک±   منديديق ترماسوق سامن أ مڠستمي   يڠ بربنتوق سي دڠن لبيه مڠو²ماکن  يڠ برباڤ  automatikوت 
 .ل   تروسطد§وال بوکن تڠڬوه   اتس السن داك� مسداكيل 

س اݢ, کڤرلوان داڤور, §رڠ ترماسوق امي  ݢن هركيقأ کن مسـئãن مناڠين أ کراجکݢاݢلن   ݢبݢيتو جو
ي جالن رب ممسالم تI إ . يقن ²ريف ايليکرتيک دان ميپقأ کن ٢وراأ موال بميبڠ دڠن  ةرعيتيکيت بس دمسڤيڠ , مماسق

ڤنيڤوان دان ڤنيندسن دامل  , ݢهر كيأ نسوروق §رڠن سوڤاmanopoli   , nستمي   سي لكوار ماللوءي ڤڠحرامن 
̀ٔونتوڠنأ مڠ سکني سامکني تيڠݢي يڠ منجادي م سالم مک جورڠ انتارا ݢولوڠن اكي دان إ  نمڠنڤيکعاقبة . وت 

 دامل نݢارا ةجنايسوسـيال دان  مسـئãانتارا فکتور کڤد منيڠک!   

  

   ُهللا   ا�ْكَربُ   َوÜِِ   احلَْمدُ  !  ُهللا   ا�ْكَربُ !   ُهللا   ا�ْكَربُ 
   :   أالنعامسورة    ١٢٢فرمان هللا دامل اnت 

لَُماِت   لَيَْس    ا�َوَمن   َاكَن   َمْيتًا   فَا�ْحيَْينَاُه   َوَجَعلْنَا   zَُ   نُورً  Åِيف   الظ   ُIَُث �ا   يَْمِيش   ِبِه   ِيف   الن�اِس   َمكَن   م
ارِ  8َِ   ُزِيَّن   ِللَْاكِفرِ  ِخبَ ْهنَا   ۚ   كََذ9     يَن   َما   َاكنُوا   يَْعَملُونَ  جٍ   ِمّ

ن هداية دڠ(مكودين اكيم هيدوڤکن   دي مسوال , )  رکفدڠن    هات)(دان اداکه اورڠ يڠ مايت :   ماکسودپا   
ي ممبيذاکن انتارا يڠ برن دهيڠڬا   داڤتI س (ڠي ايڠ مرن )   ميانإ (دان اكيم جاديکن   §ڬ)   چهاي , )  قڤتوجنو 

zدان , دڠن يڠ ساIه   اورڠ يڠ دمکني اداک(, نيسأ م ةمشارکن   چهاي ايت دامل سولوهي برجالن دڠن د)   داڤت
?   درڤدڽيڠ تيدق داڤت لكوار سام ساكيل , )  رکف(ݢليتا  -دامل ݢلڤدسام سڤريت يڠ تيڠݢل تتڤ ) نڽدأ ̀ٔ 

ري   ڤربواتن د(ن اڤ يڠ مريک تI الکوکن   كيلوقاكٕ يڠ اكفري ايت اکن  ٢ڠن اورڠادڤرلهيتکن ڤوال ڤد ڤند, نIدمييکي 
   )معصيةر دان سݢاال جنيس کف
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سالم سچارا کسلوروهن کران تياد إ  يتأ ي ةفطر سالم اونتوق مكبايل کڤد اݢام ة إ انتارا ڤو¸ا ڬاڬلڽ   اوم

عاقبة هايت مايت کران   دوسا ڤهاال دان جوݢ, رامحالل دان حنتارا چهاي علمو اݢام سهيڠݢ مريک تيدق کنل ا
کن   اڤراكس ٢اوليه ايت ماريI   کيت سام. ناس دان ڤايه مرنميا کبرن اديري برݢلومڠ دڠن دوسا يڠ مپببکن هايت کر 

عاقبة . ن د دنيا دان اخريةأ کهباݢيڠن دان ادبريکن کتن ٢دامل کهيدوڤن سهارين اݢر کيت برن ملڽعڠمعلمو اݢام دان 
 ݢ وکيت ج. سالم مپر²ءي ڤرتنديڠن راتو چنتيق دان براين ڤوال مپڠݢه فتوىإ  وانيتا ادأ کجاهيلن مپببکن ماسـيه 

. نيسأ بينا §دن يڠ جلس منلنجڠکن م, gimnastik, تليت رنڠأ يوس کڤد ڤاماكين رس ي ڤرهاتني رب ممن أ کراجممينتا اݢر 

ان §پق کيس ڤنچابولن برالکو دمي ݢ ترجا ةاونتوق وانيتا اݢر مرو صوم ترتوتوڤ خصو ن سـتاديأ ڤپدي  ݢبݢيتو جو
- ك)   SUKMA(ڠسوڠڽ سوکن مليسـيا ي ڤڠرييڠ وانيتا دروݢول کتيک برل سـبلوم اين دمتبه الݢي دڠن کيس ڤݢاوا

. وانيتا ةدان ڤاڤن تندا يڠ منجاتوهکن مرو   Tv, جمã, اخبارد منجولوق ماتعالن إ   ݢبݢيتو جو. اين ٢§رو  16
رتيس ممااكي ڤااكين منجولوق مات مو¸ول أ سالم يڠ مالرڠ إ  منرتي مكبوجا يڠ بوکن ڤمميڤني ڤاتوت مالو کڤد ڤردا�

ول د  استيکن سايم بودادمسڤيڠ مم  Tvد اكچ  اسڤيک   ݢسـنتياس منجا ةاݢر رعي ةي نصيحرب اونتوق مم   Tvم̧و
 .²²سوسـيالل دان امور

   2 مجã مان ڤورات  ن مڠݢو�کن سـنجات اڤي دكتميبق ةݢيتو بميبڠ دڠن ڤنيڠکنت کيس جنايب   ݢکيت جو
   5ميڠݢو لڤس سهاج . بولن ²هون اين دري جنواري   هيڠݢ جويل  7کيس برالکو ستياڤ ميڠݢو سڤنجڠ 

   اوا کو  لومڤور اداz بندارايمپا²کن هب ڤد جون اللو يڠ webن سـبواه المن أ ماz دعو . ن دالڤورکنكکيس تميبق
دأمبيل   ²هون سڤاتوتڽ   3ڤراتوس دامل تميڤوه    70يڠ منيڠکت  ةدنيا عاقبة قدر جنايڤاليڠ برهباي د    6- كيڠ 

̀ٔد. ٢ڤرهاتني بوک±   دتولق منته اوz §ݢاميان سـنجات اڤي بݢيتو - ن منوجنوقکن سأوzأ رعيت بݢيتو بميبڠ اڤابيال 
ک برن اي برالکو اتس السن ککورڠن اڠݢو² کسالمنت يج . وده دميليقي سهيڠݢ جامينن کسالمنت رعيت ترا¸مم

رءان برمتبه يقني هباوا کيس سالم يڠ برڤݢڠ تݢوه کڤد القإ  ةکيت اوم. دان سـنجات مک اي مسـيت د²ڠين سݢرا
کݢاݢلن . ستمي   القرءان دامل نݢاراسي ڤو د²ڠين دڠن مكبايل ملقسا�کن ال يڠ برالکو دامل نݢارا ممسـيدان سو  ةجناي

̀ٔماأ ستمي   چيڤتسي ديم کݢاݢلن  مI   نسچاي کيت سالمت دنيا سالإ . نن نݢاران ماءنيس سامکني مڠنچم پاوا دان 
  .اخرية

ْكِر   احلَِكْميِ   َوتَقَب�َل    َ§َرَك   ُهللا   ِيلْ   َولَُمكْ   ِيف   الُقْرآِن   الَعِظْميِ   َونََفَعِين   ُمكْ   ِبَما   ِفْيِه   ِمَن   االnَِٓت   َواّ<ِ �n
Ä
َوا

تَْغِفُر   َهللا   الَعِظْميَ   ِيلْ   وَ  ِمْيُع   الَعِلْميُ   َواسـْ ��ُه   ُهَو   الس ن
Ä
 لَُمكْ   َوِلَسائِِر   الُْمِسِلْمَني  ِمّينِ   َوِمنُْمكْ   ِتالَوتَُه   ا

تَْغِفرِْيَن   َوnَ   جنََ  تَْغِفُرْوُه   فَيَا   فَْوَز   املُسـْ   اَة   الت�ائِِبْنيَ َواملُْسِلَماِت   َواملُْؤِمِنْنيَ   َواملُْؤِمنَاِت   فَاسـْ
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ا و احلَْمُد ِ 3اكيل ﴾ ُهللا ا�ْكَربُ ﴿  3ُهللا ا�ْكَربُ ﴿  ْبَحاَن ِهللا بُْكَرًة َوا�ِصْيالاكيل ﴾ ُهللا ا�ْكَربُ َكِبْريً ا َوسـُ . Bِ َكِثْريً
ال ُهللا َوْحَدُه . احلَْمُد Bِِ َوْحَدُه َصَدَق َوْعَدُه َونََرصَ َعْبَدُه َوا�َعز� ُجنَْدُه َوَهَزَم أالْحَزاَب َوْحَدُه 

Ä
zَ ا

Ä
ا�ْشهَُد ا�ْن الا

َدَ� ُمحَ  ّيِ ِبِه ال َرشِيَْك zَُ ، َوا�ْشهَُد ا�ن� سـَ ٍد َوعََىل اzِِٓ َوَحصْ �ِدَ� ُمَحم ّيِ ًدا َعْبُدُه َوَرُسْوzُُ ، اللّهُم� َصّلِ عََىل سـَ �م
ِعْنيَ  ْمجَ ا بَْعدُ .ا� �بÅ املُت�ِقْنيَ ..ا�م �ُقْوا َهللا َوا�ِطْيُعْوُه َواْعلَُمْوا ا�ن� َهللا ُحيِ َا املُْسِلُمْوَن ات Åهي nت فرمان هللا دامل ا... فَيَا ا�

   :   أالحزابسورة    ٢٢
ا   رَ  �ُه   َورَ  َولَم �ـ َذا   َما   َوعََدَ�   الل ـٰ ُه    ا�ى   الُْمْؤِمنُوَن   اْال�ْحَزاَب   قَالُوا   َه �ـ ُسوzُُ   َوَصَدَق   الل

ميَاً�   َوتَْسِلميًا َورَ 
Ä
ال�   ا

Ä
    ُسوzُُ   ۚ   َوَما   َزاَدُمهْ   ا

اينيI   يڠ تI دجنجيکن :  " مريکبراكتI   , ٔاحزابيڠ براميان ملهيت تنرتا  ٢ان ڤد ماس اورڠد:      ودڽقصم
ن   تنرتا موسوه اڠاكت(دان ".   رسولڽهللا دان )   ندجنجيکاڤا   يڠ تI (کڤد اكيم دان برنz      رسولڽهللا دان 

درڤد ممنهبکن اميان دان ڤپرهن ديري مريک ين سالٔ ي سـبارڠ کسن کڤد مريک رب ممايت تيدق )   تلهييڠ مريک 
 کڤد هللا ٢بولت

  
 يت هللامحدر امت   يڠ مسل/نيممسل

ڠن ايڠ مڠيڠتکن تنتڠ مكن ةلكموڠکن مالٔ سالم سلوروه دنيا اکن ة إ اوم, ستياڤ اكيل مپمبوت هاري راي
ڤد هاري اين کيت تروس بردڤن دڠن تنرتا سکوتو . ر  افکا²و برسکوتو    ٔاحزابتنرتا  ̀ٔتس  سالمإ  ݢميلڠ تنرتا

:   ]1[ يتأ سبب او²م ي 4سالم کران إ  ݢرون دان ²کوت کڤد رافک. رايسقدميو دڠن سـنجات ماهو ڤون  داأ مس رافک
يل   هباوا ئ رساإ سالم ممبنتوق کساتوان اومة سـباݢاميان اوچڤن ڤريسـيق إ  سالم کرانإ    ن²کوتک   رافکڤڠݢانس 

 ستمي   خالفةسي سالم دان مڠمباليکن إ  اکن ملقسا�کن رشيعة  رصکران بميبڠ م ةرعين ڤيلهين أ کراجن   ڤڠڬوليڠ
    يلئ رساإ سالم تراو²م هيودي إ سـت)   اکن مڠݢوݢت کڤنتيڠن موسوهاسالم يڠ سڤإ 

   :أالنبياء سورة    ٩٢فرمان هللا دامل اnت 
ًة   وَ  �م Nُتُمكْ   ا �م Nِذِه   ا ـٰ ن�   َه Ä

Åُمكْ   فَاْعُبُدونِ  اِحَدًة   َوا�َ�   رَ ا    ب
 .منو   مک مسهبI   اکوتوه يڠ ساتو دان اکو اداz  ةاوماكمو واهاي موءمنني  ةاوم, اين ڽسسوڠݢوه: ودڽقصم
ستمي   هيدوڤ براساسکن اڤ يڠ تI دتورونکن سي ين د مان مسوا سالم کران ڤمرينهتن ر§ّ إ  ن²کوتک   فارک]2[

§ تيدق رستمي   سي هيودي براس بميبڠ جک . نيسأ ن مأ چيڤتستمي   سي بردارسکن  بوک± رسولڽي ماللو اوليه هللا 
سالم کران ڤمميڤني يڠ إ   ن²کوتک فارک] 3[سالم مپببکن ايکونويم مريک مرودوم ة إ الݢي دݢو�کن اوليه اوم

دامل  کڤاتوه±رس²  كيأ بيڠ  ڽقخالأ دان  ةصفاليق ممرينته دڠن  ٢سالم مروڤاکن ڤمميڤني يڠ برنإ دالهريکن اولهي
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ن نݢارا أ کاكيدان ݢيال کواس ممبولهيکن  ةامانڤچه , ةو شر بيال تياد الݢي ڤمميڤني . سالمإ  کومحملقسا�کن سݢاال 
   كفار] 4[سالم إ  ةکن کساتوان اومسوسه اونتوق ممچهبلهفار جالت يڠ مپببکن ک ةرعيمڠالري دڠن عاديل کڤد 

 اين مپببکن تياد الݢي ڤمميڤني. کڤد هللا ڽا²و توندوق ڤاتوه هاؤال ي رب مم ڽسالم هاإ  سالم کران سسأورڠإ  ن²کوتک
 سالم براخريإ  سالم يڠ منجادي کودا توڠݢڠن کڤد هيودي دان سکوتوڽ   سهيڠݢ ڤنجا�ن ترهادڤ اومتإ 

يڠ مروڤاکن بولن کساتوان دان اكسـيه سايڠ اکن ممبوک ڤلواڠ يڠ  لاو شڽ   کيت د بولن ادابر  ݢ  مسو 
سالم دامل مڠهنتيکن ڤمبونوهن ترهادڤ رعيت إ سالم مكبايل برساتو اتس دارس إ  اونتوق سلوروه اومت كتر§ءي

  nمپکت ,   فلسطنيدمڠوبورکن کظالمين هيودي , مرصن ڤيلهين رعيت دأ مڠمباليکن کراج, سـنديري درش
ن کڤد سلوروه أ کهباݢيي سـيرن رب ممل   او شکداتڠن  ݢ مسو. Myanmarد    Ronghiyaسن ترهادڤ بڠسااڤنيند

  سالمة  إ اوم
 

   ُهللا   ا�ْكَربُ   َوÜِِ   احلَْمدُ !   ُهللا   ا�ْكَربُ !   ُهللا   ا�ْكَربُ 
§پقکن   برصدقه اݢر مريک يڠ .فطري دأوچڤکن کڤد سلوروه قوم مسلمني دان مسلامتال عيدسالم  

   سانق ساودارا ڤد هاري يڠ موليا اين §ݢي مراڤتکن الݢي ²يل زnراهيIممرلوکن بنتوان توروت برݢمبريا دان 
ل   §ݢي مپاهوت سـبدا او ش  ربوتI   ڤلواڠ اونتوق ممنهبکن سامه اخرية دڠن برڤواسا امن هاري دبولن .نأ ڤرساودار 

   :   صىل هللا عليه وسملنيب 
   �ْهرِ    ا�تَْبَعهُ َمْن   َصاَم   َرَمَضاَن   ٌمث �ال   َاكَن   َكِصَياِم   ا7 �تVا   ِمْن   َشو    )  رواه   مسمل(      سـِ

ل   او شيکويت ڤوال دڠن برڤواسا امن هاري د بولن إ مكودين د   فرض رمضانسسـياڤا يڠ تI برڤواسا :      ودڽقصما
 zسڤريت دي برڤواسا سڤنجڠ ²هون   ڤاهاالڽمک ادا. 

ِعْنيَ   اللّهُم�   اْغِفْر   لِلْ  ْمجَ ِبِه   ا� ٍد   َوعََىل   اzِِٓ   َوَحصْ �ِدَ�   ُمَحم ّيِ ُمْسِلِمْنيَ   اللّهُم�   َصّلِ   عََىل   سـَ
ْيٌع   قَرِيٌْب   ُمِجْيُب   َواملُْسِلَماِت   َوا �َك   َمسِ ن

Ä
ملُْؤِمِنْنيَ   َواملُْؤِمنَاِت   أالْحيَاِء   ِمْهنُْم   َوأالْمَواِت   ا

ُمهْ   ْم   َوانُْرصْ ْم   َوا�ْصِلْح   َذاَت   بَيِْهنِ ِّْف   بَْنيَ   ُقلُْوِهبِ ل َعَواِت   َوقَاِيضْ   احلَاَجاِت   َوا� �َك   عََىل   عَُدوِّ  ا7
ِمهْ    نَا  , َوعَُدّوِ ْط   عَلَْينَا   َمْن   الَخيَافَُك   َوال   يَْرَمحُ ِّ ْخَوانَنَا   املُْسِلِمْنيَ   , اللّهُم�   ال   تَُسل

Ä
اللّهُم�   انُْرصْ   ا

َ�   مالزيn      َوِىف   ²َيْلَْنِد   َوِىف    Myanmarِىف   مرص   َوِىف   فَلَْسِطني   َوِىف   سورn   َوِىف    بََ�ِ
َ   ِيف   ُلكِّ   َزَماٍن   َوَمَاكٍن   ِ̀ اِهُدْوَن   ِيف   َسِبْي ْيَن   ُجيَ ِ �اللّهُم�   nَ   . اللّهُم�   انُْرصِ   املَُجاِهِدْيَن   ا<

َحاِب   َو   nََهاِزَم   أالْحَزاِب   �ْم   ُمْزنَِل   الِكتَاِب   َو   nَ   ُمْجرَِي   الس َ�   عَلَْهيِ اللّهُم�   , ِاْهزِْمهُْم   َوانُْرصْ
اللُّهم�   عَلَْيَك   ِ§لُهنَْوِد   , اللُّهم�   عَلَْيَك   ِ§لن�َصاَرى   َوَمْن   َو ُمهْ  , عَلَْيَك   ِ§لَهيُْوِد   َوَمْن   َو ُمهْ  

, اللّهُم�   عَلَْيَك   ِ§ِلِربيَطان   َوَمْن   َو ُمهْ  , ِريَاكن   َوَمْن   َو ُمهْ  اللُّهم�   عَلَْيَك   ِ§ٔالمِ , َوَمْن   َو ُمهْ  
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اِلِمْنيَ   َوَمْن   َو ُمهْ   �اِغْنيَ   الظ �ا   َو   , اللّهُم�   عَلَْيَك   ِبا�ْحَزاِب   املُْرشِِكْنيَ   الط ْرُمهْ   تَْدِمْريً اللّهُم�   َدّمِ
ُمهْ  ْ ثُْوًرا   اللّهُم�   انُْرصْ   َمْن   نََرصَ   ِديْنََك   َواْخُذْل   َمْن   َخذَ    تَّربِ ا   َواْجَعلْهُْم   َهَباًء   َمنْ َل   تَْتِبْريً

ْر  , ِديْنََك    َك   َواملُْرشِِكْنيَ   َوَدّمِ ْ ل�   الّرشِ ْيِن    اللّهُم�   ا�ِعز�   إالْسالَم   َواملُْسِلِمْنيَ   َوا�ّذِ ا�ْعَداَء   ا7ِّ
ِء   . َوانُْرصْ   ِعَباَدَك   املُْؤِمِنْنيَ    ّ�ِ   نُعوُذِبَك   ِمْن   الَربَِص،   َواجلُُنوِن،   َواجلَُذاِم،   َوِمْن   َيسِّ

Ä
الل�ُهم�   ا

ْوِت   َواَعَتَصْمنَا   بِ  ِة   َوالَْجَربُ �ن�ا   ِبِذى   الْعز �ْنَا   عََىل   الَْحّيِ   اال�ْسَقاِم   َحتَص �َرّبِ   الَْملَُكْوِت   َوتََولك
نَا   ِمَن  َدى   َوَجنِّ �ى   َال   يَُمْوُت   اللّهُم�   اْرصِْف   َعن�ا   َهذا   الَْوَ§َء   َوِقنَا   َرش�   الر ِ �ْعِن     ا< �الط

اُعْوِن   َوالَْبَالِء   ِبلُْطِفَك   nَ   لَِطيُف  �ٍء   قَِدْيٌر   اللّهُم�   تََقب�ْل      والط �َك   عََىل   ُلكِّ   َيشْ ن
Ä
nَ   َخِبْريُ   ا

نَاِتنَا   َواْجَعلْهَا   َخاِلَصًة   ِلوَ  ْيَع   َحسـَ َك   الَكِرْمي  ِمن�ا   َصالتَنَا   َوِصَياَمنَا   َوِقيَاَمنَا   َوَزَاكتَنَا   َوَمجِ ِ�ْ .
�نَا   آِتنَا   نًَة   َوِقنَا   عََذاَب   الن�اِر   َرب نًَة   َوِيف   االِٓخَرِة   َحسـَ نَْيا   َحسـَ Å7ِيف   ا .   �سـُبْحَانََك   اللّهُم

ي�ُهتُْم   ِفْهيَا   َسالٌم   َوآِخُر   َدْعَواُمهْ   ا�ِن   احلَْمُد   Bِِ   َرّبِ   الَعالَِمْنيَ   َوَحتِ


