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خطبة عيد الفطر  8341هـ

«إِصْالَح منجانا أُمَّة وَاحِدة»
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
ص ْيالً
سبْحَانَ اهلل ُبكْرَةً َوأَ ِ
اهلل أكرب (  9كالي ) اهلل أكرب كبريا واحلَ ْمدُ هلل َكِثيْرًاَ ،و ُ
سَتغْفِرُهُ وََنتُ ْوبُ إَِليْههِ ،وََنعُهوْ ُ بِهاهللِ مِه ْ شُهرُ ْورِ أَ ْنفُسِهنَا َومِه ْ
سَت ِع ْيُنهُ وَنَ ْ
الْحَ ْمدُ هللِ ،نَحْ َمدُهُ وَنَ ْ
ال إِلههَ إِالَّ اهللُ
سَِّيئَاتِ َأعْمَاِلنَاَ ،م ْ َي ْهدِهِ اهللُ َفالَ مُضِلَّ لَههَُ ،و َم ْ يُضْلِلْ َفالَ هَادِيَ لَههَُ .وَأشْه َهدُ َأنْ َ
َمدًا َع ْبدُهُ َو َرسُوُلهُ .ال ّلهُمَّ صَلِّ َوس َِّلمْ وَبَا ِركْ عَلى َنبِِّينَها مُحَمَّهد
ش َهدُ أَنَّ مُح َّ
ال شَ ِريْكَ َلهَُ ،وَأ ْ
حدَهُ َ
وَ ْ
الد ْي َ .أمّا َب ْعدَُ ،فأُوصِه ْي ُكمْ َوإِيَّهايَ ِبتَقْهوَ اهللِ عَه َّ
حبِه َو َم ْ َتِب َع ُهمْ ِبإِحْسَانٍ إِلَى َيوْمِ ِّ
َوعَلى آِلهِ وَصَ ْ
وَجَلَّ وَطَا َعِتهِ ،فَاتَّ ُقوْا اهللَ َلع ََّل ُكمْ تُرْحَ ُم ْونَ.
سيدغ عيد الفطر يغ دمليأي اهلل سكلني
احلمد هلل ،ماري كيت سام2ممنجت شكور كفدا اهلل رَبّ ا ْلعَالَمِيْن ،يغ دغن كهندقث ،دان
رمحتث مسفيله كيت كفدا فائي عيد الفطر يغ بركة اين ،دامل كأدأن كيت برسرونق ئمبريا دغن فرايأن
هاري مليا اين دامل بنتوق برعبادة كفد اهلل ،برذكر دان برصالة ،دإيكوتي دغن ماكن دان مينوم ،زياره
مزيارهي أنتارا ساتو سام ألين سخارا إيكوة أجاران إسالم كيت .موداهن 2فرهيمفونن يغمليا اين
دبركاتي اهلل ،دمسفيغ كيت بردعاء أئر سئل عمالن صاحل يغ كيت تله كرجاكن دغن هاتي يغ
تولوس إخالص دان تقوى سفنجغ رمضان املبارك دان جوئا دهاري اين دترميا أوليه اهلل دان
دأمفونكن دوسا 2كيت يغ تله لفس .فرمان اهلل :

~~2

﴿ إ َّن َما َي َت َق َّبل ٱ َّّلل م َِن ٱلم َّتق َ
ي [ ﴾ ٢٧املائدة]٧٢ :
ِ
ِ

مقصودث :سسوغئوهث اهلل هاث منرميا عمالن بأيك درفد أورغ 2يغربتقوى دان إخهالص

كران اهلل.

كيت يقني بهوا منروسي ديديقكن رمضان املبارك ،سديكيت سباثق كأدأن هيدوف فريبادي
كيت ،كلوارئا دان مشاركة تربأيكي دان تربنتوق منجادي أورغ صاحلون مُتَّقُون يغ برحق منرميا فساك
يغدجنجي اهلل يأيت مميكول أمانة مغوروس دان ممعموركن بوميث.
َ
َ َّ َ َ َ َ َ َ َّ
﴿ أن ٱلۡرض ي ِرثها عِبادِي ٱلصل ِحون [ ﴾ ١٠٥األنبياء]٥٠١ :

مقصودث :بهوا بومي اين أكن ممفساكأيث أوله همبا2كو يغ صااحل .اهلل أكارب ،اهلل أكارب،

اهلل أكرب ،وهلل احلمد.

سيدغ عيد الفطر يغ صاحلون دان صاحلات سكلني
تاجوق خطبة عيد الفطر فد فائي يغ بركة اين اياله ِإصْالَح منجانا أُمَّةً وَاحِدة  ،مروفاكن تاجوق
يغ ساغة فنتيغ ،يغ مغاجق كيت كأره ممهامي كونسيف إصالح دامل كونتيق فمبينأن أُمَّة.
ح ،صَالِحُون دسبوة دامل القرآن
تيدق سديكيت فركتأن ِإصْالَح دان يغ سأومفامث سفرت صُلْ ٌ
دان جوئا دامل حديث 2نيب .سخارا كاسرث فركتأن إِصْالَح بوليه دأرتيكن كفدا دوا فغرتني يأيت:
فرتام  :إصالح أرتيث ممبأيقكي دان مغوبه أوروسن هيدوف أتو سسوات كأدأن أتو سسوات
خارا هيدوف مأنسي كأره يغ لبيه بأيك.سفرت ممبأيكي خارا فغحياتن أئام ،كأدأن هيدوف ددنيا .دان
الون كفدا فركتأن إصالح اياله إِفْسَاد أرتيث مروسق دان ممبيناسكن .فغرتني اين تله دسبوة دامل
سبهائني إيسي دعاء نيب : 
ْ ْ ْ ْ ْ ل َّ ل
«  ...وأصلِح ِل شأ ِِن ُكه»  ( .رواه أمحد وأبو داود).

مقصودث :دان فربأيكيكنله أوروسنكو مسواث.

~~3

سام ادا اوروسن كأئمأن ،كدنيأن ،كهيدوفن ددنيا اين دان جوئا كهيدوفن دأخرية  .سبائيمان
تله دسبوة دامل دعاء يغألين يأيت:
َّ
ل
ْ ْ
ْ
ل لد ْنياي الَّت ِِيَا ََ ِ ْ
ِصم لة أ ْمر ْي  ،وأ ْصلِ ْح ِ ْ
«امهلل أ ْصلِ ْح ِ ْ
ْ
اِ  ،وأصللِح
ع
و
ه
ي
اَّل
ِين
د
ل
ِ
ِ
ِ
ْ َّ
ْ
ِْ
ت ال ِت ِِيَا ََا ِدي» ( .رواه مسلم)
لآ ِ
خر ِ
مقصودث :يا اهلل! فربأيكيكنله بائيكو (خارا) برأئاام كاو ،ياغ اي ادالاه فمليهاارأن باائي
أوروسنكو ،فربأيكيكنله بائيكو دنياكو يغ ادا فداث كهيدوفنكو دان فربأيكيكنله أخهريتكاو
يغ فداث متفة كمباليكو.

دامل دعاء دأتس ،ترثات بهوا إصالح ايت مرغكومي مسوا بيدغ هيدوف ،يغ دأنتاراث تيئا
بيدغ ترفنتيغ بائي هيدوف أُمَّة وَاحدة يأيت :
1ا بيدغ فرتام يغ فرلو دالكوكن إصالح أوليه أُمَّة وَاحدة اياله بيدغ كأئمأن .مقصود إصالح
كأئمأن اياله ممبأيكي خارا فغحياتن أتو فلقسنأن أجاران أئام بائي سسؤرغ ،بوكن ممبأيقكي ديري
أئام إسالم يغ تله دمسفرناكن أوليه اهلل .كران خارا فغحياتن أئام بائي سسؤرغ تركادغ تيدق
سالرس دغن أجاران اهلل دان رسولث  .ادا دامل كالغن أُمَّة واحدة يغ جاهل دغن اجاران أئام  ،أدا
يغ برفئغ دغن عقيدة يغ باطل .ادا يغ برعبادة تيدق برفندو كفدا فتوجنوق رسول اهلل  ،ادا يغ
ملغئر باتسن 2أئام ،ادا يغ إيكوة هوانفسو لبيه باثق درفد إيكوة اجاران أئام  ،أدا فول يغ برسيكف
ْل ل
ِّ ْ
ادلي ِن) .مسوا خارا
دان برفيكريان ملمفاو دامل أئام أتو دامل اصطالح القرآن دسبوة ( :الغل ُّو ِِف
الح الدِّ ْين اياله
فغحياتن ايت دان ألين 2فثليويغن دامل أئام فرلو كفدا إِصالح .دغن ايت ،مقصود إصْ َ
ممبأيكي كفينخاغن دان كخواين يغربالكو فد سسؤرغ مسلم دان مشاركة إسالم .خارا إصالح ترفنتيغ
سكالي ايله كمبالي كفدا أساس أئام يأيت القرآن دان السنة منوروة فهامن السَّلَف الصَّالِح .إصالح
بيدغ اين فرلو دلتقكن فد اجيندا فرتام بائي فرخناغن أُمَّة وَاحدة  ،سبائي منخونتوهي توالدن درفد
نيب  ، سفاي سام 2برجالن دأتس ِريْل صِرَاط مستقيم .دان إيغتله سسياف يغ روسق فغحياتن
أئامث مك روسقله دنياث دان أخريتث .برهوبوغن دغن إصالح فغحياتن أئام بوليه دكأيتكن جوئا
جدِيْد الدِّيْن يأيت فمبهارؤان أئام دغن مغهيدوفكن اجارانث 2يغ تله دماتيكن أوليه مأنسي.
دغن تَ ْ

~~4

سبائيمان تله دالكوكن أوليه خليفة عمر بن عبد العزيز دان جوئا أوليه إمام الشافعي .اهلل أكرب ،اهلل
أكرب ،اهلل أكرب وهلل احلمد.
2ا بيدغ كدوا يغ فرلو دإصالحكن اياله بيدغ كدنيأن يغ ادا هوبوغن دغن كهيدوفن سسؤرغ
دأتس دنيا يغ فناء اين ،دامل أرتيكات إِصْالح أتو ممبأيكي كهيدوفن سفاي منخوكويف دغن كفرلوان
ال
ال ً
ح َ
هيدوف دان سفاي سئل أوسها كرج سسؤرغ دان فندافتنث اداله درفد سومربث يغربصفة َ
طّيبًا ،يغ دغنث دافة ممبنتو سسؤرغ دامل منجالنكن كطاعتنث كفدا اهلل دان دافة ممبلنجاكن هرتاث يغ
َ
حالل ايت أونتوق جالن اهلل يغدهارفكن منجادي بكالن كأخرية .ترماسوق جوئا دامل فغرتني اين
يأيت إصالح كهيدوفن كلوارئا منوجو كفد فمبنتوقكن اسرتي يغ صاحلة دان أنق خوخو يغ صاحل.
سبائيمان نيب برسبدا :
ُّ ْ
ل
ِ ُّ ْ ْ ل َّ
اع وخ ْ ل
اِلة» ( .رواه مسلم )
ادلنيا الم ْرأة الص ِ
ْي َتاع
ادلنيا َت
«
مقصودث  :دنيا ايت أداله باارغ يغربئوناا دان سابأيك2باارغ يغربئوناا ايالاه اسارتي ياغ
صاحلة.

منكل رخناغن فغإصالحن جنراسي أنق خوخو ،تردافة دامل ساتو دعاء دامل القرآن أونتوق أورغ
يغ كتيكا عمورث مسفي أمفة فوله تاهون سفاي مموهن توفيق كفدا اهلل :
َ َ ََ
ََ َ َ َ َ
َّ
ِ
﴿ وأن أعمل صل ِحا ترضىه وأصل ِح ِل ِف ذرِي ِتي ﴾ [األحقاف]٥١ :
مقصودث ( :يا اهلل ،بريله توفيق كفداكو) سفاي أكو برعمل صاحل يغ أغكاو ريضاأي دان
فربأيكيله أنق خوخوكو أئر مريك منجادي أورغ 2صاحل.

برهوبوغن دغن كهيدوفن كدنيأن يغ فرلو دإصالحكن جوئا اياله كهيدوفن فالجران،
إيكونومي دان كمشاركنت .كران تيئا 2بيدغ اين أداله أساس كماجوان بائي أُمَّة  .أفبيل تيئا2
أساس كدنيأن اين مله مك لومفوهله كهيدوفن أُمَّة  .سباليقث كالو اي تئوه مك أكن تئوه دان ماجو
كهيدوفن مريك ددنيا اين.

~~5

صالَح كتيئا اياله إصالح كأخريات  ،يغ جوئا تيدق كورغ فنتيغ ،ماله لبيه فنتيغ
3ا بيدغ إ ْ
درفد كهيدوفن كدنيأن  ،كران أخرية اداله متفة كمبالي مسوا مأنسي دان متفة كهيدوفن مريك يغ
ككل أبادي .جتوان إصالح أخرية اداله أونتوق مندافة توفيق درفد اهلل سفاي كيت سنتياس برأدا دامل
إميان يغ صحيح  ،عمل يغ صاحل دريضأي اهلل دامل ماس هيدوف ددنيا اين سبلوم ماتي دان سفاي
س اخلَاتِ َمة .سبدا رسول اهلل :
فغهمبوسن ثاوا ترأخري دامل حُ ْ
ْ
ْ
ًْ ْ ْ ل ْ
ل ْ
ل ِّ ل ل
ْ ْ لل
لل صلال ٍِح قبلل
م
َ
ل
ه
ق
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و
ي
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ال
ق
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؟
ه
ل
م
َ
ت
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«إِذا أراد اهلل بَِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ْ ْ ل ْ ل ل
ت ث َّم يقبِضه لَع ذل ِك».
المو ِ
مقصودث  :أفبيل اهلل مغهنادقكي كباأيقكن أونتاوق سساؤرغ همبااث نساخاي اهلل مماربي
كسمفاتن كفداث أونتوق برعمال .دتااث  :بائيماان اهلل مماربي كسامفاتن كفاداث أونتاوق
برعمل ؟ بئندا منجواب  :اهلل ممربي فتوجنوق كفداث أونتوق برعمل صاحل سابلوم تيباا
كماتينث ،كمدين اهلل أكن مغمبيل ثاواث سدغ اي برادا دأتس دمكني ايت.
برأرتي اي ماتي دامل كأدأن إيلوق كسوداهنث .اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب وهلل احلمد.
سيدغ عيد الفطر يغ صاحلني دان صاحلات سكلني!
فغرتني إصالح يغكدوا :اياله إِصْ َالحُ ذَاتَ البَ ْين يأيت ممفربأيكي هوبوغن أنتارا سسام مأنسي
دان منداميكن فرسليسيهن دان فرتيكاين يغربالكو أنتارا مريك .فغرتني اين برأصل دري فرينته اهلل
سبحانه وتعاىل :
َّ َ َ َ
َ َّ
َ َ
َ
﴿فٱتقوا ٱّلل وأصل ِحوا ذات بين ِكم﴾ [األنفال]٥ :

مقصودث :أوليه ايت ،مك برتقواله كفدا اهلل دان فربأيكيله هوبوغن أنتارا كامو.
ِإصْ َالحُ ذَاتَ ال َبيْن بوليه دبهائيكن كفدا برباف فريغكة يغ سريغ برالكو فرسليسيهن يأيت :
1ا فريغكة فرسودارأن أورغ 2برإميان .أئام إسالم ساغة أماتي دان ممربي كفنتيغن كفدا

فمبينأن أُخُوَّة إسالمية دان برأوسها منجائا كتئوهن إيكاتن َوالَء أنتارا سسام مريك سفاي كاسيهن
مسرا أنتارا مريك يغ تله درميبوني أوليه إميان ايت دافة دككلكن سخارا تروس منروس .أونتوق ايت،

~~6

إسالم منشرعكن برباف حق دان كواجيفن دامل فرسودارأن ،دمسفيغ مغنجوركن سفاي مالكوكن
فنداماين منروسي إِصْالَح سخارا بأيك يغ برترسكن تقوى كفدا اهلل سكرياث برالكو أف 2كجادين
يغ بوليه مروسقكن هوبوغن فرسودارأن .فرمان اهلل :
ََ
َّ َ َ َ َّ
َ َّ
َّ
َ َ
َ
َ َ َ َ
َ
﴿ إِن َماا ٱلمؤمِنااون إِخا َوة فأصال ِحوا بااي أخااويكم وٱتقااوا ٱّلل لعلكاام ترَحااون ﴾ ١٠
[احلجرات]٥٠ :

مقصودث :سبنرث أورغ 2يغ برإميان ايت أداله برسودارا ،مك داميكنله دأنتارا دوا ساودارا
كامو ( يغربتليغكه ) ايت دان برتقواله كفدا اهلل سفاي كامو براوليه رمحة.

2ا فريغكة كلوارئا .دفريغكة اين سريغ برالكو فرسليسيهن دكالغن أهل كلوارئا يغرتكادغ
ممباوا كفد فرفخاهن دان فرخراين  .مك إسالم مثوروه سلسيكن سخارا إصالح ماللؤي أورغ تغه يغ
مواكيلي كلوارئا فيهق سوامي دان كلوارئا فيهق اسرتي .سبائيمان دفافركن دامل القرآن .
َ
َ
َِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ َ
ياَا إِصالحا
﴿ ِإَون خِفتم شِقاق بَين ِ ِه َما فٱب َعثوا َحكما مِن أهلِهِۦ َو َحكما مِن أهل َِهاا إِن ي ِر
َّ َ َ َ ِ َّ َّ َ َ َ َ ً َ
ِيما خبِيا [ ﴾ ٣٥النساء ]٥١ :
ي َوف ِِق ٱّلل بينهما إِن ٱّلل َكن عل
مقصودث :دان جك كامو بيمبغكن فرفخاهن دأنتارا مريك بردوا ( سوامي اسارتي ) ماك
لنتيقله أورغ تغه أونتوق منداميكن مريك يأيات ساؤرغ درى كلوارئاا فيهاق ساوامي دان
سؤرغ دري كلوارئا فيهق اسارتي ،جاك كادوا 2أورغ تغاه ( دغان إخهالص ) برجتاوان
هندق منداميكن نسخاي اهلل أكان منجااديكن ( ساوامي اسارتي ايات ) برفاكات بأياك.
سسوغئوهث اهلل سنتياس مغتهوي الئي أمة مندامل فغتهوانث.

3ا فريغكة مشاركة سكمفوغ ،إسالم تله مغموكاكن ساتو خونتوه إِصْالَح سخارا فركتيك
يغدالكوكن اوليه نيب ترهادف ورئا أُمَّة وَاحدة كتيكا ساتو فرتيكاين هاغة ترختوس أنتارا فندودق
كمفوغ قُبَاء دمدينة مسفي ملونرت دغن باتو .2اللو بئندا أجق صحابتث 2منداميك مريك:
ْ ل
ل ْ ْ ْ لْ
«اذهبوا بِنا نصلِح بينَم».

مقصودث :ماري كيت فرئي برسام أونتوق كيت منداميكن مريك يغ برتيكاي ايت.
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4ا فريغكة كومفولن يغ بسر بيالغنث أتو بوليه جوئا دكتاكن فريغكة نئارا سكرياث برالكو
فرتيكاين ،مك إسالم جوئا ممربي كفنتيغن كفدا إصالح يغ بنر2برلندس كفدا كعاديلن ،برفندو كفدا
حكوم حكم اهلل دان فراتوران شريعة إس الم دمي أونتوق مغمباليكن كدودقكن دان سواسان يغ
دامي ،بربأيك 2كأره مغاتسي فرفخاهن لبيه بسر يغ أكن برالكو دان مغكلكن فرفادوان أُمَّة وَاحِدة
يغ قواة .كفنتيغن اين تله دفافر أوليه القرآن سخارا ترفرينخي دامل فرمان اهلل :
َ ََ ََ
َ َ ََ
َ َ َ َ
ََ
﴿ ِإَون َطا ِئ َف َ
َ
ان م َِن ٱلمؤ ِمن ِي ٱقتتلوا فأصل ِحوا بينهما فاِِن بغا إِحاَىهما َع ٱلخارى
ت
ِ ِ
َ
َ
َ
َ
َّ
ِ
َ
َّ َ َ
َّ
ف َء إ ِ ى
فَ َقتِلوا ٱل ِت َتب ِغ َح َّت تَ ِ ِ
ل أم ِر ٱّلل ِ فِِن فا َءت فأصل ِحوا بَي َنه َما ب ِٱل َعاَ ِل َوأقسِاُ ِوا إِن
سُ َ
ٱ َّ َ
ي [ ﴾ ٩احلجرات]٩ :
ّلل ُيِب ٱلمق ِ ِ

مقصودث  :جك دوا فواق دري أورغ 2برإميان برفرغ مك داميكنلاه دأنتاارا كادواث .ماك
جك ساله ساتوث مالكو ظاليم ترهادف يغألين؛ مك الونله فواق يغ ظاليم ايت ساهيغئا
اي كمبالي مماتوهي فرينته اهلل .جك اي كمبالي فاتوه؛ مك داميكنله دأنتارا كادواث دغان

عاديل ( منوروة حكوم اهلل ) دان مالكو عاديلله كامو كاران سساوغئوهث اهلل مغاسايه
أورغ 2يغربالكو عاديل.

اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب وهلل احلمد.

سيدغ عيد الفطر يغدمليأي اهلل سكلني
مغإصالحكن أنتارا أورغ يغربتيكاي مروفاكن أوسها يغ ساغة دهرئأي أوليه إسالم .أدا
برباف أية القرآن يغ منجلسكن كلبيهنث .دأنتاراث فرمان اهلل تعاىل :
َ
َّ َ َ َ َ َ َ َ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
﴿ ۞ َّّل َخ َ
َّ
ي مِن ّن َوىهم إِّل من أم َر بِصَقة أو معاروف أو إِصالِۢح باي ٱنلاا ِ ﴾
ث
ك
ف
ي
ِ
ِ
ر
[النساء ]٥٥١ :

مقصودث :تيدق ادا كبأيقكن فد كباثقكن بيسيقكن 2مرياك كخاوالي بيسايقكن أورغ ياغ
مثوروه برصدقة أتو بربواة كبأيقكن أتو منداميكن مأنسي.
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بئيتو جوئا أدا برباف حديث رسول اهلل  يغ توروة منجلسكن ،دأنتاراث سفرت حديث :
ل ْ ل ْ
ْ ْ
َّ
َّ
ِّ
ل
ْ
لْ
«أال أخبل ِر بِأفضل َِن درج ِة الصي ِ
ات اْلل ِ ،
ام والصالة ِ والصدقةِ .قالوا  :بَل .قال  :صالح ذ ِ
ْ
َّ
ْ ْ
ات اْل ِ ِِه اِلال ِقة» ( رواية الرتَذي ).
فإِن فساد ذ ِ
مقصودث  :ماهوكه كامو أكو ممربيتاهو تنتغ ساتو فركارا يغ درجتث لبيه بأيك درفهد درجهة
فواس ،صالة دان صدقة .فارا صحابة منجواب  :تنتو واهي رسول اهلل .بئنادا منجاواب:
فركارا ترسبوة اياله منداميكن فرسليسيهن أنتارا مأنسي ،كران مروسقكن هوباوغن بأياك
انتارا مريك اداله ممبيناساكن أئام.
دري فنجلسن دأتس ،بوليه دسيمفولكن بهوا إِصْالح أداله دأنتارا مَقَاصِد شريعة دان جتوان
دعوة إسالم دامل ملوروسكن فرجالنن هيدوف أُمَّة واحدة .اي اداله ُهدًى أتو فتوجنوق دري القرآن يغ
مغهندقكي سفاي ادا دامل كالغن أُمَّة واحدة أورغ يغ سنتياس سغئوف بكرج أونتوق كمصليحاتن
أُمَّة كأره مالهريكن كروكونن هيدوف يغ مخرلغ دان ممبينا ورئاث يغ صَالِحِني دان مُصْلِحُون ،يأيت
هيدوف يغ ترفليهارا درفد كبيناسأن.
أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم:
َ
َ
َ َ
َ
َ
﴿ َو َما َكن َربك ِِلهل ِك ٱلق َرى بِظل رم َوأهل َها مصل ِحون [ ﴾ ١١٧هود]٥٥٢ :

مقصودث :دان توهن كامو تيدق ساكالي 2هنادق ممبيناسااكن ماان 2نئاري دغان ساب
كظاليمن فندودقث سالئي مريك سنتياس مغإصالحكن كأدأن مريك.

اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب وهلل احلمد.
ت وَاله ِّ ْكرِ
ي َوإِيَّها ُك ْم ِبمَها ِفيْه ِه مِه َ اَيَها ِ
ي َوَل ُك ْم فِهي ا ْلقُهرْآنِ ا ْل َعيِه ْيمَِ ،وَن َف َعنِه ْ
هلل ِل ْ
كا ُ
بَا َر َ
ح ِك ْيمَِ ،وتَقَبَّلَ مِنِّي َو ِم ْن ُكمْ ِتالَ َوَتهُ ،إَِّنهُ ُهوَ السَّ ِميْعُ ا ْلعَ ِل ْيمَِ .وَأسَْتغْفِرُ اهللَ ِليْ وََل ُكمْ وَلِسَائِرِ
الْ َ
ح ْيمُ.
سَتغْفِرُوهُ ،إَِّنهُ ُهوَ ا ْلغَ ُف ْورُ الرَّ ِ
الْمُسْلِ ِم ْي َ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْ ُم ْؤ ِمِن ْي َ وَالْ ُم ْؤ ِمنَاتِ فَا ْ
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خطبة كدوا
هلل َّال ِي
ص ْيالً  .الْحَ ْمدُ ِ
سبْحَانَ اهلل ُبكْرَةً َوأَ ِ
اهلل أكرب (  7كالي )  ،اهلل أكرب كبريا واحلَ ْمدُ هلل َكِثيْرًاَ ،و ُ
حدَهُ ال شهريك لههَ .وَأشْه َهدُ أَنَّ
ال إَِلهَ إِالَّ اهللُ وَ ْ
ش َهدُ َأنْ َ
حدَهُ َ .وَأ ْ
حدَةً وَوَفَّ َقنَا ِل ِعبَا َدِتهِ وَ ْ
ُمةً وَا ِ
ج َع َلنَا أ َّ
َ
حِبهِ َو َم ْ وَاالَهُ .أَمَّاا
سوُْلهُ .اللهُمَّ صَلِّ َوس َِّلمْ َوبَا ِركْ عَلَى َنبِِّينَا مُحَمَّد َوعَلَى آِلهِ وَصَ ْ
مُحَمَّداً َع ْبدُهُ َو َر ُ
َن اهللَ يُحِا ُّ الَّا ِِ ْينَ اتَّقَاوْا وَالَّا ِِ ْينَ هُامْ
َب ْعدَُ ،فيَا أَُّيهَا الْمُسْالِ ُم ْونَ اتَّقُاوا اهللَ عَازَّ وَجَال وَاعْلَمُاوْا أ َّ
سُن ْونَ.
مُحْ ِ
سيدغ مجاعة عيد الفطر برتقوى سكلني
سلفس عيد الفطري هاري اين ،ماري كيت أوسها مغإصالحكن ديري ماسيغ 2دان جوئا
كلوارئا كيت دغن عقيدة يغ بنر ،علمو يغ منافعة دان عمل يغ صاحل سرت منيغكتكن كفريبادين
كيت دغن أخالق إسالم يغمليا ،دمسفيغ كيت مغمسكن هوبوغن صلة الرحم ،مغإيرتكن أُخُوَّة
إسالمية دان ممبينا فرفادوان أومة  .كفدا فارا فمودا دان فمودي إسالم كيت نصيحتكن فليهاراله
ديري أئر تيدق ترفرغكف دامل فتنة 2دان فربواتن 2معصية دان أخالق يغ بوروق دان كيت مثرو
إيبو باف سكلني أئر أمبيل فدولي دغن أنق 2سخارا لبيه دكة ،ديديقكنله مريك دغن ديديقكن
إسالم ،جاغن ممبيار مريك هيدوف دامل جَاهِلِية يغ تيدق جتوان هيدوف يغ سبنر .جالنكنله توئس
األَمْرُ بِالْمَعْرُوْف وَالنَّهْيُ عَنِ الْ ُمنْكَر دامل رومهتغئا سفاي منجادي رومهتغئا بهائيا يغرتإيسي فنوه
دغن كبأيقكن ،كلوارئا فوتيه برسيه دري كمونكاران ،كأره منخايف َحيَاةً طَيِّبةً ددنيا دان دأخرية .
موألي دري هاري اين ،ماري كيت ساليغ برمعافن 2أنتارا ساتو سام ألين دأتس كساهلن،
كظاليمن أتو كخواين دامل ملقسناكن حق 2ترهادف أورغ ألين ،سام ادا دامل كلوارئا سنديري أتو دغن
سودارا 2كيت يغ جأوه أتو يغ دكة .سبائي برعمل دغن سروان القرآن الكريم :
َ َ
ََ
َّ َ
َّ َ
َ
﴿ َوِلَعفوا َوِلَصفح ِوا أّل ُتِبون أن َيغ ِف َر ٱّلل لكم َوٱّلل غفور َّرحِيم [ ﴾ ٢٢انلور ]٧٧ :

مقصودث :دان هندقله مريك ممعافكن سرت ملوفاكن كساهلن أورغ ،تيدقكه كاامو ساوكا

سفاي اهلل مغمفونكن دوسا كامو دان إيغتله بهوا اهلل مها فغمفون الئي مها فغاسيه .
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اللهُهمَّ
النبِيِّ ،يَا أَُّيهَا َّال ِ ْي َ آ َمُنوْا ص َُّلوْا عَ َل ْيهِ َوسَلِّ ُموْا تَسْ ِليْمًاَّ .
إِنَّ اهللَ َو َمالَِئ َكَتهُ يُص َُّل ْونَ عَلَى َّ
حِبهِ.
سوْلِكَ مُحَمَّد َوعَلَى آِلهِ وَصَ ْ
صَلِّ َوس َِّلمْ وَبَا ِركْ عَلَى َع ْب ِدكَ َو َر ُ
اللهُهمَّ
أل ْموَاتَِّ .
حيَاءِ ِم ْن ُهمْ وَا َ
اللهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِ ِم ْي َ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْ ُم ْؤ ِمِن ْي َ وَالْ ُم ْؤ ِمنَاتِ األَ ْ
َّ
الهد ْي َِ ،وأَهْلِهكِ ا ْلكَفَهرَةَ
سالَمَ وَالْمُسْلِ ِم ْي ََ ،وأَ ِلَّ الشِّ ْركَ وَالْمُشْ ِر ِك ْي َ ،وَ َدمِّرْ َأ ْعدَاءَ ِّ
إل ْ
َأعِ َّ ا ِ
ح ِد ْي َ.
وَالْمُلْ ِ
سِبيْلِكَ َويُهدَا ِف ُع ْونَ عَه ْ ِد ْينِهكَ َويَرْ َفعُه ْونَ
ال ّلهُمَّ انْصُرْ ِعبَا َدكَ الْ ُم ْؤ ِمِن ْي َ َّال ِ ْي َ يُجَا ِهدُ ْونَ فِى َ
ُوتِكَ َوعِ َّتِكَ يَها َااجلَهالَلِ
ُوكَ َو َعدُوِّ ِهمْ بِق َّ
رَاَيةَ شَ ِر ْي َعتِكَ َوَثبِّتْ َأ ْقدَا َمهُم وَانْصُرْ ُهمْ عَلَى َعد ِّ
إلكْرَامِ.
وَا ِ
ستَضْهعَ ِف ْينَا
حمْ َم ْوتَانَا َو َم ْوتَى املُسْلِ ِم ْي َ َوأَنْقِه ْ مُ ْ
شفِ مَرْضَانَا ومَرْضَى الْمُسْلِ ِم ْي َ وَارْ َ
ال ّلهُمَّ ا ْ
حمَ الرَّاحِ ِم ْي َ.
ضعَفِي الْمُسْلِ ِم ْي َ بِرَحْ َمتِكَ يَا َأرْ َ
ستَ ْ
َومُ ْ
ال َقهُهمْ وَوَحِّهدْ صُه ُفوْ َف ُهمْ وَاجْمَهعْ
خ َ
حوَاَلنَا َوأَحْوال املُسْهلِ ِم وَأعْمَهاَل ُهمْ َوأَ ْ
ال ّلهُمَّ أَصْ ِلحْ أَ ْ
كَلِ َمَت ُهمْ َوشَمْ َل ُهمْ.
جعَ ْلنَا لِلْمُتَّ ِق ْي َ ِإمَامًا.
جنَا وَ ُرِّيَّاِتنَا قُرَّةَ َأ ْعُي ٍ وَا ْ
رََّبنَا هَبْ َلنَا ِم ْ َأزْوَا ِ
سنَا َوِإنْ َلمْ َتغْفِرْ َلنَا َوتَرْحَ ْمنَا َلَن ُكوَْن َّ ِم َ الْخَاسِ ِر ْي َ.
رََّبنَا ظَلَ ْمنَا أَنْفُ َ
سَنةً َو ِقنَا َع َابَ النَّارِ.
سَنةً وَ ِفيْ اَخِرَةِ حَ َ
رََّبنَا آِتنَا ِفيْ الدُّ ْنيَا حَ َ
هلل رَبِّ ا ْلعَالَ ِم ْي َ.
سالَمٌ عَلَى الْمُ ْرسَ ِل ْي َ وَالْحَ ْمدُ ِ
سبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ ا ْلعِ َةِ عَمَّا يَصِ ُف ْونَ َو َ
ُ
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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