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َلُُاْلخ طخَبةُ   ُاألوخ

ََبُ  َأكخ ََب ُُهللاُ  َأكخ ََب ُُهللاُ  َأكخ ُهللاُ 

ََب ُ َأكخ ََب ُهللاُ  َأكخ ََبُ هللاُ  َأكخ ُهللاُ 

ََبُ  َأكخ ََب ُهللاُ  َأكخ ََب ُُهللاُ  َأكخ ُهللاُ 

دُ  ًاُوُاحلَمخ َُكِبْيخ ََب  َأكخ َةًةَُوَأيُُِ خً ُُهللاُ  بخَاََ ُهللِاُك رخ ًاَُوسُُ  َُكِثْيخ د ُهلِلُال ِذىَُوفُ َقَنَُهلِل .ُاحلَمخ
مَُ َُِع خًداُُوُِلِعَبََدتِِهُ.َُوَجَعَلُهَذاُال َُوخ ََ ُفَُةخًحَُِلِعَبَِدِهُال مت ِقْيخ َ َِمُ ََ  َُُُُُُُُُ الخَفَِئزِيَنُِكصُُُُُُُُُِ

ُالِإلَهُِإالُهللاُ َُوِقَ َِ ِه. َهد َُأ خ َهد َُأ  َُس ِ َدََنُُم َم ًداُُ.َوَأشخ ل هُ َوَأشخ َُعبخد ه َُوَ س وخ

َُعلَىَُس ِ ِدََنُُم َم ٍدَُوَعَلىُآِلِهُ َسٍَ ُالل ه م َُيلِ َُوَسلِ مخَُوََبِ كخ ُتَِبَعه مخُِبِِحخ َاَِكِهَُوَ نخ َوَأيخ
يخِنُُ. ِمُالدِ  ُِإَلُيَُوخ

ِلم وخ َُ.َأ  َُكَُعخد ُُ ُِإالَُوَأنُخت مخُ  سخ اُهللَاَُحق ُتُ َقَتِِهَُوالمتَو ت ن  َ ُاتُ ق وخ ِلم وخ َ ََُأيَُُّهَُامل سخ  فَُ

 اهلل َرِحَمُكُم مسلمني دان مسلمات
-سام ماريله سكالني، مجاعه اراف دان ساي ديري دفك سانفساي بر

 كيت ضمسو. تقوى بنر-سبنر نغد اهلل دفك برتقوى كيت سام
خطبة عيدالفطري . اخرية دان دنيا د برجاي غي همبا ايضسبا غولوضتر
  :برتاجوق اين هاري دف

  ةاسالمّي ةوُ خُ أُ كن كمبالي ايكنت مارقثم               
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  اهلل، درمحيت غمسلمني دان مسلمات ي
 ه1443 تاهونعيدالفطري  راي هاري مبوتثم تفاحلمدهلل، كيت دا

 كمبالي كيت كران نءمبرياضك. كشكورن سرتا نءمبرياضك نوهف نغد
 يِوَنْعَمفطره  دان ﴾ثهاري غسيا د مينوم دان ماكن﴿ يقيحقفطره  دفك
 عمل فستيا مودهن،-موده. اللو غدوسا ي-دوسا نكنوفمأد يتءيا

سيتيف وف كسن مالهريكن اللو، غي رمضان غنجفس دلقسانكن غي عباده
 هسبحان اهلل دري وننفمأك وليهارفمم اللو كيت، ريالكوف فترهاد
 عبديكنغم اونتوق غلواف دبري رضا ءبردعا كيت سام-سام. وتعاىل
 نجرنض يهءمرا يضبا غن منداتتاهو دان بولن-بولن دامل اهلل دفك ديري

 .اهلل ضشر يتءيا حقيقي
ََب ُ َأكخ ََب ُهللاُ  َأكخ ََبُ هللاُ  َأكخ دُ َُوِِل ُُِهللاُ   احلَمخ

  اهلل دملياكن غمسلمني دان مسلمات ي
 مانيس اهيتف دوك، سوك ريستيواف ايضبربا اين، تاهون 2 وهفتيم غنجفس
 غي اد ،19-يدؤوك مصيبة سوقتو. كيت دري مسوا ريفيه هماول وهيفدمت

 وستف دان يتلفهوس د ترلنرت ،غترساي ضكلوار نغكهيل
-انق رين،خنف مات غهيل كرجا، دبرهنتيكن غي اد ، (kuarantin)كوارنتني

  .ثايضسبا دان الجرن،ف دامل رينخيخك غي انق
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 فستيا ،رمضان هَسَرْدَم نغد دديديق غي براميان غي اهلل همبا ايضسبا
. دادا فغبرال دان تربوك هاتي نغد دترميا رلوف برالكو غريستيوا يف

 دري ترسنديري حكمه اد ترسبوت كجادين فستيا دف ثوهغضسسو
 مصيبة افدتيم ابيالفا ددهولوكن رلوف غي رتامف ركاراف. كواس مها غي

 :156 ايات البقرة ةسور دامل ثمانفر اميانضسبا اهلل اتيغيغم اداله

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

 كسوسهن سسواتو افدتيم مريك ابيالفا غي غاور ﴾يتءيا﴿ : ثمقصود
 دان اهلل نءاثوفك اداله كامي ثوهغضسسو:  بركات مريك ،﴾مصيبة﴿

 .هلل جواله كامي كمباليا دفك
 

دُ  ََب َُوِِلُِاحلَمخ َأكخ ََب ُهللاُ  َأكخ ََب ُهللاُ  َأكخ  هللاُ 
  اهلل، دملياكن غي حَضْيين

 مارقكنثم كيت سام-سام ماريله اين، كالي شوال كحاضرين نغد
 تله افمنيم غن، مصيبة يكرا اين. سالمإ امة سسام يمِحالرَّ صلة كمبالي

 19-يدؤوك كييتغدج غي اد دساعت. كيت دفك اجرنفغ ممربي قثبا
 كاون، ساودارا، سانق مك ،(dikuarantinkan)دكوارانتينكن اللو
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 ماكنن، رتيفس هارين رلوانفك هانرتغم ممبنتو اكن غي تردكتله جرين
 دفك رلوف فتت كيت بهاوا منوجنوقكن اين. ثايضسبا دان اوبنت اكاين،ف

  .برمشاركت فهيدو يغهاروغم دامل ينءال غورا بنتوان
 وكوقف اداله خالصنإك امياناضسوقتو مصيبة، كيت توروت بالجر با

 دمي بنتوان ممبنتو، إخالص نام اتس. دبريكن غي بنتوان فستيا دفك
 اراخس اد سام ساغم اتاو ساكيتف دفك راضس نغد دسالوركن بنتوان

 افتن ثايضسبا دان (agensi)ينسيضا رساتوان،ف ماللوءي ن،غرساورف
 اداله يينضسبخالصن إك ثوهغضسسو. ترتنتو نجرنض كنفهارغم

 نيالي دبري اي دان ديري دامل تقوى (manifestasi)مانيفيستاسي
 ةسور دامل دسبوت اميانضسبا وتعاىل هسبحان اهلل اوليه يغضترتي

 :13 ايات تاجرحلا

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڄ ڃ 

 ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ
 تاكنفيخمن تله كامي ثوهغضسسو! مأنسي اومت واهاي :ثمقصود
 كامو منجاديكن تله كامي دان وان،فرمف دان لالكي دري كامو
. بركنلنغ سالي كامو ايفسو واق،ف سوكو دان ساغب ايضبربا
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 تقوى غاليف غي غاور اياله اهلل سيسي د كامو مليا-مسوليا ثوهغضسسو
 مندامل مها يضاهوي، التغم مها اهلل ثوهغضسسو. انتارامو د

 .ثتاهوانفغ

ََب ُ َأكخ ََب ُهللاُ  َأكخ ََبُ هللاُ  َأكخ دُ ُهللاُ   َوِِلُِاحلَمخ

 مأنسي، سسام غساي كاسيه دان الرَِّحيم صلة نغهوبو ضدامل اوسها منجا
 :  نيب ينداضب اوليه دأجر غي فا يتماغم دان يفانصيغم كيت ماريله
ُاوُخلُّيَُوَُُ،َمَُحَُ ُخاألخَُُِيل واوَُُ،َمَُعَُالطُ ُوامُ عُِطُخأَُوَُُ،مََُ ُالسُ ُواشُ فُخأَُ:َُسُ النُ َُهَُيَُُُّأُُيَُ

 ُمٍَُ ُسَُِكُُةَُنُ الخَُُوالُ خُ دُخَتُُ،َمُ َ ُِنَُُسُ النُ وَُُلُِ ُخللُ َبُِ
 بريكنله سالم، باركنلهيس مأنسي، سكالني واهاي :برمقصود غي

 مامل وقتو دف صالة لقسانكنله دان ،الرَِّحيم صلة كنلهغهوبو ماكنن،
   .سالمت نغد ضشر يوقاسمم كامو ايخنس تيدور، مأنسي ساعت

 ﴾حديث رواية الرتمذي﴿                                             
 

 تفدا غي عمالن فبربا نجوركنغم اين، رسول اهلل حديث دامل 
 انتارا سالم كنخفوغم ساللو رتيفس ةسالمّيا هخو  أ ايكنت مارقكنثم

 تروس دان ،الرَِّحيم صلة كنغهوبوغم ماكن، ممربي ين،ءال سام ساتو
  .مامل صالة ماللوءي اهلل نغد نغهوبو كلكنغم
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 ركاراف فبربا مالكوكن اونتوق داجنوركن ضجو كيت ايت غيفد مس
 ءارَّالَب دفدر حديث اميانضسبا  اهلل رسول اوليه دسارنكن غي ينءال

  :﴾برمقصود غي﴿  عنههللاضي ر  ْبِزاَع بن
 

 مالوت يتءيا ركاراف توجوه نغتله ممرينتهكن كامي د رسول اهلل 
 غاور (mendoakan)كنعاءمند جنازه، يغرييغم ساكيت، غي غاور

 يباركنثم دظاليمي، غي غاور ممبنتو مله، غي غاور غمنولو برسني، غي
 .“هفم دان منونايكن سومسال

 ﴾دان مسلم بخاريلارواية ﴿                                          

ََب ُ َأكخ ََب ُهللاُ  َأكخ ََبُ هللاُ  َأكخ دُ ُهللاُ  َُوِِلُِاحلَمخ
  اهلل، دملياكن غي حَضْيينُدا ُحَضْيات

 رينتهكنفد غادب ي-ن مماتوهي ادبغدعيدالفطري  مبوتثماريله كيت م
 مبذيرن،ف نغد اريمخد اين بركت نوهف غي هاري نلهغجا. سالمإ اوليه

 رغضمل دان مالاليكن غي هيبورن سرتا ،)gajet(اجيتض برماءين نءكليكا
  : بوتثم احلنبلي ْبَجَر ابن امام. امضا باتسن

 راي هاري يفتتا بارو باجو مماكاي ﴾ثها﴿بوكنله هاري راي ايت كامو 
   .اهلل دفك ثكطاعتن برمتبه غي مريك يضايت با
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 دفك كقواتن ممربيكن دان لوروس غي جالن د كيت غممبيمبي تروس اهلل ضمسو
 .عاملينيال رّب يا أمني. ترسبوت جالن د براستقامة اونتوق كيت
 

ذ َُِبهلِلُِ َنُالش  خطِنُالة ِج خمُِ  أع وخ

  ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې

 ايت، سبب. برساودارا ثهغضسسو ايت براميان غاور-غاور :برمقصود غي
دان تاكوتله  ايت ساودارامو كدوا انتارا ﴾نغهوبو باءيقيلهرف﴿ دامايكنله

 .رمحة تفمندا كامو ايفسو اهلل، فترهاد
 ﴾10:احلجرات ةسور ﴿                                                    

                ُُُُُُ 

ِلَُوَلر مخُِفَُبَُ            ُُُُُُ   الخق ةخآِ ُالخَعِظ خِم.َ َكُهللاُ 
َِر خِم. ِةُاحلخ ك مخُِبََُِف خِهُِ َنُاآلَيِتَُوالذ ِكخ  َونََُفَعِِنَُوِايِ 
َُوِ نخر مخُِت َوَته ُِان ه ُه َوُالس ِم خع ُالخَعِل خم .  َوتََُقب َلُهللاُِ ِنِ 
ُهللَاُالخَعِظ خَمُِلخَُوَلر مخُ تَُغخِفة  ِلَُهذاَُوَأسخ ُقَُوخ  أقُ وخل 

ِ َنَتُِ ََُوالخم ؤخ ِ ِنْيخ ِلَمَِتَُوالخم ؤخ ََُوالخم سخ ِلِمْيخ  َوِلَسَِئِةُالخم سخ
ه ُإن ه ُه َوُالخَغف وخ  ُالة ِح خمُ ُ تَُغخِفة وخ ُ.فََسخ
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نَِ ةُ اَُ  ْلخ طخَبة ُالثَ 

ََبُ َأكخ ََب ُهللاُ  َأكخ ََب ُُهللاُ  َأكخ ُهللاُ 

ََبُ  َأكخ ََب ُُهللاُ  َأكخ ََب ُُهللاُ  َأكخ ُهللاُ 
ًاُوُاحلَُ َُكِبْيخ ََب  َأكخ َةًةُُُِِل ُُِدُ مُخهللاُ  ًاَُوس بخَاََ ُهللِاُك رخ  .َوَأِي خ ًَُكِثْيخ

َده ُ َزاَبَُوحخ ُج نخَده َُوَهَزَمُاألحخ َده َُيَدَقَُوعخَده َُوَنَصَةَُعبخَده َُوَأَعز  هلِلَُوحخ د ُِ ُاحلَمخ
َهد ُ َده ُالَُشةِيخَكُلََُأشخ َوحخ ُالِإلَهُِإالُهللاُ   ُ،هُ َأ خ

ل ه ُ َهد َُأ  َُس ِ َدََنُُم َم ًداَُعبخد ه َُوَ س وخ  ُُ،َوَأشخ
.َُ ِبِهَُأْجخَِعْيخ  الل ه م َُيلِ َُعلَىَُس ِ ِدََنُُم َم ٍدَُوَعَلىُآِلِهَُوَياخ

اَُأ  ُهللَاُ ،َأ  َُكَُعخدُ  ه َُواعخَلم وخ ع وخ اُهللَاَُوَأِط ُخ َ ُاتُ ق وخ ِلم وخ َ َُأَيَُُّهَُامل سخ َُفَُ ُامل ت ِقْيخ بُّ ُُيِ 
 

 نتفكسم مبيلغم نيغاي بيخط اين، مليا غي هاري كحاضرين نغد نافبرمس
 مسلمني قوم سلوروه دفك عيدالفطريالمت هاري راي س كنخفوغم اونتوق

 دان برصدقه اونتوق نتفكسم مبيلغم كيت سام-سام ماريله. مسلمات دان
 تروق تركسن غي تراومتا ممرلوكن غي نغولوض دفك (berinfaq)نفاقإبر 

 ساهم منمبهكن اونتوق غلواف ضجو ربوتله. هاريوه فتيم مصيبة كتيك
 : نيب سبدا اهوتثم يضوال باش بولن د هاري امن واسافبر نغداخرية 
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بََُعه ُ أَتُخ َُيََمَُ َ َ ََ ُُث ُ  َُشو اُِستًََّ نخ ةُُُِلٍُِ نخ َُكِصَ َِمُال دهخ َُكََ 
 

 نغد والف دايكوتي كمودين رمضان واسافبر تله غي افسسيا : ثمقصود
 واسافبر دي رتيفس ثاهالف اداله مك شوال بولن د هاري امن واسافبر

  .تاهون غنجفس
 ﴾مسلم روايةحديث ﴿                                                 

 دحرميت يغ مجعة غسيد

  رسول اهلل كفدسالم  دانصلوات  اوخافن فرباثقكنماريله كيت مم
 -:56 اتسورة األحزاب، اي اهلل دامل فرمانسباضاميان 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

 ڇ ڇ

َُنَُدُِ ُِ سَُُلىَُعَُُتَُ خُلُ َُيَُمَُكَُ،ُُدمُ ُُم ََُنَُدُِ ُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،دٍُمُ ُُم ََُنَُدُِ ُِ ىُسَُلَُعَُالل ه م َُيلُِ 
َُنَُدُِ ُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،دٍُمُ ُُم ََُنَُدُِ ُِ سَُُلىَُعَُُكُخ َُِبَُوَُ،ُمَُ ُخاهُِةَُكُُخُإَُِنَُدُِ ُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،مَُ ُخاهُِةَُكُُخإُِ
َُمَُِلَُعَُُالُخِفُُمَُ ُخاهُِةَُكُُخُإَُِنَُدُِ ُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،مَُ ُخاهُِةَُكُُخُإَُِنَُدُِ ُِ سَُُلىَُعَُُتَُكُخَ ََُُبَُمَُكَُ،دٍُمُ ُم َُ  ،ْيخ

 ُِإن َكَُحَِ خد َُمَِ خد .
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َُ ِ ِنْيخ ُِللخم ؤخ ُاغخِفةخ ِ َنَِت،ُالل ه م  ََُُوالخم ؤخ ِلِمْيخ ِلَمَتَُُِوامل سخ ُِ نُخه مُخُ،َوالخم سخ َ َِء ُاأَلحخ
َُمُُُِّ،َواأَل خَواتُِ َعَواتُِِإن َكَُسَِ خع َُقةِيخب  ُالد  ُ. خب 

ُوذُ عُ ُنََُُنُ ِإُُمُ هُ اللُ ُ.كَُْيخُ غَُُهُ ف ُةُِصُخالُيََُُ ََُُءَُشَُاُخفَُالُخوَُُءََُبَُوَُالُخوَُُ ءَُبََُُالُخنُ عَُُعُخفَُادُخُمُ هُ اللُ 
َُمُِقَُسُخاألَُُئُِ  ُِسَُِ نُوَُُامُِذَُالخُ وَُُو ُِنُ الخُ وَُُصُِالَبََُُنَُ ُُِكَُكُِ ََُنَُضَُةُخ َُُفُِاشُخُمُ هُ اللُ .
ُ.ََنُِكُُلَُزََُُنَُُ مََُُفَُِنُِكُُفُخطُ الُخوَُُ،َنَُتَُوُخ ُ ُمُخحَُا ُخوَُ

َُ وخالََنُالخَواِثَقَُِبهلِلُ َفظخ َزا َُُلخطََ َُالسُُّالل ه م ُاحخ ِمُِاُُ،زَيخَنُالخَعَِكِديخنَُُِ  ُخ كخَنُالخَمةخح وخ
َُِبهلِلَُشَه،َُوأَنخِزِلُالة َحخََةَُعَل خِهَُوَعَلىَُُُمخم ودُُِلخطََ ُِسُُّال َتِفيخ نُ وخ ُُلخطََنَةُِسُُّالالخم رخ

ُ.ترغضانوُزَاِهَةة،ُس لخطََنَةُِ

نُُخ ِلَمَِتُِفُالدُّ ََُوالخم سخ ِلِمْيخ َوَ َعََيه ُِ َنُالخم سخ َلهُ  َُأوخالَده َُوَأهخ َفظخ َ ََُواآلِخَةِة،َُواحخ
َِتكَُ َ.ُِكَةَحخ َُُيَُأ خَحَمُالة اَِحِْيخ

ِدُ َُوِل ُالخَعهخ َفظخ ََِع خلَُُُم َم دَُُتغكوالل ه م ُاحخ َزا َُُلخطََ ُِسُُّالُكخَنُالخَواِثِقَُِبهللُِِاُُِإَسخ ُِ  ُخ
ُ.زَيخَنُالخَعَِكِديخنَُ

َ ََُحَسَنًةَُوِفُاآلِخَةِةُ نُخ  َُحَسَنًةَُوِقَنََُعَذاَبُالن َِ . َكُ َنَُآتَِنَُِفُالدُّ
 ُ.مَُلُ سَُوَُُهُِبُِاُخيَُوَُُهُِِلُآُىلَُعَُوَُُدٍُمُ ُم ََُُنَُدُِ ُِ سَُُىلَُعَُُهللاُ ُىلُ يَُوَُ

َُ ُالخَعََلِمْيخ د ُهلِلَُ بِ  َمخ ُ.َواحلخ
ُ
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ُِعَبََدُهللِا!
ه َُعَلىُنَِعِمِهَُيِزدخك مخ، ر ة وخ  ا ذخك ة وخاُهللَاُالخَعِظ خَمَُيذخك ةخك مخ،َُواشخ

ُ. َ نَُع وخ يَُعخَلم َُ ََُتصخ ََب ،َُوهللاُ  ُهللِاَُأكخ ة   َوَلذِكخ

ََب ُ  َأكخ ََب ُهللاُ  َأكخ ََبُ هللاُ  َأكخ دُ ُهللاُ   َوِِلُِاحلَمخ
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