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 مليا غي عملن نغدهياسي عيدالفطري 

 م 2021 مي13برساماءنهـ1442شوال1
 

 

 ڃٺڃٺڃٺ
ڃٺڃٺڃٺ

 ٱگ  ڃٺڃٺڃٺ
 

  ڃٺ  چ  ٹ  ٻ  ہ  ٱ  ٻ

ٴۇ  ۋ  ۋچ   ٺ   ڻ  ڳٻ  ٻ    ڦ

ى  عَبْدُهُمُحَمَّدًاپ    ڦ 

 ٿ  سَي ِّد نَاں  صَل ِّ وَسَل ِّمْڈ      

ۇئ    وَأَصْحَاب ه آل ه ڇ  

ہ  ہ      ۇ  ۆ  يَافحئ  ٺ  

   ڎ   ۓڈ  ۆئ   ب تَقْوَىچ  أُوص يكُمْ
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  ڱك تَاب ه  ڍَتَعـاَلى ڎٹ

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  

حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب   يب  جت  

 (59)النساء:    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  

د اهلل فبرإميان، طاعتله كامو كواهاي اورغ يغ ": برمقصود

د "أوىل األمر" فد رسول اهلل دان كفدان طاعتله كامو ك

كالغن كامو. كمودين جكـ  دفاورغ يغ بركواس( در)

ركارا، مكـ فبنته )برسليسيهن( دامل سسواتو -كامو بربنته

ن(  دان ءاد )كتاب( اهلل )القرفهندقله كامو مغمباليكنث ك

د اهلل دان هاري فميان كابنر بر)سنه( رسولث، جيك كامو 

. يغ دمكني اداله لبيه باءيق )باضي كامو(، دان لبيه خريةا

 وال كسودهنث".فايلوق 
 

 اهلُل َأْكَبُر، اهلُل َأْكَبُر، اهلُل َأْكَبُر، وِللَِّه اْلَحْمُد

 

 سكالني، اهلل درمحيت غمسلمني ي

 كيت سام-برسام ماريله اين، شوال يضاف دف 

 نغد وتعاىل سبحانه اهلل دفك ناءكتقو كتكنغمني

 دان ثرينتهف االضس ملقساناكن وهغضسو-وهغضبرسو
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 حاصيل كتقواءن نغد ضمسو. ثنغالر االضس لكنغضمني

 غسأور كيت منجاديكن اكن رمضان بولن ديديقن فددر

 تفرتا منداس ةعباد عمل ملقساناكن دامل استقامه غي مسلم

 نيغاي اين يضاف دف ربنم. وتعاىل سبحانه اهلل فددر وننفمأك

 راي هاري سالمت كنفوخغم اونتوق نتفكسم مبيلغم

 مسلمات دان مسلمني قوم سلوروه دفك ريطعيدالف

 .سكالني

 

 تله وتعاىل سبحانه اهلل اين، مليا غي هاري دف احلمدهلل 

اونتوق  كيت، دفك ثمتنعكني دان كورنيا هفليم ممربيكن

 يطرفلعيدا مبوتثم يضددامل رومه اهلل اين با سام-برسام

 .خطبة رغمند سرتا صالة منديريكن برتكبري، نغد

 امت اين يكنعرا كيت غي عيدالفطري ثوهغضسسو

 اكنفمرو اينمسبوتن  كران سالمإ اومت دفك برمعنى

 .دنيا دسلوروه سالمإ اومت باضي تربسر فراياءن

 

 نغد دورناءي غي هاري سقدر بوكن اين فراياءن 

 فراياءن متالمت بهكن مات،-مسات نءمبرياضك

 دفك كمبالي سالمإ اومت اجقغم اونتوق اياله عيدالفطري

وتعاىل،  سبحانه اهلل دفك طاعة ٢بنر غي همبا منجادي فطره



 4 

. ثدفك كورنوكش دان نءمبرياضك منظاهريكن غيفدمس

 سالمإ اومت مسامل، ماتاهاري ثتربنم سجقجوسرتو 

 برحتميد برتكبري، نغد كورنوكش منظاهريكن داجنوركن

 اهلل ممبسركن دان كنغوضاغم تندا ايضسبا حبرتسبي دان

 سبحانه اهلل مانفر نغد نتفبرت اين حال. وتعاىل سبحانه

 :185 البقرة ايات ةاىل دامل سوروتع

 

 مص  خص حص مس خس حس جس...ٱ
  خض حض جض

 

 بيلغن كنفوخوك كامو ايفسو جوض ...دان: "برمقصود

 اهلل ممبسركن كامو ايفسو دان (،نمضار سبولن) واساف

 ."برشكور كامو ايفسو دان ،تنجوقثف تفمندا كران

 

 سكالني، اهلل درمحيت غي مسلمني

 برمعنى بوكن اين شوال بولن نغكدات ثوهغضسسو 

 بولن دامل الكوكن كيت غي صاحل عملن االضس ترهنيت تله

 يضبا براستقامة سنتياس هندقله كيت ثسباليق. رمضان

 شوال بولن دامل كيت ةعباد دان عملن يضال كتكنغمني

 داجنوركن غي عملن انتارا. اين سفين سلءال ٢بولن دان
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 اونتوق دسونتكن كيت اياله اين، شوال بولن تيبا ابيالفا

 فمنوتو دان ترباءيق غي اكاينف مماكاي نغد ديري هياسغم

 كيت ين،ءال غي مسلمني قوم نغد افبرجوم ابيالفا. عورة

 غي " ْمُكْنِمَو انَِّم اهلُل َلبََّقَت " نفاوخا كنفوخغم داجنوركن

 كامي عملن منرميا وتعاىل سبحانه اهلل ضمسو" :برمقصود

 ماللوءي كيت اونتوق ضجو دسونتكن. "كامو عملن دان

 مسجد يدر غولف كتيك دان يضرف كتيك بربيذا غي جالن

 غي البخاري االمام اوليه دروايتكن غي حديث اميانضسبا

 :برمقصود

 

اهلل  رسول: بركات عنه اهلل رضي عبداهلل بن ْرِباَج دفدر"

 غبرجالن كاكي ماللوءي جالن ي وسلم عليه اهلل صلى

 ."راي هاري دف بربيذا

 

 اين شوال بولن دامل القكنضد غي سنة عملن انتارا 

 امن سنة واساف منونايكن كيت اونتوق داجنوركن اياله ضجو

 اكن اينهاري  امن سنة واساف. شوال بولنامل د هاري

 دامل برسدرهان سنتياس رضا غورأسس ديري منديديق

 واساف ةعباد ورناكنفمثم غ. مريك يفطريعيدال مبوتثم
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 اميانضسبا ستاهون واسافبر الاهف نجرنض وليهارفمم اكن اين

 ايوب ابو دفدر مسلم االمام اوليه دروايتكن غي حديث

 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول ثبهاوس عنه، اهلل رضي

 :برمقصود غي برسبدا

 

 نغد ةني يغيرياد اللو رمضان بولن دف واسافبر افسيا غبار"

 واسافبولن شوال، برارتي اي تله بر دامل  هاريامن واساف

 ."نوهف ستاهون
 

 سكالني، اهلل درمحيت غي مسلمني

 اين عيدالفطري مبوتثين ايت، دامل كيت مءسال

 قوفممو سنتياس رضا ثاومت نجوركنغم سالمإ امضا

 خونتوهث ين،ءال سام ساتو انتارا غساي كاسيه ناءراسف

 هنداي صحابة ،غضتت جرين ،ضكلوار قوم ،فبا ايبو دفك

 نغد عيدالفطري يكنلهعرا. كيت غدسكليلي مشاركت دان

 اهلل امضا نغد وهضت فضغبر سنتياس دان ادوانفرف تغمسا

 هبلهكنخمم بوليه غي صفة االضس كنلهغبوا. وتعاىل هسبحان

 رتيفس اين سالما سالمإ اومت ادوانفرف كنقمروس دان

 دف نتفكسم لهامبي. ثايضسبا دان فتنه دندم، كي،غد حسد

 دمي كيت سسام كمعافن مموهون نغد اين مليا غي هاري
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 هاهلل سبحان نفرما. برسام اراخس نتقفكموا وكوهكنغم

 :برمقصود غي 103عمران ايات  ال ةوتعاىل دامل سور
 

 امضا) اهلل تالي دفك سكالني كامو وهلهضت فضغدان بر"

 نعمت لهغكن دان براي-رايخبر كامو نلهغجا دان (سالمإ

 مساس) موسوهن-برموسوه كامو كتيك كامو دفك اهلل

امو ك هاتي دانتارا اتوكنثم اهلل اللو ،(دهولو ليةيجاه

 مك ،(سالمإ نعمت نغد ادوف-برساتو كامو غضسهي)

 غي سالمإ ٢رغاو ايت اهلل نعمت نغد كامو منجاديله

 نراك غجور يفدت براد تله دهولو كامو دان برساودارا

 اهلل اللو ،(ليةيجاه مساس كامو ككفورن دسببكن)

 سالمإ نعمت دسببكن) ايت نراك دري كامو سالمتكن

 ٢ايات كامو دف منجلسكن كاهلل دمكينله. (ضجو

 ث".ههداي توجنوقف تفمندا كامو ايفسو ،ثنغكرتا

 

 سكالني، اهلل درمحيت غي مسلمني

 ملكنغم سنتياس رضا ساضد ضسالم جوإاومت 

. اين عيدالفطري اعيكنمر دامل رمتخ برجيمت فسيك

 بوكن رلوانفك يكوتغم برهيمه اراخس بربلنجاله

 ببنن منيمبولكن كسن تيدق رضا كماهوانيكوت غم
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 افلو كيت نغين ايت جاء. سالننيت راي هاري سفسل

 كسوسهن دان ينتفكسم يفهادغمسدغ   غي مريك دفك

 غي سالمإ اومت ايضسبا. اين عيدالفطري مبوتثم دامل

دمي  ترسبوت نغولوض ممبنتو القكنضد كيت ريهاتنيف

 اعيكنمرانتوق  مريك دفك ناءمبريضكمغوغسيكن راس 

 غي حديث سبواه دامل. سام-برسام اراخس عيدالفطري

اهلل عنه،  رضي ةسلم دري ابو هريرم االمام اوليه دروايتكن

 غي برسبدا صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول ثبهاواس

 :برمقصود

 

 اهلل مني،وءم غاور كسوسهن كنغهيلغم غمنولو غي افسيا"

 هاري دف ثكسوسهن والف كنغهيلغم اكن وتعاىل هسبحان

 كسولينت، دامل غاور ممودهكن ممبنتو غي افسيا. كلق قيامة

. اخريةد دان ددنيا والنث فممودهك اكن وتعاىل هسبحان اهلل

 ايت همبا سالما ثهمبا غمنولو سنتياس وتعاىل هسبحان اهلل

 ث".ساودارا غمنولو ماهو

 

 سكالني، اهلل درمحيت غمسلمني ي

 نءمبرياضك مبوتثم دامل ضجو تغداي فرلو

 يضال ماسيه كيت بهاوا افلو كيت نلهغجا اين عيدالفطري
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اين. اوليه ايت، كيت  COVID-19 وابق مناخن نغد نفبرد

 بهارو نءكبياسا بوديا ايضلباف ملكنغهندقله سنتياس م

 كيت. اين وابق نولرنف غممبندو يضبا كيت نفكهيدو دامل

 مسوا مبيلغم نغد ضكلوار اهلي سرتا ديري ممليهارا هندقله

 جوا دمان ديري كربسيهن ضمنجا رتيفس هنخضنف كهغل

 كيت ديري دامل اد رلوف اينمندامل  غي كسدرن. براد كيت

  .اين وابق كينتاغج لقكنغيم يضبا ماس فستيا دف

 

 يضاف دف خطبة خريياغم سباضي روموسنث باضي 

 مبوتثم كيت ماريله سكالني، مجاعه روثم نيغاي ربنم اين،

ولن بامل د صاحل عملن قثربافمم نغد عيدالفطري فراياءن

 وتعاىل، سبحانه اهلل دفك ديري مندكتكن يضشوال با

 دهيندري رضا ءبردعا دان ديري ممليهارا سنتياس غيفدمس

 عيدالفطري جاديكنله. اين COVID-19 وابق اخنمن دفدر

 رتكنغم كيت اونتوق ترباءيق غي هاري سباضاي ضجو اين

 جرين ،ةرابق قوم ،ضكلوار سسام الرحم صلة نغهوبو

 دان ادوانفرف ركوكوهفدمي مم هنداي صحابة ،غضتت

 سبحانه اهلل فرمان. كيت اراضدن سالمإ اومت كهرمونيان

 :36 ايات النساء ةسور دامل وتعاىل
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ں   ں  ڻ    ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  

ہ ہ ھ ھ  ھ ھ ے  

 ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۓے

 

 نلهغجا دان اهلل دفك ةبرعباد كامو هندقله دان": برمقصود

 هندقله دان جوا فاتو اسسو نغد دي سكوتوكن كامو

 ةرابق قوم دان فبا ايبو دوا-كدوا دفك باءيق بربوات كامو

 غي غضتت جرين دان ميسكني ٢غاور دان يتيم ٢انق دان

 دان سجاوت راكن دان جاوه غي غضتت جرين دان دكت

. ميليكي كامو غي همبا ضجو دان ترلنرت غي ريفمسا غاور

 غسومبو غي ٢غاور دفك سوك تيدق اهلل ثوهغضسسو

 ."ديري اكنغضب-غضممب دان تكبور
 

ڻ       ڦ  ڑ  ہفَعَن ينـَـوَ ىئلْقُرْءَان ب اېئ ەئ    ٺبَارَكَ

جب  حب  تَهُ ت الَوَ   ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ   ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

لتَّائ ب نيَڀيَا وَلْمُسْتَغْف ر ينَٱفَوْزَفَيَا حئ
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 خطبه كدوا

ڃٺڃٺڃٺ

ڃٺڃٺڃٺ

 ٱگ  ڃٺ
 

 وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ

ٴۇ  ۋ  ۋچ   ٺ   ڻ  ڳٻ  ٻ    ڦ

ى  عَبْدُهُمُحَمَّدًاپ    ڦ 

 ٿ  سَي ِّد نَاں  صَل ِّ وَسَل ِّمْڈ      

ۇئ    وَأَصْحَاب ه آل ه ڇ  

ہ  ہ      ۇ  ۆ  يَافحئ  ٺ  

ڎ   ۓڈ  ۆئ   ب تَقْوَىچ  أُوص يكُمْ
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نوه بركت اين، ماريله كيت فد هاري يغ ف

تعاىل، ه وسبحاند اهلل فمنيغكتكن كتقواءن كيت ك

د فدان إسالم يغ دكورنياكن كمنشكوري نعمة اميان 

اين،  طريفالعيدكيت مثمبوت  سواساندامل كيت. 

رسول  د بضيندافصلوات كرباثقكن فا كيت ممفنله لوجاغ

 رمان دامل سورة اأَلْحَزاْبفبراهلل  .اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 :56ايات 

ڃ  چ   چ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ

 (56:األحزاب )       ڇچ  چ  ڇ  ڇ  

 

 دان مالئكتث برصلوات  اهللسسوغضوهث : "برمقصود

حممد ) نيب دفك (نكغحرمنت دان كباءيقفممربي سضاال )

B) ،ث دفتله كامو كصلوابر ،واهاي اورغ يغ برإميان

 يغ غحرمنتف دغن سجهرتا سالم كنلهفاوخ سرتا

 ."نوهثفس

 

ٿ  سَي ِّد نَاں  صَل ِّ وَسَل ِّمْڈ      

ٿ  آل  سَي ِّد نَاڇ  
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 مرضاءي اهلل، مسوضـ اهللد فماريله كيت برموهون ك

 َيِضَريق دِِّالصِِّ ٍرْكو َبُبا َأَنيُِِّدياءيت َس B اهللرسول  ٢هفخلي

ا َنيُِِّد، َسُهْنَع ُهاللَّ َيِضَر اْبطََّخاْل ِناْب َرَما ُعَنيُِِّد، َسُهْنَع ُهاللَّ

ي ِبَأ ِناْب يِِِّلا َعَنيُِِّددان َس ُهْنَع ُهاللَّ َيِضَر اْنفَع ِناْب اِنَمْثُع

 ٢بضيندا يغ سام ٢صحابة َعْنُه، دان جوض ُهاللَّ َيِضَر ْباِلَط

اللَُّه  يغ مها سوخي اين  اهللن اضام كبرجواغ منضق

 َعْنُهْم.

 

ا َنيُِِّدة دان َسَزْما َحَنيُِِّدسودارا جوجنوغن كيت َس فد بافك

 ْنَسا َحَنيُِِّدبضيندا َس ٢ا، خوخونداَمُهْنَع ُهاللَّ َيِضَر بَّاْسَع

ا َنُتيَِِّدبضيندا َس ٢وتريفا، َمُهْنَع ُهاللَّ َيِضَرا ُحَسْين َنيُِِّددان َس

 ٢، اسرتيُهنَّْنَع ُهاللَّ َيِضَر الءينث- دان الءيناْءَرْهالزَّ ُةَماِطف

 الءينث-دان الءين ةَشاِئا َعَنُتيَِِّد، َسةَجْيِدَخا َنُتيَِِّدبضيندا َس

د سكليان كلوارضـ، ف. سرتوسث كنَُّهْنَع ُهاللَّ َيِضَر

دان يغ  اللَُّه َعْنُهْم  صحابة ٢غيكوتف، ٢صحابة

كهاري  تي مريك ايت دري مساس كسماس هيغضمنورو

قيامة.

 

 ۀ ڃ   ەئ      ڈ

 ٿ   ھۀ  ہ   
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ونكنله سكلني قوم مسلمني دان مسلمات، ف، اماهلل يا

ون فاتاو  فدا يغ ماسيه هيدوا ، ساممناتمنني دان 

 دان جاوهي ،ليندوغي ،ليهاراف اهلل يا .يغ تله منيغضل دنيا
 ،كامي كلوارض ،كامي ديري كرياث الهفا سالمتكنله

كسلوروهنث  إسالم اومت دان كامي كتورونن ذورية
 دان باال ،كبوروقن ،كسوسهن ،بهاي مارا جوا فا دفدر

يا اهلل كورنياكن جوضـ  .ثاكيتف دان وابق ،بنخان

د مريك يغ برجهاد دان فكمولياءن دان كسجهرتاءن ك

 ٢فقوفزكاة،  ٢مبايرف رتيفسهرتاث كجالنمو  قهكنفمن

ليهاراكنله عقيده كامي، يغ فاهلل  يا اماث.فدان سأوم

برلندسكن عقيده اهل السنه واجلماعه، َأِلْيَرن اأَلَشاِعَرْة دان 

 َاْلَماُتِرْيِديَّْة.
 

، كقواتن، كسجهرتاءن دان هدايه يقفتوكورنياكنله  اهلل، يا

ث، راجا-نضارا إسالم دان راج ٢كتواد فرتولوغن كفدان 

 د:فصث كخا

 وْمُحْرَماْل ِنْباِ يْماِهَرْبِإ اْنَطْلسُّلَاَعْبَدَك اْلَحاِرَس ِلَشِريَعِتْك، 

رتوان باضي نضري دان فيغ د سلطان، ْرَدْنَكْسِإ اْنَطْلسُّلَا

 جاجهن تعلوق جوهر َداُراْلَتْعِظْيم.
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 يْسِرْداِ اْنَطْلُس وْمُحْرَمْلاَ بنت اْهَيفوُص يْثاِرَز راجد فك

 اْنَطْلُس ِنْباِ يْلاِعَمْسِإ وُكْنُت ،رمايسوري جوهرف، ْهاَش

 خليدا بسر خيء فواندان  ،جوهر تنكو مهكوت يْماِهَرْبِإ

 دراج ٢بتقرا ،تريثوف دان ٢وتراف فدوك بنت بوستامم،

 .سكالني ترعي دان

ِعىَوُمْبَتِدْلَكَفَرَةٱْخُذِل ٱَوْلُمْسِلِمنَيٱإِلْساَلَم َوٱَأِعزَّ  ڈ

َيا ڈوُكلَّ َمْن ُهَو َعُدوٌّ لِِّلدِِّيِنْلُمْشِرِكنَيٱو السَّيَِِّئِة

ْل َحوِِّ ،َوَكَرِمَك َكُجوِدَيا َكِرْيُم َيا ُمَتَعاُل ِب،ْحَواِلأَلٱَل ُمَحوِِّ

ءٍ َقِديٌر، َيا َحيُّ ْيَش َوَأْنتَ َعَلى ُكلِِّ ،حْلَاِلٱِ َأْحَواَلَنا ِإَلى َأْحَسن

 َوُذرِّيَّاتِنَا َأْدِخْلَنا ڈإِلْكَراِم، ٱْلَجاَلِل َوٱَيا َقيُّوُم، َياَذا 

َيا َغفَّاُر َيا َربَّ  ُزَعِزْيَيا  ،أَلْبَراِرٱْلَجنََّة َمَع ٱَعَنا َوُأُصوَلَنا َوُفُرْو

ْلَعاَلِمنَيٱ

پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  

، ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  

ې  ې  
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َوَوفََّقَنا

ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ   ڇ

  ڎ


