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ﭩﮇتَعَـالَىﮃكتَابه ﮚ

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ
ﰁ ﰂﰃﰄﰅ ﰆﰇﰈﰉ ﰊﰋ
ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ (النساء)59:

برمقصود" :واهاي اورغ يغ برإميان ،طاعتله كامو كفد اهلل
دان طاعتله كامو كفد رسول اهلل دان كفد "أوىل األمر"
(اورغ يغ بركواس) درفد كالغن كامو .كمودين جكـ
كامو بربنته-بنته (برسليسيهن) دامل سسواتو فركارا ،مكـ
هندقله كامو مغمباليكنث كفد (كتاب) اهلل (القرءان) دان
(سنه) رسولث ،جيك كامو بنر براميان كفد اهلل دان هاري
اخرية .يغ دمكني اداله لبيه باءيق (باضي كامو) ،دان لبيه
ايلوق فوال كسودهنث".
هلل أَكَْبرُ ،اهللُ أَكَْبرُ ،وِللَّهِ اْلحَمْدُ
اهللُ أَكَْبرُ ،ا ُ
مسلمني يغ درمحيت اهلل سكالني،
فد فاضي شوال اين ،ماريله برسام-سام كيت
منيغكتكن كتقواءن كفد اهلل سبحانه وتعاىل دغن
برسوغضوه-سوغضوه ملقساناكن سضاال فرينتهث دان
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منيغضلكن سضاال الرغنث .مسوض دغن كتقواءن حاصيل
درفد ديديقن بولن رمضان اكن منجاديكن كيت سأورغ
مسلم يغ استقامه دامل ملقساناكن عمل عبادة سرتا مندافت
كأمفونن درفد اهلل سبحانه وتعاىل .منرب فد فاضي اين ايغني
مغمبيل كسمفنت اونتوق مغوخفكن سالمت هاري راي
عيدالفطري كفد سلوروه قوم مسلمني دان مسلمات
سكالني.
احلمدهلل فد هاري يغ مليا اين ،اهلل سبحانه وتعاىل تله
ممربيكن ليمفه كورنيا دان كنيعمتنث كفد كيت ،اونتوق
برسام-سام ددامل رومه اهلل اين باضي مثمبوت عيدالفطري
دغن برتكبري ،منديريكن صالة سرتا مندغر خطبة.
سسوغضوهث عيدالفطري يغ كيت راعيكن اين امت
برمعنى كفد اومت إسالم كران مسبوتن اين مروفاكن
فراياءن تربسر باضي اومت إسالم دسلوروه دنيا.
فراياءن اين بوكن سقدر هاري يغ دورناءي دغن
كضمبرياءن مسات-مات ،بهكن متالمت فراياءن
عيدالفطري اياله اونتوق مغاجق اومت إسالم كمبالي كفد
فطره منجادي همبا يغ بنر ٢طاعة كفد اهلل سبحانه وتعاىل،
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دمسفيغ منظاهريكن كضمبرياءن دان كشوكورن كفدث.
جوسرتو سجق تربنمث ماتاهاري مسامل ،اومت إسالم
داجنوركن منظاهريكن كشوكورن دغن برتكبري ،برحتميد
دان برتسبيح سباضاي تندا مغاضوغكن دان ممبسركن اهلل
سبحانه وتعاىل .حال اين برتفنت دغن فرمان اهلل سبحانه
وتعاىل دامل سورة البقرة ايات :185
ﭐ...ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ
ﲴﲵﲶ

برمقصود..." :دان جوض سوفاي كامو خوكوفكن بيلغن
فواسا (سبولن رمضان) ،دان سوفاي كامو ممبسركن اهلل
كران مندافت فتنجوقث ،دان سوفاي كامو برشكور".
مسلمني يغ درمحيت اهلل سكالني،
سسوغضوهث كداتغن بولن شوال اين بوكن برمعنى
تله ترهنيت سضاال عملن صاحل يغ كيت الكوكن دامل بولن
رمضان .سباليقث كيت هندقله سنتياس براستقامة باضي
منيغكتكن الضي عملن دان عبادة كيت دامل بولن شوال
دان بولن ٢الءين سلفس اين .انتارا عملن يغ داجنوركن
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افابيال تيبا بولن شوال اين ،اياله كيت دسونتكن اونتوق
مغهياس ديري دغن مماكاي فاكاين يغ ترباءيق دان منوتوف
عورة .افابيال برجومفا دغن قوم مسلمني يغ الءين ،كيت
داجنوركن مغوخفكن اوخافن " تَقَبَّلَ اهللُ مِنَّا وَمِْن ُك ْم " يغ
برمقصود" :مسوض اهلل سبحانه وتعاىل منرميا عملن كامي
دان عملن كامو" .دسونتكن جوض اونتوق كيت ماللوءي
جالن يغ بربيذا كتيك فرضي دان كتيك فولغ دري مسجد
سباضاميان حديث يغ دروايتكن اوليه االمام البخاري يغ
برمقصود:
"درفد جَابِ ْر بن عبداهلل رضي اهلل عنه بركات :رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم برجالن كاكي ماللوءي جالن يغ
بربيذا فد هاري راي".
انتارا عملن سنة يغ دضالقكن دامل بولن شوال اين
جوض اياله داجنوركن اونتوق كيت منونايكن فواسا سنة امن
هاري دامل بولن شوال .فواسا سنة امن هاري اين اكن
منديديق ديري سسأورغ اضر سنتياس برسدرهان دامل
مثمبوت عيدالفطري .مريك يغ مثمفورناكن عبادة فواسا
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اين اكن ممفراوليه ضنجرن فهاال برفواسا ستاهون سباضاميان
حديث يغ دروايتكن اوليه االمام مسلم درفد ابو ايوب
رضي اهلل عنه ،بهاوسث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
برسبدا يغ برمقصود:
"بارغ سيافا برفواسا فد بولن رمضان اللو دايريغي نية دغن
فواسا امن هاري دامل بولن شوال ،برارتي اي تله برفواسا
ستاهون فنوه".
مسلمني يغ درمحيت اهلل سكالني،
سالءين ايت ،دامل كيت مثمبوت عيدالفطري اين
اضام إسالم مغنجوركن اومتث اضر سنتياس مموفوق
فراساءن كاسيه سايغ انتارا ساتو سام الءين ،خونتوهث
كفد ايبو باف ،قوم كلوارض ،جرين تتغض ،صحابة هنداي
دان مشاركت دسكليليغ كيت .راعيكنله عيدالفطري دغن
مساغت فرفادوان دان سنتياس برفضغ تضوه دغن اضام اهلل
سبحانه وتعاىل .بواغكنله سضاال صفة يغ بوليه ممخهبلهكن
دان مروسقكن فرفادوان اومت إسالم سالما اين سفرتي
حسد دغكي ،دندم ،فتنه دان سباضايث .امبيله كسمفنت فد
هاري يغ مليا اين دغن مموهون كمعافن سسام كيت دمي
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مغوكوهكن كموافقنت سخارا برسام .فرمان اهلل سبحانه
وتعاىل دامل سورة ال عمران ايات  103يغ برمقصود:
"دان برفضغ تضوهله كامو سكالني كفد تالي اهلل (اضام
إسالم) دان جاغنله كامو برخراي-براي دان كنغله نعمت
اهلل كفد كامو كتيك كامو برموسوه-موسوهن (مساس
جاهيلية دهولو) ،اللو اهلل مثاتوكن دانتارا هاتي كامو
(سهيغض كامو برساتو-فادو دغن نعمت إسالم) ،مك
منجاديله كامو دغن نعمت اهلل ايت اورغ ٢إسالم يغ
برساودارا دان كامو دهولو تله براد دتفي جورغ نراك
(دسببكن ككفورن كامو مساس جاهيلية) ،اللو اهلل
سالمتكن كامو دري نراك ايت (دسببكن نعمت إسالم
جوض) .دمكينله اهلل منجلسكن كفد كامو ايات٢
كرتاغنث ،سوفاي كامو مندافت فتوجنوق هدايهث".
مسلمني يغ درمحيت اهلل سكالني،
اومت إسالم جوض دضسا اضر سنتياس مغملكن
سيكف برجيمت خرمت دامل مراعيكن عيدالفطري اين.
بربلنجاله سخارا برهيمه مغيكوت كفرلوان بوكن
مغيكوت كماهوان اضر تيدق منيمبولكن كسن ببنن
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سلفس هاري راي ننيت .سالءين ايت جاغن كيت لوفا
كفد مريك يغ سدغ مغهاديف كسمفينت دان كسوسهن
دامل مثمبوت عيدالفطري اين .سباضاي اومت إسالم يغ
فريهاتني كيت دضالقكن ممبنتو ضولوغن ترسبوت دمي
مغوغسيكن راس كضمبرياءن كفد مريك انتوق مراعيكن
عيدالفطري سخارا برسام-سام .دامل سبواه حديث يغ
دروايتكن اوليه االمام مسلم دري ابو هريرة رضي اهلل عنه،
بهاواسث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم برسبدا يغ
برمقصود:
"سيافا يغ منولوغ مغهيلغكن كسوسهن اورغ موءمني ،اهلل
سبحانه وتعاىل اكن مغهيلغكن فوال كسوسهنث فد هاري
قيامة كلق .سيافا يغ ممبنتو ممودهكن اورغ دامل كسولينت،
اهلل سبحانه وتعاىل اكن ممودهكنث فوال ددنيا دان داخرية.
اهلل سبحانه وتعاىل سنتياس منولوغ همباث سالما همبا ايت
ماهو منولوغ ساوداراث".
مسلمني يغ درمحيت اهلل سكالني،
فرلو دايغت جوض دامل مثمبوت كضمبرياءن
عيدالفطري اين جاغنله كيت لوفا بهاوا كيت ماسيه الضي
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بردفن دغن اخنمن وابق  COVID-19اين .اوليه ايت ،كيت
هندقله سنتياس مغملكن فلباضاي بوديا كبياساءن بهارو
دامل كهيدوفن كيت باضي ممبندوغ فنولرن وابق اين .كيت
هندقله ممليهارا ديري سرتا اهلي كلوارض دغن مغمبيل مسوا
لغكه فنخضهن سفرتي منجاض كربسيهن ديري دمان جوا
كيت براد .كسدرن يغ مندامل اين فرلو اد دامل ديري كيت
فد ستياف ماس باضي مغيلقكن جاغكينت وابق اين.
سباضي روموسنث باضي مغاخريي خطبة فد فاضي
اين ،منرب ايغني مثرو مجاعه سكالني ،ماريله كيت مثمبوت
فراياءن عيدالفطري دغن ممفرباثق عملن صاحل دامل بولن
شوال باضي مندكتكن ديري كفد اهلل سبحانه وتعاىل،
دمسفيغ سنتياس ممليهارا ديري دان بردعاء اضر دهيندري
درفد اخنمن وابق  COVID-19اين .جاديكنله عيدالفطري
اين جوض سباضاي هاري يغ ترباءيق اونتوق كيت مغرتكن
هوبوغن صلة الرحم سسام كلوارض ،قوم قرابة ،جرين
تتغض ،صحابة هنداي دمي ممفركوكوه فرفادوان دان
كهرمونيان اومت إسالم دنضارا كيت .فرمان اهلل سبحانه
وتعاىل دامل سورة النساء ايات :36
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ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ
ﮨﮩﮪﮫ ﮬﮭﮮ
ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

برمقصود" :دان هندقله كامو برعبادة كفد اهلل دان جاغنله
كامو سكوتوكن دي دغن سسواتو اف جوا دان هندقله
كامو بربوات باءيق كفد كدوا-دوا ايبو باف دان قوم قرابة
دان انق ٢يتيم دان اورغ ٢ميسكني دان جرين تتغض يغ
دكت دان جرين تتغض يغ جاوه دان راكن سجاوت دان
اورغ مسافري يغ ترلنرت دان جوض همبا يغ كامو ميليكي.
سسوغضوهث اهلل تيدق سوك كفد اورغ ٢يغ سومبوغ
تكبور دان ممبغض-بغضاكن ديري".
بَارَكَ ﭞ ﯬ ﯶ بالْقُرْءَان ﯻ وَ نـَـفَعَني ﮧ ﮍ ﭮ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ وَتَقَبَّلَ ﭞ ﮖ تالَوَ تَهُ ﰅ ﰆ
ﰇ ﰈ ﮩ ﯧ ﭦ ﭲ ﭹ ﯣ ﯬﯶ

وَلسَائر ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﰁ فَيَا فَوْزَ ٱلْمُسْتَغْفرينَ وَ يَا ﭝ لتَّائبنيَ
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فد هاري يغ فنوه بركت اين ،ماريله كيت
منيغكتكن كتقواءن كيت كفد اهلل سبحانه وتعاىل،
منشكوري نعمة اميان دان إسالم يغ دكورنياكن كفد
كيت .دامل سواسان كيت مثمبوت عيدالفطري اين،
جاغنله لوفا كيت ممفرباثقكن صلوات كفد بضيندا رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم .اهلل برفرمان دامل سورة ا َأل ْحزَابْ
ايات :56
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ( األحزاب)56:

برمقصود" :سسوغضوهث اهلل دان مالئكتث برصلوات
(ممربي سضاال فغحرمنت دان كباءيقكن) كفد نيب (حممد
 ،)Bواهاي اورغ يغ برإميان ،برصلواتله كامو كفدث
سرتا اوخفكنله سالم سجهرتا دغن فغحرمنت يغ
سفنوهث".
ﮈ صَلِّ وَسَلِّمْ ﮞ سَيِّدنَا ﭢ
ﮁ آل سَيِّدنَا ﭢ
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ماريله كيت برموهون كفد اهلل ،مسوضـ اهلل مرضاءي
خليفه ٢رسول اهلل  Bياءيت سَيِِّدُنَا أَُبو بَ ْكرٍ الصِِّدِِّيق رَضِيَ
اللَّ ُه عَْن ُه ،سَيِِّدُنَا عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابْ رَضِيَ اللَّ ُه عَْن ُه ،سَيِِّدُنَا
عُْثمَانِ ابْنِ عَفانْ رَضِيَ اللَّ ُه عَْن ُه دان سَيِِّدُنَا عَلِيِِّ ابْنِ أَبِي
ب رَضِيَ اللَّ ُه عَنْهُ ،دان جوض صحابة ٢بضيندا يغ سام٢
طَالِ ْ
اللَّهُ
برجواغ منضقكن اضام اهلل يغ مها سوخي اين
عَْنهُمْ.
كفد باف سودارا جوجنوغن كيت سَيِِّدُنَا حَ ْمزَة دان سَيِِّدُنَا
عَبَّاسْ رَضِيَ اللَّ ُه عَْن ُهمَا ،خوخوندا ٢بضيندا سَيِِّدُنَا حَسَ ْن
دان سَيِِّدُنَا ُحسَيْن رَضِيَ اللَّ ُه عَْن ُهمَا ،فوتري ٢بضيندا سَيِِّ َدُتنَا
فاطِمَ ُة الزَّ ْهرَاءْ دان الءين-الءينث رَضِيَ اللَّ ُه عَْنهُنَّ ،اسرتي٢
بضيندا سَيِِّدَُتنَا خَدِْيجَة ،سَيِِّدَُتنَا عَائِشَة دان الءين-الءينث
رَضِيَ اللَّ ُه عَْن ُهنَّ .سرتوسث كفد سكليان كلوارضـ،
اللَّهُ عَْنهُمْ دان يغ
صحابة ،٢فغيكوت ٢صحابة
منوروتي مريك ايت دري مساس كسماس هيغض كهاري
قيامة.
ﮈ ﯬ ﭸﮤ
ﮥﮦ
13

ﮬ ﭤ

يا اهلل ،امفونكنله سكلني قوم مسلمني دان مسلمات،
منني دان منات ،سام ادا يغ ماسيه هيدوف اتاو فون
يغ تله منيغضل دنيا .يا اهلل فليهارا ،ليندوغي ،جاوهي دان
سالمتكنله افاله كرياث ديري كامي ،كلوارض كامي،
ذورية كتورونن كامي دان اومت إسالم كسلوروهنث
درفد اف جوا مارا بهاي ،كسوسهن ،كبوروقن ،باال دان
بنخان ،وابق دان فثاكيت .يا اهلل كورنياكن جوضـ
كمولياءن دان كسجهرتاءن كفد مريك يغ برجهاد دان
منفقهكن هرتاث كجالنمو سفرتي فمباير ٢زكاة ،فوقف٢
دان سأومفاماث .يا اهلل فليهاراكنله عقيده كامي ،يغ
برلندسكن عقيده اهل السنه واجلماعه ،أَلِْيرَن ا َألشَا ِع َرةْ دان
اَلْمَاُترِيْدِيَّةْ.
يا اهلل ،كورنياكنله توفيق دان هدايه ،كقواتن ،كسجهرتاءن
دان فرتولوغن كفد كتوا ٢نضارا إسالم دان راج-راجاث،
خاصث كفد:
شرِيعَتِكْ ،اَلسُّ ْلطَانْ إِْبرَاهِيمْ اِْبنِ الْمَ ْر ُحو ْم
عَبْدَكَ اْلحَارِسَ ِل َ
اَلسُّ ْلطَانْ إِ ْسكَْندَ ْر ،سلطان يغ دفرتوان باضي نضري دان
جاجهن تعلوق جوهر دَارُالَْتعْظِيْم.
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كفد راج زَارِيثْ صُوفيَاهْ بنت اَْلمَ ْر ُحومْ ُس ْلطَانْ اِ ْدرِي ْ
س
شَا ْه ،فرمايسوري جوهرُ ،تْن ُكو إِ ْسمَاعِيلْ اِْبنِ ُس ْلطَانْ
إِْبرَاهِيمْ تنكو مهكوت جوهر ،دان خيء فوان بسر خليدا
بنت بوستامم ،فدوك فوترا ٢دان فوتريث ،قرابت ٢دراج
دان رعيت سكالني.
ﮈأَعِزَّ ٱإلِسْالَمَ وَٱلْمُسْلِمِنيَ وَٱخْذُلِ ٱلْ َكفَرَةَ وَمُبْتَدِعِى
السَّيِِّئَةِ وٱلْمُشْرِكِنيَ وكُلَّ مَنْ هُوَ عَدُوٌّ لِِّل ِدِّينِ ﮈ يَا
مُحَوِِّلَ ٱألَحْوَالِ ،يَا َكرِيْمُ يَا مُتَعَالُ بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ ،حَ ِّوِلْ
حلاَلِ ،وَأَنْتَ عَلَى كُلِِّ شَ ْيءٍ قَدِيرٌ ،يَا حَيُّ
أَحْوَالَنَا إِلَى أَحْسَنِٱ ْ
يَا قَيُّومُ ،يَاذَا ٱلْجَالَلِ وَٱإلِ ْكرَامِ ،ﮈ أَدْخِلْنَا وَذُرِّيَّاتنِاَ
وَأُصُولَنَا َوفُرُوْعَنَا ٱلْجَنَّةَ مَعَ ٱألَْبرَارِ ،يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ
ٱلْعَالَمِنيَ
ﭖﭗ ﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝ
ﭞﭟﭠ ﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦﭧ،

ﯜﯝﯞﯟ ﯠﯡﯢﯣﯤ
ﯥﯦ
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وَوَفَّقَنَا
ﭹﭺﭻ ﭼﭽﭾ
ﭿ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ
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