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 نسانيإالفطري ڤڽوبور فطره  عيد

 ه١٤٤١ الفطري عيد هخطب

 (ه١٤٤١ شوال ١)

بَرُ، لل  هُ َأْكبَرُ، الل  هُ َأْكبَرُ، الل  هُ َأْكبَرُ، الل  هُ َأْكبَرُ، الل  هُ َأْكبَرُ، الل  هُ َأكْ الل  هُ َأْكبَرُ، الل  هُ َأْكبَرُ، ا
َمْدُ.   الل  هُ َأْكبَرُ، وَلل  هِ اْلح

هِ َكثِيْرًا، وَسبحانه الل  هِ بُكْرَةً وََأِصيْلاً، لاَ  َمْدُ لِل َّ َ إ  الل  هُ َأْكبَرُ َكبِيْرًا، وَاْلح َ  َلَهه لا َّ الل  هُ وَلاَ ن عْبُدُ إ 
اهُ مُخْلِِصيْنَ لَهُ الد ِيَْن، وََلَوْ كَرِهَ اَلكَافِرُْونَ. لاَ  ي َّ لا َّ إ  َ إ  َلَهه لا َّ الل  هُ وَحْدَهُ، َصدََق وَعْدَهُ، إ   إ 

َ عَبْدَهُ،  َ وَنَصَر َ الَأْحزَاَب وَحْدَهُ، لا ُ وَهَزَم َ  وََأعَز َّ ُجنْدَه َلَهه ُ َأْكبَرُ، الل  هُ  إ  ُ وَالل  ه لا َّ الل  ه إ 
َمْدُ.َأكْ   بَرُ وَلل  هِ اْلح

 َ َ  َأشْهَدُ َأْن لا َلَهه ُ  إ  لا َّ الل  ه دًا عَبْدُهُ وَرَُسوْلُهُ.  إ  ِ دَنَا مُحَم َّ يَْك لَهُ، وََأشْهَدُ َأن َّ َسي وَحْدَهُ لاَ شَرِ
 ِ ابِعِينَ وَتَابِع دٍ وَعَلَى آلِهِ وََصحْبِهِ وَاَلت َّ ِ وََسل ِمْ عَلَى َسي ِدِنَا مُحَم َّ هُم َّ َصل  ْحسَاٍن  ىالل َّ ابِعِينَ لَهُْم بِإ  اَلت َّ

لىَ يَوِْم الد ِيِْن. ِتَْقوَى الل  هِ وََطاعَتِهِ   إ  اَي ب ي َّ قُوا الل  هَ، ُأوِصيْكُْم وَإ  ا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الل  هِ، اِت َّ َأم َّ
كُْم تُْفلُِحوْنَ.  َلَعَل  َّ

 ٹ ٹ

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڳ   

ھ  ھ  ھ  ے      ے  ۓ    ۓ  ڭ     ھۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ۀڻ

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ    ڭڭ  ڭ

 ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې ى  
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 ،لياكنودم جماعه يڠ  سيدڠ   

ڤواسا دبولن رمضان. سسوڠڬوهڽ شريعة ڤواسا  هسمالم كيت تله مڽمڤورناكن عباد

برتقوى كڤد اهلل سبحانه نسان يڠ برتقوى. جوسترو، ماريله كيت ااداله اونتوق مالهيركن 

وليه اوهي سڬاال الرڠنڽ. سموڬ كيت برءوتعالى دڠن مماتوهي سڬاال ڤرينتهڽ دان منجا

  خيرة سان.أن ددنيا دان كمنڠن يڠ لبيه بسر دءاكجاي

 هب ڤد هاري اين ايڠين مڠاجق سيدڠ جماعه سكالين اونتوق مڠحياتي خطبيخط

 “.نسانيإعيدالفطري ڤڽوبور فطره ”يڠ برتاجوق 

َمْدُ.  الل  هُ َأْكبَرُ، الل  هُ َأْكبَرُ، الل  هُ َأْكبَرُ، وَلل  هِ اْلح
 درحمتي اهلل، مسلمين مسلمات يڠ 

ستله سبولن مڽمڤورناكن تونتوتن عباده ڤواسا، اومت إسالم  اكن مڽمبوت هاري راي 

ن ءايعيدالفطري سباڬاي تندا كمنڠن منوندوقكن هاوا نفسو دسڤنجڠ بولن رمضان. حقيقة ڤرا

يت برسيه درڤد سڬاال ءعيدالفطري اداله سباڬاي تندا كيت تله كمبالي كڤد فطره اصل يا

 سباڬايمان بايي يڠ بارو دالهيركن. ادوسا دان نود

انين، حن ديديقن كروابرجاي منجاديكن رمضان سباڬاي ميد ٢باڬي مريك يڠ بنر

ق. يءيق كڤد يڠ لبيه باءوبهن هيدوڤ درڤد كورڠ بااي اكن داڤت مڠچڤ ڤردمك سوده تنتو 

 ٢سوڠڬوه مالوان هاوا نفسو سهيڠڬ صفة-ي عملن برسوڠڬوهءڤروبهن اين دچاڤاي ماللو

 دالم جيوا.يڠ مورني د ٢كجي يڠ برسارڠ ددالم هاتي داڤت دبواڠ دان دڬنتي دڠن صفة

يمانن يڠ كوكوه. إن دالم سواسان كءجوسترو، عيدالفطري واجر دسمبوت دڠن ڤنوه كڬمبيرا

  .ه دالكوكن دالم كرڠك شريعة إسالمسمبوتن عيدالفطري مستيل

ن يڠ دبينا دبولن رمضان جاڠنله دچمركن دڠن ڤربواتن دان ءان دان كتقوءاراس كهمب

 1ن كيت كڤد اهلل سبحانه وتعالى دڠن منجلڠڽ ءايڠ بوليه مروسقكن كمبالي كتقو ٢عملن

 شوال.
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بسركن اهلل دڠن برتكبير، مم ن اين مستيله دظاهيركن دڠنءجوسترو، كڬمبيرا

 ةستقامإوبهن ديري اونتوق تروس امبڠ ڤر. اي سميمڠڽ منجادي الحدان برتسبي برتحميد

 وهي كموڠكرن.ءن دان منجاقيءمالكوكن كبا

َمْدُ.  الل  هُ َأْكبَرُ، الل  هُ َأْكبَرُ، الل  هُ َأْكبَرُ، وَلل  هِ اْلح

 درحمتي اهلل، جماعه يڠ  سيدڠ 

سماڠت ڤرڤادوان سسام اڠڬوتا  قهاري اونتوق مموڤوي راي مروڤاكن هار

اونتوق منونايكن صالة  دڠن ڬالقن كڤد سلوروه اومت إسالممشاركت. ڤرڤادوان دسماي 

. ڤرتموان اڠڬوتا ٢سنة عيدالفطري سچارا برجماعه ترماسوقله ڤارا وانيتا دان كانق

رتكن ايكتن يدان مڠ اين سديكيت سباڽق اكن ممڤرتموكن همشاركت دالم ملقساناكن عباد

 .ن سسام اومت إسالمءاڤرساودار

جوڬ دڬالقكن اونتوق ساليڠ برمسرا، برجابت تاڠن دان ساليڠ  اومت إسالم

ين ايت، اومت إسالم  امت دڬالقكن اونتوق منزيارهي سانق ساودارا، ءكن. سالءاعمند

يڠ ن ءڤرساوداراجيرن تتڠڬ دان صحابة هنداي. عملن اين اكن مڠوكوهكن الڬي ايكتن 

 .ةخوأڽ اونتوق برتمو دان مراڤتكن اله ماسينندايڽ اد يڠ جارڠ برجومڤا، ايأتربينا. س

ينن ءتتامو يڠ داتڠ كرومه كيت ڤوال واجب دالين دڠن ڤنوه حرمت سكاليڤون مريك برال

ماله تيدق ساله اونتوق منجمڤوت ڬولوڠن بوكن إسالم حاضر كرومه  ن.ءااڬام دان كڤرچاي

ڽ اونتوق مريك مليهت دان اله ماسياينالڬي اڤبيال مڠنجوركن رومه تربوك.  ٢كيت لبيه

 مڽايڠي، ساليڠ سيكڤسباڬاي اڬام رحمة باڬي سكالين عالم.  يندهن إسالمإي كءمراسا

اي سكالي  .مريك كڤد دتونجولكن هندقله ممعافي دان بركوڠسي ممبري، ممهمي، منجاڬ،

 ڬوس داڤت موجودكن سواسان كهرمونين دالم مشاركت يڠ بربيلڠ قوم يڠ وجود دنڬارا كيت.

نتارا ساتو سام أمعافن د-ساليڠ برمعاف ن كتيك دهاري راي، اومت إسالمءكبياسا

نسي، كيت تيدق ترلڤس درڤد مالكوكن كسالهن سام اد ءاين. سوده ڤستي سباڬاي مءال
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سدر اتاوڤون تيدق. عيدالفطري ڤستيڽ ممبريكن سماڠت اونتوق كيت مڠهولوركن سڤولوه 

 ين.ءجاري مموهون كمعافن دان ممعافكن اورڠ ال

خالصن، سوده ڤستي اي إليا اين داڤت دالكوكن دڠن ڤنوه كوسكيراڽ سموا عملن م

كوه دان سومبوڠ. دسمڤيڠ ايت، عملن مڽمبوڠ صلة الرحيم ڤوال بوليه داڤت ملبوركن راس اڠ

نس بن أ، درڤد ه اهللمحبخاري رالمام إمنمبه رزقي سباڬايمان حديث يڠ دروايتكن اوليه 

 :ملسو هيلع هللا ىلص، سبدا رسول اهلل  ضي اهلل عنهرمالك 

هُ َأْن يُبْسََط لَهُ فِي رِْزقِهِ َأْو يُنْسََأ لَهُ فِي  ِ مَْن سَر َّ ثَرِه ُ  َأ  فَلْيَِصْل رَِحمَه

 يق، مك هندقلهءسسياڤا يڠ سوك دڤرلواسكن رزقيڽ دان كهيدوڤن يڠ با”برمقصود : 

  “.مڽمبوڠ صلة الرحيم

َمْدُ.  الل  هُ َأْكبَرُ، الل  هُ َأْكبَرُ، الل  هُ َأْكبَرُ، وَلل  هِ اْلح

 دكاسيهي اهلل، حاضيرين يڠ  سيدڠ 

يق. ءكڤد مريك يڠ كورڠ برنصيب با ن مڽمبوت عيدالفطري، اوسه دلوڤاءدالم كڬمبيرا

دڤلباڬاي تمڤت يڠ سدڠ برهادڤن دڠن كسوسهن دان  هاري اين ترداڤت اومت إسالم

كن ءنڬارا يڠ برڬولق. دعا-كيت دنڬارا ٢لمي اوليه ساوداراأن سڤرتي يڠ دءڤندريتا

ن اونتوق مريك. برشكورله كران كيت داڤت منعمتي عيدالفطري دالم سواسان يڠ ءاكسجهتر

 ير يڠ ترچينتا اين.ءچوكوڤ امان دتانه ا

نجوركن اونتوق ممريهكن سواسان هاري أبر جوڬ ايڠين مڠيڠتكن، واالوڤون كيت دنم

واڠين، -سرتا مماكاي واڠي ٢راي دڠن مڠهياسي رومه، مڽدياكن جواده، برڤاكاين يڠ اينده

ترهيندر ذير سرتا كوكن سچارا سدرهان دان تيدق ممبتتاڤي سمواڽ ايت مستيله دال

ماڽ كتيك مڠنجوركن رومه تربوك. اوتادان سومبوڠ تر ءنونجوق، ريا-ن منونجوقءڤراسا ڤددر

وتاماكن. دمكين جوڬ واجب كيت ممليهارا ادب برڤاكاين دان أن هندقله دءصفة كسدرهانا

 شريعة. ٢ولن سوڤاي تيدق ملڠڬر باتسءڤرڬا
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ماهوڤون  ٢سستڠه مشاركت سام اد انق ين مالهيركن راس بيمبڠ ترهادڤب ايڠيخط

لبيه سيبوقكن ڬاجيت دان رانچڠن  يڠ يڠ مڽمبوت عيدالفطري ڤد هاري اين ڬولوڠن ديواسا

ه لتيليۏيشين بربنديڠ ماليني تتامو يڠ داتڠ اتاو منزيارهي سانق ساودارا. جوسترو، ديديق

كرومه اونتوق براي.  مارا دان تتامو يڠ داتڠ-كيت سوڤاي مڠحرمتي ساودارا اهلي كلوارڬ

يت راي كتيك ءربوت اونتوق منداڤتكن دو-كيت بربوت ٢بڬيتو جوڬ، جاڠن بياركن انق

مارا دان صحابة هنداي. بريكن ديديقن ادب -تتامو داتڠ اتاو كتيك برزياره كرومه ساودارا

  عيدالفطري ايت تيدق لڽڤ درڤد جيوا مريك. ايق اڬر معنءيڠ با

َمْدُ.الل  هُ َأْكبَرُ، الل  هُ   َأْكبَرُ، الل  هُ َأْكبَرُ، وَلل  هِ اْلح

 ،درحمتي ڤارا تتامو اهلل يڠ 

  ، انتاراڽ:كڤد ببراڤ ڤركارا هڽيمڤولكن خطببر منڤد هاري اين، مه خيري خطبامڠ

وكوه م، ممڤركيوتكن كمبالي صلة الرحءيق اونتوق ممڤرتاءعيدالفطري اداله ماس ترباڤرتام : 

برنڬارا دان برمشاركت،  سإسالم. دالم كونتيككمبالي هوبوڠن سرتا ڤرڤادوان سسام اومت 

 ق ممڤركوكوه ڤرڤادوان رعيت.ن سڤرتي اين بوليه منجادي سالورن اونتوءاڤراي

ن كيت ءاعيدالفطري مستيله دسمبوت دالم كرڠك شريعة إسالم سوڤاي نيالي كتقوكدوا: 

  يڠ مڽالهي شريعة. ٢عملنتيدق ترچمر دڠن 

ن ءاسياكن ڤراي-دڠن ادب سوڤن اڬر مريك تيدق منسيا اهلي كلوارڬله قديديكتيڬ: 

يڠ تربينا  نءڤرساودارايڠ مالاليكن دان مروسقكن نيالي  ٢عيدالفطري اين دڠن ڤركارا

 سبلوم اين.

 :03 ةلت ايصف ةفرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سور

 ڃ ڃ ڃ چ چ 

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  

 ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ           ٿ  ٿ  
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يڠ منڬسكن كيقيننڽ دڠن بركات: توهن كامي اياله  ٢سسوڠڬوهڽ اورڠ”مقصودڽ: 

تس جالن يڠ بتول، اكن تورونله مالئكة كڤد مريك دري أاهلل، كمودين مريك تتڤ تڬوه د

له كامو بيمبڠ ﴿دري برالكوڽ كجادين يڠ تيدق سماس كسماس ﴿دڠن ممبري الهام﴾: جاڠن

چيتا، دان تريماله بريتا ڬمبيرا بهاوا كامو اكن ايق ترهادڤ كامو﴾ دان جاڠنله كامو بردوكءبا

 “كامو.وليه شرڬ يڠ تله دجنجيكن كڤدابر

اكُْم بِمَا  ،ِبَارَكَ الل  هُ لِْي وََل َكُْم بِاَلْقُرْآِن اَلْعَظِيْم ي َّ آيَاِت وَالذ ِكْرِ فِيْهِ مَِن الوَنَفَعَنِي وَإ 
َ  ،اْلحَِكيْمِ  َل مِن ِي وَمِنْكُْم تِل مِيُع اَلْعَلِيْمُ.وَتَقَب َّ هُ هُوَ اَلس َّ ن َّ َ  اوَتَهُ إ  َذَا وََأْستَْْفِرُ الل  هَ هَأقُوُْل قَوْلِْي ه

َ لِْي وََل َكُمْ  ِ الْمُْسلِمِيْنَ وَالْمُْسلِمَاتِ  ،اَلْعَظِيْم ئِر ِ  ،وََلِسَا ِ مِْنهُْم  ،نِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُؤْم الَأْحيَاء
ُ  ،وَالَأْموَات ِحيْم هُ هُوَ اَلَْْفُوْرُ الر َّ ن َّ   .فَاْستَْْفِرُْوهُ إ 

َمْدُ.  الل  هُ َأْكبَرُ، الل  هُ َأْكبَرُ، الل  هُ َأْكبَرُ، وَلل  هِ اْلح

 

 خطبة كدوا

َ إ  لل  هُ َأْكبَرُ، الل  هُ َأْكبَرُ، الل  هُ َأْكبَرُ، الل  هُ َأْكبَرُ، الل  هُ َأْكبَرُ، الل  هُ َأْكبَرُ، الل  هُ َأْكبَرُ، لاَ ا   َلَهه
َمْدُ. لا َّ الل  هُ وَالل  هُ َأْكبَرُ، الل  هُ َأْكبَرُ وَلل  هِ اْلح  إ 

ُ َأن لا َّ  َ َأشْهَد َلَهه َ  إ  يَْك لَهُ، و َ شَرِ ُ لا ُ وَحْدَه لا َّ الل  ه هُم َّ إ  ُ وَرَُسوْلُهُ. الل َّ دًا عَبْدُه ُ َأن َّ مُحَم َّ َأشْهَد
دٍ وَعَلَى آلِهِ وََأْصحَابِهِ َأْجمَعِيْنَ. ِ وََسل ِْم عَلَى َسي ِدِنَا مُحَم َّ  َصل 

ِتَْقوَى الل  هِ فَقَْد فَازَ  قُوا الل  هَ، ُأْوِصيْكُْم وَنَْفسِْي ب ا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الل  هِ، اِت َّ قُوْنَ.اَأم َّ  لمُت َّ

 ٹ ٹ 

 ک  گ    گ  گ   گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  

  درحمتي اهلل، مسلمين مسلمات يڠ 



إنساني فطره ڤڽوبور عيدالفطري الفطري عيدخطبة                                                                                                          

7 

 

 ٢هن عيدالفطري ڤد هاري اين، جاڠنله كيت ملوڤاكن ساوداراادالم مڽمبوت كمري

ن كهيدوڤن سڤرتي ڤڤرڠن، كبولورن، ڤنيندسن، ءي ڤلباڬاي دوڬاءكيت يڠ سدڠ ماللو

جوسترو، ريڠنكنله تاڠن هولوركنله بنتوان. بنتوله سسام إسالم  هن. يكساكيتن دان كسد

 :2 ة، ايةدئالما ة. رنوڠكن فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورءدڠن قدرة دان دعا

ەئ  وئ وئ ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  یی  

 ی  ی   

دان جاڠن ن دان تقوى، قكن﴾ كباجيامنولوڠله كامو دالم ﴿مڠرج-دان تولوڠ ”مقصودڽ: 

له كامو كڤد اهلل، سسوڠڬوهڽ اهلل امنولوڠ دالم بربوات دوسا دان ڤلڠڬرن دان برتقو-تولوڠ

 “ساڽ.قامت برت سي

تس بڬيندا أڤد هاري اين جوڬ، ماريله كيت ممڤرباڽقكن اوچڤن صلوات دان سالم ك

  :65 ةب ايااألحز ة. اهلل سبحانه وتعالى برفرمان دالم سورملسو هيلع هللا ىلصنبي محمد 

ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ چ  چ  چ  ڇ  ڄ  ڄ  ڄ  

 ڇ  ڇ

ڽ برصلوات ﴿ممبري سڬاال تسسوڠڬوهڽ اهلل سبحانه وتعالى دان مالئك”مقصودڽ: 

يمان، برصلواتله كامو إيڠ بر٢واهاي اورڠ .﴾ملسو هيلع هللا ىلصن﴾ كڤد نبي ﴿محمد قيءڤڠحرمتن دان كبا

 “كڤداڽ سرتا اوچڤكنله سالم سجهترا دڠن ڤڠحرمتن يڠ سڤنوهڽ.
 

 ِ هُم َّ َصل  بْرَاهِيمَ وَعَلَى الل َّ يَْت عَلَى َسي ِدِنَا إ  دٍ، َكمَا َصل َّ دٍ وَعَلَى ا ِل َسي ِدِنَا مُحَم َّ عَلَى َسي ِدِنَا مُحَم َّ
دٍ، َكمَا بَارَْكَت عَلَى سَ  دٍ وَعَلَى ا لِ َسي ِدِنَا مُحَم َّ َبَارِكْ عَلَى َسي ِدِنَا مُحَم َّ بْرَاهِيمَ، و ي ِدِنَا ا لِ َسي ِدِنَا إ 

 َ بْر َك حَمِيدٌ َمجِيدٌ.إ  ن َّ ِيْنَ إ  َم بْرَاهِيمَ فِي اَلعَال  اهِيمَ وَعَلَى ا ِل َسي ِدِنَا إ 
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اِشدِينَ  ِ الر َّ ُلُفَاء هُم َّ عَِن اْلخ ، : المَْهدِي ِينَ  وَاْرَض الل َّ َ وَعُثْمَانَ وَعَلِي ٍ َ  َأبِي بَكْرٍ وَعُمَر  َض ارْ و
حَابَةِ َأْجمَعِينَ، ئِرِ اَلص َّ هُم َّ عَْن سا ا الل َّ لَى يَوِْم الد ِيِْن وَاْرَض عَن َّ ْحسَاٍن إ  َ  وَمَْن تَبِعَهُْم بِإ  َ م ُ ع  مْ ه

 ِ َ ب َ  كَ ن ِ م َ وك ِ ر َ  كَ م ِ سَ حْ إ  و َ  كَ ان َ كْ ا أَ ي َ ر َ كْ أَ الْ  م ِ ر  .ينَ م
هُم َّ اْغفِرْ لِلْمُْسلِمِينَ وَالمُْسلِمَاِت وَالمُؤْمِنِينَ   وَالمُؤْمِنَاِت الَأْحيَاءِ مِْنهُْم وَالَأْموَاِت. الل َّ

هُم َّ َأي ِدْ  ِ  الل َّ وْفِيِْق وَالْهِدَايَةِ دَوَاِم ب لَامَةِ اَلت َّ ةِ وَاَلس َّ ح َّ َ دُولِي يك باوه  نَا مَلِ كَوَاَلص ِ َ ڠ م ُ ه َليا وا م
 ى بِالل  ه ، اَلسُلطَان عَبْدُ الل  ه رِعَايَةُ الد ِيْن اَل مُْصطَفَ يڠ دڤرتوان اڬوڠسري ڤدوك بڬيندا 

بْنِ   ُسلْطَان حَاِج َأْحمَد َشاه اَل مُْستَعِيْن بالل  ه.  المرحوم َشاه ا
 َ َ كَذلَِك ك باوه و َ دُولِي يڠ م ُ ه سري ڤدوك بڬيندا راج ڤرمايسوري اڬوڠ،  َلياوا م

ْ إ   (Tunku)تُونكو يَةْ بِنِْت اَل مَرُْحوْم اَل مُتَوَك ِْل عَلَى حاجه عَزِيْزَةْ َأمِيْنَةْ مَيْمُوْنَة ْسكَنْدَرِ
َاج. ْسكَنْدَْر الح  الل  ه ُسلْطَان إ 

هُم َّ  الَهُ وَرَعَايَاهُ مِنَ الْمُْسلِمِينَ وَالْمُْسلِمَاِت وَالْمُؤْمِنِينَ  الل َّ  اْحفَْظ عُلَمَاءَهُ وَوُزَرَاءَهُ وَقَُضاتَهُ وَعُم َّ
اِحمِينَ   . وَالْمُؤْمِنَاِت بِرَْحمَتَِك يَا َأْرَحمَ الر َّ

 َ َلَدَن هُم َّ اْجعَْل ب يَا ا الل َّ يمَاٍن، وََأْمٍن وََأمَاٍن، ، َسخَاءً اآمِناً مُْطمَئِن   مَاَلِيزِ رَخَاءً، دَارَ عَْدٍل وَإ 
ئِرَ بِلَادِ اَلْ مُْسلِمِينَ   .وََسا

َلل َّ  ً وَاْرزُقْنَا اْجتِنَابَهُ. ا ِبَاعَهُ، وََأرِنَا اَلْبَاطَِل بَاطِلا ا وَاْرزُقْنَا ات  هُم َّ َأرِنَا اْلحَق َّ َحق   َلل َّ ُ ا م َّ لاَ ه
 َ ف َ تُؤَاِخَْذنَا بِمَا فَعََل اَلس ُ ِنَا فَْضلََك، وَلاَ تُسَل ِْط عَلَيْن ب ا، وَلاَ َتحْرِْم عَلَيْنَا بِذُنُوْ ِنَا هَاءُ مِن َّ ب ا بِذُنُوْ

 مَْن لاَ َيخَافَُك وَلاَ يَرْحَمُنَا.
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ُ الل َّ  َ ن َّ إ   م َّ ه َ سْ ا ن ِ ت ْ ع ُ ي َ  كَ ن َ و َ سْ ن ِ ْْ ت ُ ف َ ر ُل عَلَيَْك،  ك َ وَنَْستَهْدِيَْك وَنُؤْمُِن بَِك وَنَتَوَك َّ ُ و ْ ن َ  يْ نِ ث َ ع ْ ل َ  كَ ي ْ الخ  َ ي  ر
هُ.  نَْشكُرُكَ  َ كُل َّ َ و َ ل ُ كْ ا ن ُ ف ُ الل َّ وََنخْلَُع وَنَتْرُكُ مَْن يَْفُجرُكَ.   كَ،ر َ ي َّ إ   م َّ ه َ  اك ُ عْ ن َ  ،دُ ب َ و ُ  كَ ل ي ل ِ صَ ن

 َ َ و ُ سْ ن َ  ،دُ ج َ إ  و ْ َل َ  كَ ي َ سْ ن َ ع ْ نَ ى و ِ ح َ  ،دُ ف َ  وْ جُ رْ ن َ حْ ر َ م َ  كَ ت ْ نَ و َ خ َ ش َ َذَ ى ع َ  ن َّ إ   ،كَ اب َ َذَ ع ِ ال كَ اب ِ  د َّ ج  ارِ ف َّ كُ اَل ْ ب
 ُ ْ م  .قٌ حَ ل

ِ  الل هُم َّ أعِز َّ الإسلام َ الحَق  َ وَالمُشْرِِكينَ وَأعِْل كَلِمَة َ وَاَل كَفَرَة وَالمُْسلِمِينَ وََأذِل َّ اَلش ِرْك
هُم َّ وَح ِْد ُصفُوَف المُْسلِمِينَ وَقَو ِ عََزائِمَهُمْ   .وَالد ِيِن، الل َّ

ِ مَكَاٍن، وَاْرفَْع عَْنهُمُ اَلْقَْحَط وَاَلْبَلَاءَ، وَاْلحَرَْب وَالاِْعتِدَاءَ.  الل هُم َّ  ْخوَانَنَا فِي كُل  انْصُرْ إ 
هُم َّ قِنَا اْلأَ  ِنَا. الل َّ ب ا وَلَا فِيْنَا وَلَا تُسَل ِْطهُْم عَلَيْنَا بِذُنُوْ ِِن اْلَأعْدَاءَ مِن َّ ُمَك  هُم َّ لَا ت ْسوَاءَ وَلَا الل َّ

 ْ ا اَلْبَلَاءَ مَا لَا يَْكِشفُهُ غَيْرُكَ.َتج هُم َّ اْكِشْف عَن َّ ا لِلْبَلْوَى. الل َّ  عَلْنَا َمحَل  
 َ ن َب َّ اُب. ر َك َأنَْت اَلْوَه َّ ن َّ ْذ هَدَيْتَنَا وَهَْب َلَنَا مِن ل َّدُنَك رَْحمَةً إ  بَنَا بَعْدَ إ  نَا لاَ تُزِْغ قُلُو َب َّ ِنَا  ار آت

 َ نْيَا َحسَنَةً و ارِ.فِي الد ُ   فِي الآِخرَةِ َحسَنَةً وَقِنَا عََذَاَب اَلن َّ
 عِبَادَ الل  هِ،

چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   

 ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ
   

ُ  فَاذْكُرُوا  َ يَذْكُرْكُْم، وَاْشكُرُوه َ اَلْعَظِيْم ِ يُعْطِكُْم  الل  ه ُ مِْن فَْضلِه ِ يَزِْدكُْم، وَاْسَأَلُوه عَلَى نِعَمِه
 ُ  الل  هِ َأْكبَرُ، وَالل  هُ يَعْلَمُ مَا تَْصنَعُونَ. وَلَذِكْر

َمْدُ.  الل  هُ َأْكبَرُ، الل  هُ َأْكبَرُ، الل  هُ َأْكبَرُ، وَلل  هِ اْلح

 


