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(يڠفرتام)
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للا أُكُبُ هُر كُبُ ُيراُ ،والُحُمُ ه ُد هلل كُثُ ُيراُُ.
أُكُبُ هُر ،هُ
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لامُمُُُ.
ْاسُ ُلمُُ ،وفُضُلُنُا عُلُى كُثُ ُير مُنُ ُ
هلل الُذُي أُكُ ُرمُنُا بُنُعُمُةُ ُ
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ك ُولُ هُه الُحُمُ ه ُد ُو هُه ُو عُلُى
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للا ُوحُدُ هُه ُل شُ ُريكُ لُ ُه ،لُ ُه ُ
أُشُهُ ه ُد أُنُ ُل ُِلُهُ ُِ ُل هُ
هه ه ه
ه
ول هُه ،الُبُدُ هُر الدُجُى ُوالسُ ُراجُ
س ُ
ُكلُ ش ُيُءُ قُدُيرُُ ُ.وأُشُهُ ه ُد أُنُ هُمحُمُدُا عُبُ ُد ُه ُورُ ُ
ه
النُيرُ.
ُ
ه ه
الهُدُاةُُ ،وعُلُى آلُهُ
الرحُ ُم ُة ُ
اللُ هُهمُ صُلُ ُوسُلُمُ ُوبُا ُركُ عُلُى سُيُدُنُا هُمحُمُدُُ ،
اه ُِلُى يُ ُومُ الُقُيُامُةُُ.أُمُا بُعُ هُدُُ.
ُوصُحُبُهُ ُومُنُ اتُبُعُ هُهدُ هُ
ه
ه
ى
يكمُ ُوُِيُايُ بُتُقُ ُو للاُُُ.
فُيُا عُبُادُ للاُ!ُ ُأ ُوصُ ُ
واهي همب ٢هللا! ساي برفسن كفد كامو دان ديري ساي سنديري ،سفاي
برتقوى كفد هللا دڠن مڠيكوت سڬل فرينتهڽ دان منيڠڬلكن سڬل الراڠنڽ
دڠن راس تاكوت كفد هللا دمان سهاج كيت براد.
مسلمين دان مسلمات!

هاري اين كيت مڽمبوت هاري راي ،ستله كيت برجاي منونيكن عبادة
فواس دان برعمل باڬي مندافت فضيلة بولن رمضان .ماريله فول كيت
مليهت ديري سنديري ،افكه كسن درفد بولن رمضان ايت برجاي دتانمكن
دالم ديري كيت؟ يڠ ترفنتيڠڽ اياله منجادي اورڠ ٢يڠ برتقوى ،يڠ منجادي
توجوان فواس مڠيكوت فرينته هللا .فرمان هللا تعالى:
ه
ه
يا أيها الذين آم هنوا هكتُب علي هك هم الصي ه
ام كما كتب على الذين من قبلكم
ه
ه
لعلكم تتقون (ُُ)381البقرةُ.
(مقصودڽ) :واهي اورڠ ٢يڠ برايمان! دواجبكن كاتس كامو برفواس،
سبڬيمان دواجبكن كاتس اومة يڠ لبيه دهولو درفد كامو ،سفاي كامو
برتقوى.
مسلمين دان مسلمات!
دبولن رمضان جوݢ هللا مميليه ماس القران دتورونكن دڠن مڽتاكن
توجوانڽ دان چابران يڠ واجب دهادفي افبيل القران ايت دتريما دڠن
سمفرنا دان دعملكن سفنوهڽ ،مك برالكوله فرسليسيهن يڠ ممبيذاكن
دانتارا فتونجوق هللا يڠ واجب دايكوت دان كسساتن كران منولق
فتونجوق هللا يڠ واجب دتولقدان دتنتغ .فرمان هللا تعالى:
ه
ه ه
شه هر رمضان الذي أنزل فيه القرُءان ههدى للناس وبينات من ال ههدى
ه
والفرقان (ُُ)381البقرةُ.

(مقصودڽ) :بولن رمضان اياله يڠ دتورونكن فداڽ القران ،يڠ منجادي
فتونجوق كفد مأنس ي دان سڬل كتراڠن درفد فتونجوق ،سرت ممبيذاكن
(انتارا بتول دان ساله).
القران اداله كالم هللا (اتو كات ٢هللا) يڠ واجب دتريما بنرڽ دان واجب
دطاعتي تنفا فيليهن يڠألين ،كران هللا ايت مها سوچي درفد سڬل صفة
ككوراڠن ،رحمتڽ يڠ تيدق ترهيڠݢ ،عاديل حكومڽ يڠ تيدق اد ككوراڠن
سديكيت فون دان بيجقسان يڠ تياد بنديڠن .اينيله حقيقية يڠ واجب
دتريما اوله سسياف يڠ برايمان كفد هللا دڠن سبنرڽ ٢دان منولق سڬل
روف دان بنتوق شيريك.
ستله كيت برعبادة فواس دان مڠهيدوفكن سماڠت كمبالي كفد القران
دبولن رمضان ،مك سيكف كيت ترهادف القران منجادي اوكوران اداڽ
تقوى ددالم ديري كيت اتو تيدق .كيت واجب برالكو عاديل دان بنر
ترهادف ديري كيت سنديري ،كالو تيدق مك منيفو ديري سنديري ،كران
هللا برفرمان:
ذلك الكت ه
اب ل ريب فيه ههدى لل همتقين (ُُ)2البقرة ُُ.
(مقصودڽ) :كتاب القران اين ،تيدق شك الڬي ممبري فتونجوق كفد
اورڠ ٢يڠ برتقوى.
اين منونجوقكن بهوا اورڠ ٢يڠ برتقوى ايت منجاديكن القران فتونجوقڽ،
دڠن يقين كفد بنرڽ ،عاديلڽ دالم سموا فركارا ،رحمتڽ ممباوا كبأيكن

كفد مأنس ي .منولقڽ منجادي سست دان مڽببكن چالك ددنيا دان نراك
دهاري آخيرة.
مسلمين دان مسلمات!
ستروسڽ بڬيمانكه چارا منجاديكن القران ايت فتونجوق دڠن يقين دان
برإيمان باڬي ممبوقتيكن اداڽ صفة تقوى؟
هللا سبحانه وتعالى تله ملنتيق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم باڬي منريما
القران سچارا وحيو يڠ دسمفيكن اوله مالئكة جبريل ،سرت مڽمفيكنڽ
كفد مأنس ي سچارا بچأن لسان يڠ دروايتكن اوله فارا علماء دڠن أمانة
دان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جوݢ مڠاجر چارا برعمل دڠن القران
ايت سچارا سمفرنا ،درفد اول سهيڠݢ أخير ،والو فون ترفقسا برسوسه
فايه مڠهادفي مريك يڠ تيدق منريما فتونجوق القران اين دان مننتڠڽ دڠن
سڬل چارا يڠ ظاليم دان ملمفاوي باتس.
فرمان هللا تعالى كفد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
ه
ه
ِنا أنزلنا ِليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الل هه ول تكن
للخائنين خصيما [ُ.النساء ُ]301 :
(مقصودڽ) :سسڠڬوهڽ كامي تله منورونكن كفدامو اكن كتاب (القران)
دڠن ممباوا فركارا يڠ بنر ،سفاي كامو ملقسانكن حكومن دكالڠن مأنس ي
(دڠن فتونجوقڽ) دڠن اف ٢يڠ دڽتاكن اوله هللا ،دان جاڠن سكالي ٢كامو
ممبيال اورڠ يڠ خيانة.

فرمان هللا تعالى كفد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
ه
ه
وأنزلنا ِليك الذكر لتبين للناس ما ُن ُزل ِليهم ولعل ههم يتفك هرونُ[ُ.النحل :
ُُ]33
(مقصودڽ) :دان كامي تله منورونكن كفدامو كتاب فڠاجران (القران)
سفاي كامو مڽتاكن كفد مأنس ي بركنأن اف ٢يڠ تله دتورونكن كفد مريك
دان موداهن ٢مريك برفيكير دڠن بتول.
فرمان هللا تعالى كفد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
ه
ه
وما أنزلنا عليك الكتاب ِ ُل لتبين ل هه هم الذي اختلفوا فيه و ههدى ورحمة
ه
لقوم هيؤمنونُ[ُُ.النحل ُ]43 :
(مقصودڽ) :دان تيدقله كامي تورونكن كفدامو اكن كتاب (القران) اين
مألينكن سفاي كامو منرڠكن كفد مأنس ي فركارا ٢يڠ منجادي فرتليڠكاهن
دان منجادي فتونجوق دان رحمة كفد قوم يڠ برايمان.
مسلمين دان مسلمات!
كتهويله بهوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تله منونيكن كواجيفن بردعوة
دان برجهاد ،مڽمفيكن إسالم مڠيكوت فرينته هللا درفد القران ،مڠاجق
مأنس ي كفد إسالم سچارا ريال هاتي ،تيدق دڠن فقسأن دان برعمل دڠن
چارا ايت دڠن سفنوه دان سچوكوفڽ مڠيكوت القران .برموال درفد ديري
ماسيڠ ،٢كلوارݢ ،سهيڠڬاله منڬقكن كراجأن يڠ ملقسناكن سلوروه
فرينته هللا ددالم القران.

افبيل تيدق دايذينكن دمكة اوله فميمفينڽ ٢يڠ ساڠت ظاليم دان داتڠڽ
درفد فندودق مدينة يڠ منريماڽ سفاي دعملكن سفنوهڽ ددالم نڬري
مريك ،مك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم برهجرة كمدينة باڬي منڬقكن
حكوم ٢هللا ددالم القران دڠن مڠاجر چارا برعمل دڠن فتونجوق هللا كفد
سلوروه مأنس ي ،سمأد يڠ مڠانوت إسالم اتو يڠ تيدق مڠانوتڽ تتافي تيدق
مننتڠڽ ،دالم ماس يڠ سام ترفقسا برجهاد مڠهادفي مريك يڠ مننتڠڽ
دكالڠن اورڠ ٢كافير دان منافق.
ستله القران دسمفرناكن دان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تله
مڽمفيكن سمواڽ ،مك هللا موفاتكن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
مسلمين دان مسلمات!
كواجيفن برعمل دڠن القران سفنوهڽ تيدق بوله دهنتيكن دڠن كوفاتن
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،مك فارا صحابة رض ي هللا عنهم مڽمبوڠ
فرجواڠن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دان تروس واجب دسمبوڠ اومتڽ
يڠ ستيا سهيڠݢ هاري قيامة.
مسلمين دان مسلمات!
افبيل مڽمبوڠ فرجواڠن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،مك كيت
مڠهادفي اوجين برباڬي فيهق يڠ مڽليويڠ درفد القران دڠن برباڬي چارا بوكن
سهاج كالڠن بوكن إسالم يڠ مننتڠ سچارا تربوك ،تتافي اداڽ كالڠن يڠ
مڽليويڠ سچارا مڽستكن دالم مشاركت إسالم ،سفرت اداڽ كالڠن منافق

دان اهل الكتاب دزمان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،سمأد مريك
منولق سچارا اجاران يڠ واجب برايمان دان فرچاي كفداڽ اتو عمالن يڠ
واجب دعملكن دڠن سمفرنا.
ادافون سچارا اجارنڽ ،اداڽ مريك يڠ منريما إسالم منجادي اڬامڽ دان
مڠاكو منجادي فڠانوت إسالم ،تتافي فرچاي كفد فراتوران دان اوندڠ٢
ريكأن مأنس ي باڬي مڠاتور دان مڠوروس اوروسن دنيا ،دالم فركارا يڠ تيدق
دايذين اوله هللا ،فد حال سوده اد اية ٢القران دالم فركارا ترسبوت،
سفرت منولق اداڽ حكوم فوليتيك دالم القران ،حكوم يڠ بركأيت دڠن
ايكونومي ،جناية دان سباڬيڽ ،درفد اوندڠ ٢دالم نكارا سهيڠڬاله اوندڠ٢
انتارا بڠسا دان نڬارا .اينيله كالڠن يڠ دسبوت اوله فرمان هللا:
ه
ه
أم ل ههم شرك هاء شر هعوا ل ههم من الدين ما لم يأذن به الل هه ولول كلمة
الفصل ل هقض ي بين ههم وِن الظُالين ل ههم عذ ٌ
اب أل ٌ
يم (ُُ)23الشورىُ.
(مقصودڽ) :اداكه مريك ممفوڽأي سكوتو ٢يڠ مڠاداكن حكوم شريعة دالم
فركارا يڠ تيدق دايذين اوله هللا؟ كالوله تيدق كران اداڽ كفوتوسن هللا
انتوق ممبيچاراكن مريك فد هاري قيامة ،نسچاي مريك دجاتوهكن عذاب
سفنوهڽ ددنيا اين دكالڠن مريك ،دان سسڠڬوهڽ اورڠ ٢يڠ ظاليم ايت
دسدياكن انتوق مريك عذاب يڠ فديه.
دانتارا سكوتو ٢ايت اياله فميمفين يڠ منولق حكوم ٢القران يڠ مروفاكن
كالم هللا اللو دتوكر دڠن فراتوران دان اوندڠ ٢ريكأن مأنس ي يڠ تيدق
دايذين اوله هللا .اداله تيدق منجادي كسالهن سكيراڽ مڠڬوناكن عقل دان

كبيجقسنأن ،علمو دان كاجين مأنس ي سنديري دالم فركارا يڠ تيدق اد
نص درفد القران دان حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
ادا جوݢ كالڠن يڠ برچاكف سفاي بالجر دان مڠكاجي القران سهاج دڠن
تيدق برحاجة كفد تونجوق اجر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .مريك
اداله كالڠن يڠ دڽتاكن اوله فرمان هللا:
هقل أط ه
يعوا الله والر هسول فإن تولوا فإن الله ل هيحب الكافرين (ُ)12آل
عمرانُُ
(مقصودڽ) :كاتاكنله ،طاعتيله هللا دان رسول ،مك جك مريك برفاليڠ،
مك سسڠڬوهڽ هللا تيدق مڠاسيهي اورڠ ٢يڠ كافير.
هللا منڬسكن سفاي منطاعتي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يڠ مڽمفيكن
القران دان چارا ٢برعمل دڠنڽ سلفس منطاعتي هللا.
اد جوݢ كالڠن يڠ منڬقكن نڬارا إسالم ،تتافي تيدق مواجبكن فلقسنأن
حكوم شريعتڽ دڠن سمفرنا دان تيدق برجواڠ انتوق منڬقكنڽ .چوكوف
برفادا دڠن اف يڠ اد دڠن موده تنفا مڠهادفي كسوسهن تنتاڠن درفد
موسه ٢إسالم ،مريك اداله كالڠن يڠ دڽتاكن اوله فرمان هللا:
ه ه
هه
ه
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ول تتب هعوا خطوات الشيطان
ه
ِن هه لكم ع هد ٌّو همب ٌين (ُُ)208البقرةُ.

(مقصودڽ) :واهي اورڠ ٢يڠ برايمان ،ماسوقله كامو كدالم اڬام إسالم
سمواڽ دان جاڠنله كامو مڠيكوت لڠكه ٢شيطان ،سسڠڬوهڽ دي اداله
موسه يڠ ڽات كفد كامو.
فارا علما ء تفسير منڬسكن هوراينڽ برمقصود فرچاي كفد سموا اجاران
إسالم دان برعمل دڠنڽ سداي اوفاي ،بوكنڽ سچارا ترفيليه اتو برفلوق
توبوه ،مك مڠيكوت تيفودايا دان لڠكه ٢شيطان.
مسلمين دان مسلمات!
ماريله كيت منيڠڬلكن رمضان دڠن صفة تقوى يڠ دبوقتيكن دڠن فرچاي
كفد سلوروه اجاران إسالم يڠ اد دالم القران دان چارا برعملڽ يڠ
دتونجوق اوله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دان فارا علماء يڠ منريما
فساك علموڽ دڠن امانة ،بنر دان إخالص .جوݢ دڠن راس تاكوت كفد
بالسن هللا سكيراڽ ترايكوت ٢دڠن فارا فميمفين دان فارا علماء يڠ تيدق
امانة ،يڠ مڠڬودا دان منيفو سفاي ترفيسوڠ درفد فتونجوق هللا يڠ سبنر.
جاڠنله منوڠڬو هاري قيامة سهيڠݢ برالكوڽ فرمان هللا:
أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم ُ
ه ه
يوم هتقل هب هو هج ه
وه ههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الر هسول
ه
ه
(ُ )66وقالوا ربنا ِنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل (ُ )66ربُنا
آتهم ضعفين من العذاب والعن ههم لعنا كبيرا (ُُ)68ألاحزابُ.

(مقصودڽ) :دهاري دباليقكن ٢موك ٢مريك ددالم نراك ،اللو مريك بركات
(دڠن مڽسل) :ادوهي! الڠكه بأيكڽ كالو داتس دنيا دهولو كامي منطاعتي
هللا دان منطاعتي رسول .دان مريك بركات الڬي :واهي توهن كامي! كامي تله
منطاعتي توان ٢كامي (فارا علماء يڠ منيفو) دان فميمفين ٢كامي ،اللو
مريك مڽستكن كامي درفد جالن يڠ سبنر .واهي توهن كامي! سيقساكن
مريك برليفت كالي ڬندا عذاب دان لعنتكن مريك دڠن سبرتڽ.٢
ه
ه
اليُاتُ ُوالُحُكُمُةُُ.
اكمُ بُ ُ
للا لُي ُولُ ُكمُ فُي الُكُتُابُ ُوالسُنُةُُ ،ونُفُعُنُي ُوُِيُ ُ
بُا ُركُ هُ
ه
ه
ه
ه
السُلُمُاتُُِ ،نُ هُه
السُلُمُينُ ُو ُ
أُ ُقو هُل قُ ُولُي هُذُا ُوأُسُتُغُفُ هُر للاُ لُي ُولُ ُكمُ ُولُجُمُيعُ ُ
ه
الرحُيمُ.
هُه ُو الُغُ ُفو هُر ُ
خطبة يڠكدوا
للا أكبر ،للا أكبر ،للا أكبر ،للا أكبر ،للا أكبر ،للا أكبر ،للا أكبر ،وهلل
الحمدُ .أشه هد أن ُل ِله ِ ُل ه
للا وحد هه ُل شريك ل هُهُ .وأشه هد أن محمدا
ه
عب هد هه ور هسول هُهُ .الل ههم صل وسلم على سيدنا هُمحُمُد وعلى آله وصحبه
لا هُهُ.أما بع ه ُدُ.
ومُن تبع هُه ونصر هه وو ُ
ه
ه
ه ه
ه
ن
ى
و
فيا عباد للاُُ،أوصيكم وِياى بتقو للا فقد فاز التقو ُُ.وتز دوا فإن
ىُ.
خير الزاد التقو ُ
مسلمين دان مسلمات سكلين!

ماريله فد هاري راي اين كيت مراسكن بتاف بسرڽ نعمة إيمان دان إسالم
يڠ دكورنياكن كفد كيت اوله هللا تعالى .دان هاڽ كماتين ددالم إيمان دان
اسالم سهاج يڠ دريضأي اوله هللا سبݢيمان فرمانڽ:
ه
ه
ه
ه
ه
يا أيها الذين آمنوا اتقوا للا حق تقاتهُُ،و ُل ت هموتنُ ِ ُل وأنتم همسل همونُُ.
(مقصودڽ) :واهي اورڠ ٢يڠ برإيمان ،برتقواله كامو كفد هللا دڠن سبنر٢
تقوى ،دان جاڠنله كامو ماتي مألينكن كامو ددالم كادأن براݢام اسالم.
فد هاري اين جوݢ هندقله كيت ايڠت بتاف بسرڽ نعمة فرسودارأن
اسالم يڠ دانجوركن ددالم اسالم .تندا إيمان سسئورڠ اياله دي كاسيه
كفد سودارا ساݢام دڠنڽ سبݢيمان دي كاسيه كفد ديريڽ سنديري .سبدا
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
ه
ُل هيؤم هن أح هدكم حتى هيحب ُلخيه ما هيحب لنفسهُُ.
(مقصودڽ) :تيــدق برإيمان سسئورڠ كامو سهيڠݢ دي كاسيه كفد
سـوداراڽ سبݢيمان كاسيهڽ كفد ديريڽ سنديري.
سهوبڠن ايت هندقله الهير ددالم هاتي ستيف اورڠ اسالم فراسأن سـديه
ترهادف بالء بنچان دان كسـوسهن يڠ منيمفا اومة اسالم دسرات دنيا،
سمأد مريك يڠ دتيمفا ݢمفا بومي ،دلندا ففراڠن ،كمسكينن دان كبولورن
دنݢارا ٢افريقا ،دان اومة اســالم يڠ سدڠ دجاجه ،دظالمي دان دبونه
سرت دتيندس سـفرتي يڠ سدڠ برالكو دفلسطين ،سريا ،عراق ،سالتن
تايلند ،روهيڠيا دان سباݢيڽ.

جــك تيدق ممفو ممبنتو مـريك دڠن واڠ ريڠݢيت دان تناݢ ،سكورڠڽ٢
ماللؤي دعـاء دان مناجات كفد هللا سفاي هللا ممبري فرتولوڠن كفد مريك
دان ممبيبسكن مـريك درفد فندريتأن دان كظاليمن مأنس ي يڠ دهادفي
مريك.
مسلمين دان مسلمات سكلين!
فد هاري يڠ مليا دان فنوه بركة اين ماريله كيت ممباڽقكن اوچافن
صلوات دان سالم كاتس نبي محمد صـلى هللا عليه وسلم يڠ تله مڽمفيكن
اسـالم كفد كـيت ستله ماللؤي برباݢي بنتوق جـهاد دان فڠ ـربانن .تنــدا
كاسيه كيت كفد بݢيندا درقمـكن ماللؤي اوچافن صلوات دان سـالم
سباݢي مماتوهي فرينته هللا ددالم القرآن:
ه
ِن للا وم ُلئكت هه هيصلون على النبىُُ ،يا أيها الذين آمنوا صلوا عُليه
وسل هموا تسليماُ.
(مقصودڽ) :سسـوڠݢوهڽ هللا دان فارا مالئكتڽ سنتياس برصلوات كاتس
نبى ،مك واهي اورڠ ٢برإيمان ،اوچفكن صـلوات دان ســالم كاتسڽ دڠن
سسوڠݢوهڽ.٢
الل ههم صل على محمد وعلى آل محمدُُ،كما صليت على ِبراهيم وعلى آل
ِبراهيمُُ.وبا ُرك على محمد وعلى آل محمدُُ،كما باركت على ِبراهيم وعلى
آل ِبراهيم فى العالين ِنك حم ٌ
يدُُ.
يد مج ٌُ

ه
ه
ه
الل ههم اغفر لل همؤمنين والؤمنات والسلمين والسلمات لاحيآء من ههم
هه
هه
ولامُواتُُ.ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحم ههم كما ربونا صغاراُ.
هه
ه
ربنا اغفرلنا وإلخواننا الذين سبقونا باإليمان ول تجعل فى قلوبنا غل
ه ٌ
ه
للذين آمنوا ربنا ِنُك رؤوف رحي ٌُمُ.
ه
ه
الل ههم أعز ْاسلم والسلمينُُ ،وأذل الشرك والشركينُُ ،والنفاق
ه
ه
ه
ه
والنافقين والظلم والظالينُُ.الل ههم ِنا نجعلك فى ن هحور أعدآئنا ون هعوذ بك
ه
ه
من ش هُرورهمُُ .الل ههم هرد كيد ههم على ن هحورهمُُ .الل ههم بدد شمل ههم وفرق
جمع ههم وشتت كلمت ههم وزلزل أقدام ههمُُ،وسلط عليهم كلبا من كلبكُُُ.
ه
ه
الل ههم ان ه
صر ِخواننا الجاهدين والستضعفين فى فلسطينُُ،وفى غزةُُ،وفى
ه
ه
العراقُُ،وفى كشميرُ،وفى جنوب تايلند وفى كل مكانُُ.الل ههم قو عزائم ههمُُ،
واجمع كلمت ههمُُ،وثبت أقدام ههمُُ،وان ه
صر ههم على أعدآئهمُُُ.
ه
اُلل ههم آت أنفسنا تقواهاُ،وزكها أنت خي هر من زكاهاُ،أنت وليها ومو ُلهاُُ.
ه
ه
ًّ
الل ههم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباع هُهُ،وأرنا الباطل باط ُل وارزقنا اجتناب هُهُ.
ه
الل ههم أصلح هسلطانناُ،وأئُمتنا و هو ُلة أ همورناُ،واجعل و ُليتنا فى من خافك
ه
واتقاك يا رب العالينُ ُ .ربنا ظلمنا أنفسنا وِن لم تغفر لنا وترحمنا
ه
ه
ه
لُنُكونن من الخاسرينُُ .ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أع هين
لاخرة حسنة وقنا
واجعلنا لل همتقين ِماماُ.ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى ُ
عذاب النارُُ .وصلى ه
للا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمُُ.
ه
أكبر ُ،ه
أكبر ُ،ه
أكبرُ،ولله الحم هُد.
للا هُ
للا هُ
والحمد هلل رب العالينُُُُ.اهلله هُ

ُ

