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 سݢاال منيڠݢلکندان  مڠيکوت سݢاال فرينهتڽ ڠند(برتقوا� اكمو مسوا كفد هللا ! هللا ٢مهباوايه 

باكلن  ٢سـبأيک سسڠݢوهڽمك ) ةدامل كهيدوفن دنيا دان هاري أخري (باكلن  چاري9دان  .)الرڠ4

 �Mبرتقوىايت ا. 

حاج عبادة . عبادة حاج دان عبادة قرTن دڠنبرمسفنا  أحضى،هاري راي  مپمبوتهاري اين كيت 

 فڠرTننيستيوا برس افر  ممفرايڠايتكون إسالم دان عبادة قرTن فوال كران وادا� سا� ساتو درفد ر 
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 واجب اتو سچارادمعلكن  مسأد إسالم، اݢاممل دوا فراكرا برس دا. نيب برس إبراهمي عليه السالم

  . اكدأن دان كتتافن حكوم رشع مڠيکوتمعلكن د يڠسـنة 

مريك ترديري درفد  دنيا،دري سلوروه فلوسوق  يڠ داتڠاومة إسالم  مڠهميفونکنعبادة حاج 

امل مريك دساتوكن د. دان هرت بندا فڠکتكدودوقنئ  ور} کوليت، هباس، برTݢاي بڠسا،

 چابڠ،فون بربيذا مذهب دامل فراكرا والو  سام، يڠ روکونڽ مڠيکوتفرسودارأن إميان دان إسالم 

 مڠيکوتعبادة قرTن دواجبكن دان  يڠترماسوق عبادة حاج  دارس،تتايف برساتو دامل فراكرا 

 يڠدان برعبادة كفد توهن  برإميان دڠنمريك دساتوكن . واجب اتو سـنة سچارا مسأد اكدأنڽ،

كفد نيب محمد صىل هللا عليه منجادي ساتو اومة  قب�،ساتو  مڠهادف کأره اكدأندامل  ساتو،

 وسمل،سـنة رسول هللا صىل هللا عليه  دڠنرس� برمعل  القرءان،ساتو كتاب  برفݢڠ دڠن وسمل،

  . رسول هللا صىل هللا عليه وسمل دڠن وفاتڽتيدق ترهنيت  برتروسن، يڠدي اجاران منجا سهيڠݢ

بوروق ددنيا  يڠممباوا عاقبة درفد إسالم ت9  يڠ ألينهادفن كيت هاري اين هبوا اجارن د ترپات

اكدأن اين مواجبكن كيت برمتبه يقني كفد . لبيه بوروق دهاري آخرية عاقيب� يڠا سـبلوم مرنمي

 :فرمان هللا تعاىل. ةكيت ددنيا دان دأخري  مپالمتکن ٢سڠݢوه يڠ عاديل،برن دان  يڠ ،إسالم

 tΒuρ Æ� tGö; tƒ u�ö�xî ÄΝ≈ n=ó™ M}$# $YΨƒ ÏŠ n=sù Ÿ≅t6 ø)ãƒ çµ ÷ΨÏΒ uθèδ uρ ’ Îû Íοt ÅzFψ$# z ÏΒ zƒ ÌÅ¡≈ y‚ø9 $# ∩∇∈∪    

  )85: آل معران ( 

مك  ،)هيدوف چارادان  اݢامدامل (ألين درفد إسالم  يڠ كفد يڠ برفݢڠدان سسـياف ): مقصودڽ(

  .روݢي يڠ ٢اورڠ داكلڠنترماسوق دي تيدق دترميا دان دآخرية ننيت دي 

 :صىل هللا عليه وسملدا رسول هللا اية اين دتفسريكن اوليه سـب

        ).رواية  مسمل(        ....َمْن َمعَِل َمعَال لَيَْس عَلَْيِه أْمُرَ} فَهَُو َرد¢ َمْن َمعَِل َمعَال لَيَْس عَلَْيِه أْمُرَ} فَهَُو َرد¢ َمْن َمعَِل َمعَال لَيَْس عَلَْيِه أْمُرَ} فَهَُو َرد¢ َمْن َمعَِل َمعَال لَيَْس عَلَْيِه أْمُرَ} فَهَُو َرد¢ 

) إسالم(كيت  اݢامتيدق منفايت اوروسن  يڠسسوات عاملن  دڠنبرمعل  يڠسسـياف  ):مقصودڽ(

  .قمك دي دتول
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دامل  جوݢهبكن ترماسوق  دتولق،تيدق منفايت اجاران إسالم  ڠبوكن سهاج عاملن عبادة ي

دتولق  جوݢتيدق منفايت اجاران إسالم  نݢارا يڠدان ممرينته  برلكوارݢ ديري،اوروسن كهيدوفن 

هللا دان رسول  مندرهکأي. ي هللا عزوجل دان رسول هللا صىل هللا عليه وسملأدان مندرهاك

زاكة دان  فواس، مسهبيڠ، عبادة سفريت منيڠݢلکنه وسمل ايت بوكن سهاج افبيال هللا صىل هللا علي

 يڠ دان رسول افبيال مماكن ماكنن هللا مندرهکأيدامل فراكرا معصية برس  جوݢترماسوق . حاج

واجب دان  يڠتيدق ممربي نفقة  عورة،تيدق منوتوف  يڠممااكي فاكين  حرام،حاصيل كرج  حرام،

 ممرينتهمنتدبري دان  بݢيتو جوݢ .سـباݢايڽ دان فرنيݢأنتيدق برمعامالت دامل اوروسن  جوݢ

  : فرمان هللا تعاىل.  عليه وسملصىل هللا رسولڽحكوم هللا دان  مڠيکوتتيدق  نݢارا

$tΒ uρ tβ% x. 9 ÏΒ ÷σßϑÏ9 Ÿω uρ >π uΖÏΒ ÷σãΒ #sŒ Î)  |Ó s% ª!$# ÿ…ã&è!θß™ u‘uρ #· øΒ r& βr& tβθä3tƒ ãΝ ßγ s9 äοu�z�Ïƒø: $# ô ÏΒ öΝ Ïδ ÌøΒ r& 3 
 tΒuρ ÄÈ÷è tƒ ©!$# …ã&s!θß™ u‘uρ ô‰ s)sù ¨≅|Ê Wξ≈ n=|Ê $YΖ& Î7•Β ∩⊂∉∪   )٣٦:  األحزاب(  

افبيال  براميان يڠفرمفوان  سسـئورڠلاليك دان  سسـئورڠ Tݢيدان تيدق هاروس  ):مقصودڽ(

اللو مريك ممبوات  مريک،سهاج اوروسن  ٢افمموتوسكن سسوات فراكرا دامل  رسولڽهللا دان 

دي ت9 منجادي  سسڠݢوهڽمك  رسولڽ،مندرهاكأي هللا دان  يڠدان سسـياف . ألين يڠفيلهين 

  .پات يڠن كسسات دڠنسست 

   !داكسـهيـي يڠمسلمني دان مسلامت 

مسفي كسلوروه  فتوجنوقڽ چهياسـت9  مأنيس،سلوروه  اكلڠندرفد  اوم� مپاتوکنإسالم ت9 برجاي 

اجاران  مڠيکوتبرمعل صاحل برإميان دان  فڠانوتڽ يڠدايكويت او�  فتوجنوقڽكتيك . فلوسوق دنيا

. رأن إسالمافرسود دڠنبرساتو  منجاديكن مريك إسالم،اخالق  برفراڠاي دڠنرس�  إسالم،

 �تيدق  .فڠکتهر� دان  کوليت،ور}  مذهب،دان  بڠسااو� فربيذأن  دفچهکنمريك تيدق بو

 دڠن برچاکفه والوفون تيدق برموس .برجأوهن يڠدان متفت  نݢريبو� دفيسهكن او� مسفادن 

  . تيدق سام يڠبرألينن دان عادة  يڠهباس 
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 داكلڠنساتو  يڠإسالم دامل اومة  اورڠ يڠ مڠانوتمسوا رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ت9 ملتقكن 

بالل  ايران،براصل درفد  يڠ سلامن الفاريس. بركتورونن عرب دان بوكن عرب يڠفارا حصابة 

سلوروه فارا  دڠنبركوليت فوتيه برسام  يڠهيب الرويم ص  هيمت،ركوليت ب افريقا يڠاحلبيش درفد 

  . جرنايس اول اومة إسالمعرب  بربڠسا يڠحصابة 

  !درمحيت هللا يڠسلمني دان مسلامت م 

داوتوسكن  يڠزمان  هللا سـبحانه وتعاىل ت9 ملنتيق نيب محمد صىل هللا عليه وسمل منجادي نيب أخري

علهيم  ٢رسول دڠنبربيذا  زمان، سفنجڠروه مأنيس دسلوروه دنيا دان منجادي رسول كفد سلو 

 Tݢيدان خصوص  ٢بڠسا ماسـيڠمريك منجادي رسول كفد قوم  سـبلومڽ،ة والسالم الصال

  . برألينن يڠدامل ساتو زمان دمتفت دان قوم  رسول اورڠدلنتيق برباف  ٢اكدڠ زمانڽ،دان  نݢري

علمو دان  مڠيکوتهللا عليه وسمل انتوق سلوروه عامل ادا� فرلنتيقنئ نيب أخري زمان محمد صىل 

عامل منتفكن  فنچيفتاكران هللا  بنديڠن،دان  تنديڠندان تياد  ترهيڠݢتيدق   يڠ كبيجقسـنأن هللا

موده ماللؤي سديكيت  دڠن برهوبوڠسلوروه مأنيس دافت دامل اكدأن  اين،دنيا دأخري زمان 

 برهوبوڠ دڠن چفتدان  برݢرقبوليه  يڠمكوداهن  ٢الت نمڠاداکمريك دافت  يڠ دبريڽ،علمو 

دانتارا  برهوبوڠدان  يڠ برÎفورمريك سوده منجادي مشاركت . جأوه نݢري يڠ و دمتفت دانوال

 نݢريمسوا  بڠسا،منجادي فتوجنوق كفد مسوا  القرءان سوچيمك كتاب . ساتو سام ألين

 او� ايت. زمان دان نيب محمد صىل هللا عليه وسمل منجادي رسول دان مفميفني كفد مسوا دسفنجڠ

فون والو  فرجواڠناديكن عقيدة اتو ايديولوÒ تيدق بوليه دج کبڠسأندان  کلكوارݢأن سامڠت

  . تيدق بوليه دهافوسكن يڠاين منجادي فطرة مأنيس   سامڠت

 بڠساڽدان  لكوارݢ اكسـيه كفد يڠ هللا عليه وسمل رسول هللا صىل ممرينتههللا سـبحانه وتعاىل 

دڠن سامڠت إسالم دان منجاديكن إسالم تيدق ترايكت  دڠنمريك  مپالمتکنمموالكن دعوة 

منجادي مجباتن منوجو  يڠهيدوف  فرجواڠنإسالم منجادي هبرتا دان واده . لكوارݢدان  بڠسا

  .اتو كرناك کرشݢ مسأدكلك  يڠكهاري آخرية 
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 بوک4 إسالم، دڠنمريك  مپالمتکن چارا دڠنهندق9  بڠسادان  لكوارݢسـيه كفد فراسأن اك

نيب  مڠإيذينکنمك هللا تيدق . كفد إسالم کفرچيأن دڠندسامكن  يڠ فرجواڠنمنجادي عقيدة 

 برالکوڽ هبرتا انتوق دسالمتكن كتيك کأتستيدق برإميان  يڠ کسايڠ4نوح عليه السالم ممباوا انق 

 مپالمتکنصىل هللا عليه وسمل تيدق بوليه رسول هللا  سـبݢÝن دزمانڽ،ممبيناسكن دنيا  يڠ طوفن

عرب دان  بربڠساوالوفون مريك  Þل، سفريت أبو لهب دان أبو لكوارݢاڽ يڠ مننتڠ إسالم،

  . عليه وسمل رسول هللا صىل هللا دڠنتردكت  لكوارݢ يڠقوم  اكلڠنترماسوق 

  !ـيداكسـهي  يڠمسلمني دان مسلامت 

اومة إسالم  يڠ مڠهميفونکنهاري اين اومة إسالم دسلوروه دنيا برهاري راي مراعيكن عبادة حاج 

 برچاکف دڠن برTݢايدان  برTݢاي بڠسامريك ترديري درفد . دري سلوروه فلوسوق دنيا يڠ داتڠ

مو دحرمايت كران عل يڠ ساڠتداجر اوليه فارا علامء  يڠمذهب  دڠن برTݢايهباس دان برمعل 

 برفݢڠ دڠن اجارنڽاجاران إسالم افبيل مريك  دڠنتتايف مريك برساتو . مريك فرجواڠندان 

 دڠندزمان دهولو افبيل مريك برمعل  اومة إسالم برساتوڽ بݢيتو�. عبادة حاج مڠرجاکنكتيك 

 دڠن برکأيت يڠهيدوف  چارادامل  خصوصڽ. دامل اوروسن كهيدوفن مريك اجاران إسالم

 دڠندنيا  ممرينته يڠكراجأن إسالم منجادي كواس برس  نݢارا سهيڠݢاوروسن فوليتيك مفرنتاهن 

كجاتوهن . وق دنيامأنيس دسلوروه فلوس داكلڠن برمكبڠان إسالم كفد اجاران إسالم د برفݢڠ

هيدوف إسالم  چارافوليتيك إسالم دان  منيڠݢلکنافبيل مريك  ايت،هيبة  يڠكراجأن إسالم 

   .٢کبڠسأن ماسـيڠفهامن  نوتمڠادان 

رسوان  برالکوڽ سهيڠݢ إسالم،ن مكبايل مسوال كفد كسدار  ٢تنداهاري اين كيت ملهيت فول اد 

 يڠسـنجات الم  مڠݢو}کن الݢيإسالم ساكيل  ٢موسهمك . مسوال اومة إسالم کبڠکينت

إسالم دان  اݢام وال اجارن مميسهكن فوليتيك درفدمس مپيربکن دڠن إسالم،منجاتوهكن كراجأن 

دوا  هبوا اد منݢسکنفنجاجه مفميفني  سـئورڠ .فرجواڠنمنجادي عقيدة  بڠسا سامڠتمنيوفكن 

مريك تيدق بوليه . ان عبادة حاجد سوچي القرءانيأيت كتاب  إسالم،اومة  مڠوکوهکن يڠفراكرا 

  . دوا فراكرا اين سالݢي اداڽاومة إسالم  مڠهافوسکن
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بڠسا دڠن  مپالمتکن سامڠت دڠندهيدوفكن  راMڽي عبادة حاج دان هار  سامڠتماري9 

منديريكن مسوال كراجأن إسالم  دڠنإسالم دان ممفراكساكن اومة  دڠناومة  مپاتوکن إسالم،

  . وق رسول هللا صىل هللا عليه وسملدان فتوجن چارا القرءان مڠيکوت

  !هللا درمحيت يڠمسلمني دان مسلامت 

 مكناڠن ممفرإيڠايتفلهيارأن كيت كران  بناتڠ مپمبليهكيت مالكوكن عبادة قرTن  جوݢدهاري اين 

 سهيڠݢ. يكإسالم دان منولق رش  منݢقکن برجواڠ يڠ لكوارݢاڽ،نيب إبراهمي عليه السالم دان 

 ألين يڠتوهن  الݢيتياد  يڠ اسا،áا  يڠهللا  فرينتههاج كران طاعة كفد اف س  مڠرTنکن سڠݢوف

 ٢نيبكران  سلفسڽ،برس إبراهمي عليه السالم دفيليه منجادي Tف كفد فارا رسول  نيب .درفداڽ

. زمان محمد صىل هللا عليه وسمل اخرينيب  جوݢ بݢيتو کتورون4،بين إرسائيل درفد ذرية 

 نجادي قب� كفدم  يڠمكة دان ممبينا كعبة  نݢريهللا مميليه إبراهمي عليه السالم ممبوك  سرتوسڽ

. م داخري زماناومة إسال مڠهميفون يڠعبادة حاج  مڠرجاکندان متفت  مسهبيڠڽأومة إسالم دامل 

  :فرمان هللا تعاىل

øŒ Î)uρ ßì sùö tƒ ÞΟ↵ Ïδ≡t ö/Î) y‰ Ïã#uθs)ø9 $# z ÏΒ ÏM ø&t7ø9 $# ã≅Š Ïè≈ yϑó™ Î)uρ $uΖ−/ u‘ ö≅¬7s) s? !$̈ΨÏΒ ( y7 ¨Ρ Î) |MΡr& ßìŠÏϑ¡¡9 $# 
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انق (كعبة برسام إسامعيل  Tڠوننكفد  ٢أساسكتيك إبراهمي منديريكن  ايڠت9دان  ):مقصودڽ(

 Tڠوننمنديريكن يكن فرينته منون (اكيم  ترميا� درفد! وايه توهن اكيم" :اللو بردعاء ).کسايڠ4

جاديكن9 ! وايه توهن اكيم .مڠهتويáا  الݢي مندڠرáا  يڠتوهن  سسڠݢوهن اڠکو) كعبة اين

 دڠن) سهاج فرينهتمو ٢افيكن ديري كفدامو منون  مپره(سـبرن  يڠإسالم  اورڠاكيم بردوا 

دان . ذرية اكيم داكلڠن کرا}موإخالص  دڠنإسالم  يڠمريك  بݢيتو جوݢ .کرا}موإخالص 

áا مرنميا  يڠتوهن  سسڠݢوهن اڠکوعبادة اكيم دان ترميا� توبة اكيم  ٢چاراتوجنوقكن كفد اكيم 

   .فپاپڠáا  الݢيتوبة 



 

7 

  ! درمحيت هللا يڠمسلمني دان مسلامت 

دموالكن اوليه نيب إبراهمي عليه  يڠعبادة حاج  مڠهيدوفکن سدڠبرهميفون دمكة  يڠفارا جامعة حاج 

 :برهميفون دمكة داتڠرسوان  مپاهوتمسبيل ملفظكن تلبية  السالم،

îهُمî لَبîْيَك، لَبîْيَك َال َرشِيَك ëَ لَبîْيَك، إنî الَْحْمَد َوالنìْعَمَة ëَ َوالْ  îهُمî لَبîْيَك، لَبîْيَك َال َرشِيَك ëَ لَبîْيَك، إنî الَْحْمَد َوالنìْعَمَة ëَ َوالْ لَبîْيَك الل îهُمî لَبîْيَك، لَبîْيَك َال َرشِيَك ëَ لَبîْيَك، إنî الَْحْمَد َوالنìْعَمَة ëَ َوالْ لَبîْيَك الل îهُمî لَبîْيَك، لَبîْيَك َال َرشِيَك ëَ لَبîْيَك، إنî الَْحْمَد َوالنìْعَمَة ëَ َوالْ لَبîْيَك الل         ....ُمðَْ َال َرشِيَك ëَ ُمðَْ َال َرشِيَك ëَ ُمðَْ َال َرشِيَك ëَ ُمðَْ َال َرشِيَك ëَ لَبîْيَك الل

كفوجني دان نعمة  سݢاال سسڠݢوهڽ! T. Mݢميوتياد سكوتو ! M !M  !M وايه توهنكو ):مقصودڽ(

T ݢميو تياد سكوتو  جوݢ،ميليمكو  سـبرنڽدان كراجأن . ميو سهاجݢT) ألين  يڠتياد توهن

  ). درفدامو

هاري  مسهبيڠ سفنجڠسلفس هاري راي دان برتكبري  سفنجڠفون كيت دسيين ملفظكن تكبري ادا

   .ترشيق ٢هاريعرفة دان 

  ! يتادحرم يڠمسلمني دان مسلامت 

 دڠنإسامعيل علهيام السالم  فرتاڽكإسالمن نيب إبراهمي دان  مڠوÒ جوݢهللا سـبحانه وتعاىل 

  :فرمان هللا تعاىل. قرTن فرينته

$¬Ηs> sù x� n=t/ çµ yètΒ z ÷ë¡¡9 $# tΑ$s% ¢ o_ç6≈ tƒ þ’ÎoΤÎ) 3“ u‘r& ’ Îû ÏΘ$uΖyϑø9 $# þ’ ÎoΤr& y7 çtr2 øŒ r& ö ÝàΡ $$sù #sŒ$tΒ 2” ts? 4 tΑ$s% 

ÏM t/ r'̄≈ tƒ ö≅yè øù$# $tΒ ã tΒ÷σ è? ( þ’ÎΤß‰ ÉftF y™ βÎ) u!$x© ª!$# z ÏΒ tÎ�É9≈ ¢Á9 $# ∩⊇⊃⊄∪   !$£ϑn=sù $yϑn=ó™ r& …ã&©#s?uρ ÈÎ7yfù=Ï9 

∩⊇⊃⊂∪   çµ≈ oΨ÷ƒ y‰≈ tΡuρ βr& ÞΟŠÏδ≡t ö/Î*̄≈ tƒ ∩⊇⊃⊆∪   ô‰ s% |M ø%£‰ |¹ !$tƒ ö”9$# 4 $̄Ρ Î) y7 Ï9≡x‹ x. “ Ì“ øg wΥ tÏΖÅ¡ ósßϑø9 $# ∩⊇⊃∈∪   

1χ Î) #x‹≈ yδ uθçλ m; (#àσ̄≈ n=t7ø9 $# ßÎ7ßϑø9 $# ∩⊇⊃∉∪   çµ≈ oΨ÷ƒ y‰ sùuρ ?x ö/É‹ Î/ 5ΟŠÏà tã ∩⊇⊃∠∪   $oΨø. t s?uρ Ïµ ø‹n=tã ’Îû tÌ ÅzFψ$# 

∩⊇⊃∇∪   íΝ≈n=y™ #’ n? tã zΟŠ Ïδ≡t ö/Î) ∩⊇⊃∪   y7 Ï9≡x‹ x. “ Ì“ øg wΥ tÏΖÅ¡ ósßϑø9 $# ∩⊇⊇⊃∪   …çµ ¯Ρ Î) ôÏΒ $tΡ ÏŠ$t6 Ïã 

šÏΖÏΒ ÷σßϑø9     )111 - 102:  الصافات(   ∪⊆⊆⊆∩ #$
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دافت برجالن  سهيڠݢ رماج مسفي معور) اسامعيل عليه السالم( انقڽمك تتاكال  ):مقصودڽ(

اكو ت9 برمميفي هبوا اكو  سسڠݢوهڽ !سايڠياكو  يڠوايه انق ": کفداڽإبراهمي  براكت9 اهيڽ، برسام

 يڠبوات9 اف ! اكو اكسـهيـي يڠوايه ايه " :إسامعيل براكت "برکنأنڽ؟افكه فندافمتو  .مپمبلهيمو

مك سـت9 . برصرب يڠ ٢اورڠ داكلڠناكن دافيت اكو ترماسوق  اڠکوإن شاء هللا  کفدامو، دفرينته

) هللا(اكيم ). انتوق دمسبليه( ملبوڠڽ دأتس يڠکندTر ديري دان إسامعيل  مپرهبرانق ايت  ٢کدوا

 چاراڽ بݢيتو� سسڠݢوهڽ. ممييفي ايت) كفد فرچاي دڠن(ممبرن ت9  اڠکو! وايه إبراهمي مپرو

 .يڠ پاتساتو اوجني  هپا�اين  فرينته سسڠݢوهڽ. بربوات بأيك يڠ ٢اورڠ Tلسن كفد اكيم ممربي

إسامعيل  مپمبليه( فرينته تيڠݢلکندان اكيم  لكبهي4،برس  يڠمسبلهين  بناتڠ دڠن ݢنتيکناللو اكيم 

اكيم  بݢيتو�. سالمت جسهرتا� كفد إبراهمي. مكدين هاري يڠ ٢اورڠكفد  فڠاجرانمنجادي ) ايت

 يڠاكيم  ٢مهب داكلڠندي ترماسوق  سسڠݢوهڽ. بربوات بأيك يڠ ٢اورڠسن كفد ممربي Tل 

  ).دڠن سـبرنڽ(برإميان 

نيب إبراهمي عليه السالم دان  چريتا کفداڽ،واجب كيت برإميان  يڠبرن  چريتا منچريتاکنهللا 

برصفة وú درفد  يڠهللا ماللؤي مميفي  فرينتهمرنميا  سـبرن، يڠإسالم  چونتوهمنجادي  لكوارݢاڽ يڠ

برإميان كفد كرسولن  جوݢإسامعيل عليه السالم  انقڽ. رسول هللا ادا� وú مميفيكران  هللا،

ديري مپره . ايت فرينته ديري كفدمپره  سرتوسڽ. يقني دڠنهللا  فرينتهكفد  فرچاي دان اهيڽ

  . إسالم د}مکن يڠايني9 

 دمکة،ديري اين مك درشيعتكن عبادة حاج مپره برمقصود  يڠشعار إسالم  مڠهيدوفکن Tݢي

 دڠن دنيا،اومة إسالم دسلوروه  داكلڠنبرس اين دان عبادة قرTن  فرايستيوا برالکوڽمتفت 

 يڠمنجادي ماكنن  دهباݢيکن داݢيڠڽمكدين  سـنة،واجب اتو  سچارافلهيارأن  بناتڠ مپمبليه

� ملقسا}كن  فنتيڠ يڠاف  .دهيدڠکنMإخالص دڠنهللا  فرينتها.  

  !درمحيت هللا يڠمسلمني دان مسلامت 

 يڠعبادة حاج  يأيت. برس ايت يڠهاري راي برسام دوا فراكرا  مپمبوتهاري اين كيت 

برس  يڠفرهميفونن  دڠنمريك دساتوكن  نݢارا،دان  بڠسا ٢برTݢاياومة إسالم درفد  مڠهميفونکن
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 يڠإسالم نيب إبراهمي عليه السالم  چونتوه ممفرايڠايتمكة املكرمة دان عبادة قرTن  سوچيد�نه 

روف  سݢاالق ان منولهللا د مڠأساکنإخالص  سچارا ديريڽباكن ممفرمه  دڠنديري كفد هللا  مپره

هيدوف ددنيا سـبلوم مايت دان مماسوقيك عامل  چارا جوݢدامل فراكرا عبادة دان  مسأد رشيک،

  :فرمان هللا تعاىل .ڽ٢سالماكلك  يڠآخرية 

 tΒuρ Ü= xîö tƒ tã Ï'©# ÏiΒ zΟ↵ Ïδ≡t ö/Î) �ω Î)  tΒ tµ Ï8y™ …çµ |¡ ø8tΡ 4 Ï‰s)s9 uρ çµ≈uΖø‹x8sÜ ô¹ $# ’ Îû $u‹÷Ρ ‘‰9 $# ( …çµ ¯Ρ Î)uρ ’Îû 

Íοt ÅzFψ$# z Ïϑs9 tÅsÎ=≈ ¢Á9 $# ∩⊇⊂⊃∪   øŒ Î) tΑ$s% …ã&s! ÿ…çµ š/ u‘ öΝ Î=ó™ r& ( tΑ$s% àM ôϑn=ó™ r& Éb>t Ï9 tÏϑn=≈ yè ø9 $# ∩⊇⊂⊇∪   

4 œ» uρ uρ !$pκÍ5 ÞΟ↵ Ïδ≡t ö/Î) Ïµ‹Ï⊥t/ Ü>θà)÷è tƒ uρ ¢ Í_t6≈tƒ ¨βÎ) ©!$# 4’ s∀ sÜ ô¹$# ãΝ ä3s9 tÏe$!$# Ÿξsù £è?θßϑs? �ω Î) Ο çFΡr& uρ 

tβθßϑÎ=ó¡ •Β ∩⊇⊂⊄∪    )132 - 130:  البقرة(  

مك دي ادا�  إبراهمي،اوليه  اݢام يڠ دفݢڠتيدق سوك كفد اجاران  يڠدان سسـياف  ):مقصودڽ(

آخرية لكق اكيم مميليه إبراهمي ددنيا اين دان د سسڠݢوهڽ. سـنديري ديريڽممبودوهكن  اورڠ يڠ

جادي9 " :كتيك توهن برفرمان كفد إبراهمي ايڠت9. صاحل يڠ ٢اورڠ داكلڠندي مسـيت ترماسوق 

م كران توهن سلكني إسال اورڠساي منجادي " :إبراهمي منجواب )."يڠ سـبرنڽ(إسالم  اورڠ

هللا  سسڠݢوهڽ !٢انقکو وايه" :نيب يعقوب بݢيتو جوݢ ،٢انقدان إبراهمي برفسن كفد  ".عامل

 ٢اورڠمو مايت مألينكن دامل اكدأن منجادي اك جاڠن9مك  .سهاج اݢامت9 مميليه كفد اكمو ساتو 

   ".إسالم

 چونتوهمنجادي  يڠاين برمعىن هللا ت9 مميليه إبراهمي عليه السالم ددنيا منجادي نيب برس  ٢اMت

 مسأد اوجني، برTݢايماللؤي هللا، كران طاعة كفدا اف سهاج فرينته  سـبرن يڠإسالم  سـئورڠ

دهاالو دري �هنأير دان  سهيڠݢ مننتڠڽ، يڠدان ايه سـنديري  دزمانڽ،ظالمي  يڠكراجأن  مڠهاديف

 جأوه،دان  ترفنچيلدمتفت  ترسايڠ لكوارݢمكدين هللا ممرينته سفاي ملتقكن  برجهره،ترفقسا 

سلوروه مأنيس دآخري زمان دان داوT  Òݢينيب  ظاهريڽمنجادي متفت  کريڠ يڠ يڠدبويم مكة 

يڠ دمتفت  دان هللا مميليه إبراهمي براد. ي لكبهين ممبينا كعبةدان دبر  کسايڠ4انق  مڠرTنکنسفاي 

  .مليا دعامل آخرية ساڠت
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ديري كفد  ممفرمهباكن سـبرن، يڠإسالم  اورڠبرإميان ادا�  يڠ لكوارݢاڽإبراهمي عليه السالم دان 

مندافت  اخريڽإخالص دان  دڠنيكن اف سهاج فرينته هللا منون  منݢقکن اݢامڽ، برجواڠ هللا،

  . بهين دنيا دان آخريةلك 

        اعو Tاعو Tاعو Tاعو ����T من الشـيطان الرجمي من الشـيطان الرجمي من الشـيطان الرجمي من الشـيطان الرجمي

$pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ψ9 $# (#ρ ß‰ ç6ôã$# ãΝ ä3−/ u‘ “ Ï%©! $# öΝ ä3s)n=s{ tÏ% ©! $#uρ ÏΒ öΝ ä3Î=ö6 s% öΝ ä3ª=yè s9 tβθà)−Gs? ∩⊄⊇∪   “ Ï% ©! $# 

Ÿ≅yè y_ ãΝ ä3s9 uÚ ö‘F{ $# $V©≡t Ïù u!$yϑ¡¡9 $#uρ [!$oΨÎ/ tΑ t“Ρr& uρ z ÏΒ Ï!$yϑ¡¡9 $# [!$tΒ yl t ÷zr'sù Ïµ Î/ z ÏΒ ÏN≡t yϑ̈V9 $# 

$]%ø— Í‘ öΝ ä3©9 ( Ÿξsù (#θè=yè øg rB ¬! #YŠ#y‰Ρr& öΝ çFΡr& uρ šχθßϑn=÷è s? ∩⊄⊄∪   )22 - 21:  البقرة(  

 يڠ ٢اورڠت9 منجاديكن اكمو دان  يڠفرمهباكن9 ديري كفد توهن اكمو ! وايه مأنيس ):مقصودڽ(

� سهاج توهن  .کفداڽسفاي اكمو برتقوى  اكمو،دهولو درفد Mت9 منجاديكن كفد اكمو بويم  يڠد

دان دي  بينأن نلقسا الڠيتدان منجاديكن  )دأتسڽ دڠن سـنڠ اكمو براد(مهفاران  لقسان

. منجادي رزيق كفد اكمو يڠ ٢بواهن درفداڽ مڠلوارکنمك دي  هوجن،اير  درفداڽمنورونكن 

   .مڠهتويفدحال اكمو  )درفداڽألين  يڠ ٢توهنهللا  Tݢي ٢وسکوت مڠاداکناكمو  جاڠن9مك 

        

ْ ىفىفىفِىف الُقرْ ِ الُقرْ ِ الُقرْ ِ الُقرْ  ُ ْ ُ ْ نîةِ ءءءءTََرَك ُهللا ِىل َولTَََرَك ُهللا ِىل َولTَََرَك ُهللا ِىل َولTَََرَك ُهللا ِىل َولَمكمكمكُمكْ ُ نîةِ آِن َوالسـُ نîةِ آِن َوالسـُ نîةِ آِن َوالسـُ ألMَِت َوالِْحْمكَةِ     ،،،،آِن َوالسـُ ْTِ ْ ألMَِت َوالِْحْمكَةِ ُ ْTِ ْ ألMَِت َوالِْحْمكَةِ ُ ْTِ ْ ألMَِت َوالِْحْمكَةِ ُ ْTِ ْمكمكمكُمك îMونََفَعِىن َوِأîMونََفَعِىن َوِأîMونََفَعِىن َوِأîMونََفَعِىن َوِأ،،،،     ْ ُ ْ ُ ْ مكمكمكُمكْ ُ وتَقَبîَل ِمىنì َوِمنْوتَقَبîَل ِمىنì َوِمنْوتَقَبîَل ِمىنì َوِمنْوتَقَبîَل ِمىنì َوِمنْ

îُه ُهَو الَسِميعععُع الَعِلميُ ُ الَعِلميُ ُ الَعِلميُ ُ الَعِلميُ  îُه ُهَو الَسِميِتَالَوتَُه ِإن îُه ُهَو الَسِميِتَالَوتَُه ِإن îُه ُهَو الَسِميِتَالَوتَُه ِإن ْ َوِلَسائئئئِِر ِِر ِِر ِِر     ....ِتَالَوتَُه ِإن ْ َوِلَساُ ْ َوِلَساُ َِْفُر َهللا الَعِظْميَ ِىل َولَمكمكمكُمكْ َوِلَساُ َِْفُر َهللا الَعِظْميَ ِىل َول َِْفُر َهللا الَعِظْميَ ِىل َول غغغْغِفُر َهللا الَعِظْميَ ِىل َول تَ تَاَُقْوُل قَْوِىل َهَذا َواَسـْ تَاَُقْوُل قَْوِىل َهَذا َواَسـْ تَاَُقْوُل قَْوِىل َهَذا َواَسـْ اَُقْوُل قَْوِىل َهَذا َواَسـْ

ِحميُ  îِحميُ َُفوُر الر îِحميُ َُفوُر الر îِحميُ َُفوُر الر îُه ُهَو الْغغغغَُفوُر الرî îُه ُهَو الْالُْمْسِلِمْنيَ َوالُْمْسِلَماِت إن îُه ُهَو الْالُْمْسِلِمْنيَ َوالُْمْسِلَماِت إن îُه ُهَو الْالُْمْسِلِمْنيَ َوالُْمْسِلَماِت إن         ....الُْمْسِلِمْنيَ َوالُْمْسِلَماِت إن
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        خطبة كدواخطبة كدواخطبة كدواخطبة كدوا

. . . . وووو���ِ� اِ اِ اِ امحلمحلمحلمحلدددد    ،،،،هللا أكربهللا أكربهللا أكربهللا أكرب    ،،،،هللا أكربهللا أكربهللا أكربهللا أكرب    ،،،،هللا أكربهللا أكربهللا أكربهللا أكرب    ،،،،هللا أكربهللا أكربهللا أكربهللا أكرب    ،،،،هللا أكربهللا أكربهللا أكربهللا أكرب    ،،،،هللا أكربهللا أكربهللا أكربهللا أكرب    ،،،،هللا أكربهللا أكربهللا أكربهللا أكرب

 ُ�ا َعْبُدُه َوَرُسْوُ�ُ ا َعْبُدُه َوَرُسْوُ�ُ ا َعْبُدُه َوَرُسْوُ�ُ ا َعْبُدُه َوَرُسْوُ�ُ . . . . أَْشهَُد أَْن َال ِإَ�َ ِإالî ُهللا َوْحَدُه َال َرشِيَْك َ�ُ أَْشهَُد أَْن َال ِإَ�َ ِإالî ُهللا َوْحَدُه َال َرشِيَْك َ�ُ أَْشهَُد أَْن َال ِإَ�َ ِإالî ُهللا َوْحَدُه َال َرشِيَْك َ�ُ أَْشهَُد أَْن َال ِإَ�َ ِإالî ُهللا َوْحَدُه َال َرشِيَْك َ ًً ْ . . . . َوأَْشهَُد أَنî محمدَوأَْشهَُد أَنî محمدَوأَْشهَُد أَنî محمدَوأَْشهَُد أَنî محمًدً ìَوَسمل ìَصل îهُمî ْ اَلل ìَوَسمل ìَصل îهُمî ْ اَلل ìَوَسمل ìَصل îهُمî ْ اَلل ìَوَسمل ìَصل îهُمî اَلل

 َ ِبِه َوَمْن تَِبَعُه َون َ  َوعََىل َآِ�ِ َوَحصْ ِبِه َوَمْن تَِبَعُه َون َ  َوعََىل َآِ�ِ َوَحصْ ِبِه َوَمْن تَِبَعُه َون َ  َوعََىل َآِ�ِ َوَحصْ ِبِه َوَمْن تَِبَعُه َون ٍٍ َوعََىل َآِ�ِ َوَحصْ يìِدَ} محمٍدٍ يìِدَ} محمدعََىل سـَ يìِدَ} محمدعََىل سـَ يìِدَ} محمدعََىل سـَ ُه َوَو����َهُ َهُ َهُ َهُ عََىل سـَ َ ُه َوَوَ َ ُه َوَوَ َ ُه َوَوَ ا بَْعد. . . . رصرصرصَرصَ îا بَْعدأَم îا بَْعدأَم îا بَْعدأَم îأَم::::        

َى ِبتَْقَوى ِهللا فَقَْد فَاَز الُْمتîُقْونَ     ،،،،فَيَا ِعَباَد هللاِ فَيَا ِعَباَد هللاِ فَيَا ِعَباَد هللاِ فَيَا ِعَباَد هللاِ  îMَوِإ ْ َى ِبتَْقَوى ِهللا فَقَْد فَاَز الُْمتîُقْونَ ُ îMَوِإ ْ َى ِبتَْقَوى ِهللا فَقَْد فَاَز الُْمتîُقْونَ ُ îMَوِإ ْ َى ِبتَْقَوى ِهللا فَقَْد فَاَز الُْمتîُقْونَ ُ îMْقَوى. . . . ُأْوِصْيُأْوِصْيُأْوِصْيُأْوِصْيمكمكمكُمكْ َوِإîاِد الت îَخْريَ الز îُدْوا فَِإن îْقَوىَوتََزوîاِد الت îَخْريَ الز îُدْوا فَِإن îْقَوىَوتََزوîاِد الت îَخْريَ الز îُدْوا فَِإن îْقَوىَوتََزوîاِد الت îَخْريَ الز îُدْوا فَِإن îَوتََزو....        

  !مسلمني دان مسلامت سلكني

ماري9 فد هاري راي اين، کيت مراساکن بتاف برسڽ نعمة إميان دان إسالم يڠ دکرنياکن کفد کيت 

هاڽ کامتني ددامل إميان دان إسالم سهاج يڠ . ليه هللا تعاىل، هبکن کيت فاتوت بربڠݢ کرا}ڽاو 

  :دريضأي اوليه هللا سـبݢÝن فرمانڽ

$pκš‰ r'̄≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΨtΒ#u (#θà)®? $# ©!$# ¨,ym Ïµ Ï?$s)è? Ÿω uρ ¨ è∫θèÿ sC �ω Î) ΝçFΡr& uρ tβθßϑÎ=ó¡ •Β ∩⊇⊃⊄∪  ) آل معران(  

تقواڽ، دان جاڠن9 اكمو  ٢يڠ برإميان، برتقوا� اكمو کفد هللا دڠن سـبرن ٢وايه اورڠ): مقصودڽ(

  .مايت مألينکن اكمو ددامل اكدأن براݢام اسالم

فد هاري اين جوݢ هندق9 کيت ايڠت بتاف برسڽ نعمة فرسودارأن إسالم يڠ داجنورکن ددامل 

� دي اكسـيه کفد سودارا س. إسالمMن دي اكسـيه کفد تندا إميان سسـئورڠ اÝأݢام دڠ4 سـبݢ

  :سـبدا رسول هللا صىل هللا عليه وسمل. ديريڽ سـنديري

�� ِلنَْفِسهِ  ِلنَْفِسهِ  ِلنَْفِسهِ  ِلنَْفِسهِ  َب�� َبُ َبُ بî َألِخْيِه َما حيحيحيُحيَبُ ِ بî َألِخْيِه َما ُ ِ بî َألِخْيِه َما ُ ِ بî َألِخْيِه َما ُ ْ َحىتىتىتىتî î î î حيحيحيُحيِ ْ َحُ ْ َحُ         ....َال يُْؤِمُن أََحُدَال يُْؤِمُن أََحُدَال يُْؤِمُن أََحُدَال يُْؤِمُن أََحُدمكمكمكُمكْ َحُ
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تيدق براميان سسـئورڠ درفد اكمو سهيڠݢ دي اكسـيه کفد سوداراڽ سـبݢÝن ): مقصودڽ(

  .اكسـهيڽ کفد ديريڽ سـنديري

بوڠن ايت هندق9 الهري ددامل هايت ستيف اورڠ إسالم فراسأن سديه ترهادف Tال بنچان سهو 

دان کسوسهن يڠ منميفا اومة اسالم درسات فلوسوق دنيا، مسأد مريک يڠ دتميفا ݢمفا بويم، بنجري 

افريقا، دان اومة اسالم يڠ سدڠ دجاجه،  ٢برس، ݢونوڠ برايف، مكسکينن دان کبولوران دنݢارا

ادا� . ي دان دبونه رست دتيندس سفريت دفلسطني، عراق، سالتن تأيلند دان سـباݢ�دظالمي

جک تيدق . منجادي تڠݢوڠجواب اومة اسالم انتوق ممبنتو مريک درفد تروس دتميفا کسوسهن

ماللوءي دعاء دان مناجات کفد هللا  ٢ممفو ممبنتو مريک دڠن واڠ ريڠݢيت دان تناݢ، سکورڠڽ

  .کفد مريک دان ممبيبسکن مريک درفد فندريتأن دان کظالمين مأنيس سفاي دبري فرتولوڠن

  !مسلمني دان مسلامت سلكني

فد هاري يڠ مليا دان فنوه برکة اين، ماري9 کيت ممباپقکن اوچافن صلوات دان سالم کأتس نيب 

دان محمد صىل هللا عليه وسمل يڠ ت9 مپمفيکن اسالم کفد کيت سـت9 ماللوءي برTݢي بنتوق Þاد 

تندا اكسـيه کيت کفد بݢيندا درامقکن ماللوءي اوچافن صلوات دان سالم سـباݢي . فڠرTنن

  :مماتويه فرينته هللا ددامل القرءان

¨βÎ) ©!$# …çµ tGx6Í×̄≈ n=tΒ uρ tβθA=|Áãƒ ’ n? tã Äc É<̈Ζ9 $# 4 $pκš‰ r'̄≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΖtΒ#u (#θA=|¹ Ïµ ø‹n=tã (#θßϑÏk=y™ uρ 

$̧ϑŠ Î=ó¡ n@ ∩∈∉∪   ) 56: األحزاب(  

يڠ  ٢وايه اورڠ. سسڠݢوهڽ هللا دان فارا مالئک� سـنتياس برصلوات کأتس نيب): مقصودڽ(

  .٢براميان، اوچفکن صلوات دان سالم کأتسڽ دڠن سسڠݢوهڽ

ٍٍ َوعََىل آِل محمد َوعََىل آِل محمد َوعََىل آِل محمد َوعََىل آِل محمدٍٍٍٍ     îهُمî َصلì عََىل محمٍدٍ îهُمî َصلì عََىل محمداَلل îهُمî َصلì عََىل محمداَلل îهُمî َصلì عََىل محمداَلل îْيَت عََىل ِإْبَراِهَمي َوعََىل َآِل ِإْبَراِهميَ     ،،،،اَلل َ َصل îْيَت عََىل ِإْبَراِهَمي َوعََىل َآِل ِإْبَراِهميَ َ َ َصل îْيَت عََىل ِإْبَراِهَمي َوعََىل َآِل ِإْبَراِهميَ َ َ َصل îْيَت عََىل ِإْبَراِهَمي َوعََىل َآِل ِإْبَراِهميَ َ َوTَِرْك عََىل َوTَِرْك عََىل َوTَِرْك عََىل َوTَِرْك عََىل . . . . ���َ�َ َصل

ٍٍ َوعََىل َآِل محمد َوعََىل َآِل محمد َوعََىل َآِل محمد َوعََىل َآِل محمدٍٍٍٍ     ٌٌ َمِجيد َمِجيد َمِجيد َمِجيدٌٌٌٌ        ،،،،محمدمحمدمحمدمحمٍدٍ يٌدٌ îَك َمحِ يدِ الَعالَِمْنيَ ِإن îَك َمحِ يدِ الَعالَِمْنيَ ِإن îَك َمحِ يدِ الَعالَِمْنيَ ِإن îَك َمحِ َ Tََرْكَت عََىل ِإبَراهَمي َوعََىل آِل ِإبَراِهَمي ىفىفىفِىف الَعالَِمْنيَ ِإن َ Tََرْكَت عََىل ِإبَراهَمي َوعََىل آِل ِإبَراِهَمي َ َ Tََرْكَت عََىل ِإبَراهَمي َوعََىل آِل ِإبَراِهَمي َ         . . . . ���َ�َ Tََرْكَت عََىل ِإبَراهَمي َوعََىل آِل ِإبَراِهَمي َ
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ُْم َوا ُْم َواْ ُْم َواْ آآآآِء ِمِء ِمِء ِمِء ِمهنهنهنْهنُْم َواْ îهُمî اغغغغِْفْر لِلُْمْؤِمِنْنيَ َوالُْمْؤِمنَاِت َوالُْمْسِلِمْنيَ َوالُْمْسِلَماِت اَألْحيَِْفْر لِلُْمْؤِمِنْنيَ َوالُْمْؤِمنَاِت َوالُْمْسِلِمْنيَ َوالُْمْسِلَماِت اَألْحيَِْفْر لِلُْمْؤِمِنْنيَ َوالُْمْؤِمنَاِت َوالُْمْسِلِمْنيَ َوالُْمْسِلَماِت اَألْحيَِْفْر لِلُْمْؤِمِنْنيَ َوالُْمْؤِمنَاِت َوالُْمْسِلِمْنيَ َوالُْمْسِلَماِت اَألْحيَ îهُمî ااَلل îهُمî ااَلل îهُمî ااَلل îنَا اغغغغِْفْر ِْفْر ِْفْر ِْفْر     ....َألْمَواِت َألْمَواِت َألْمَواِت َألْمَواِت اَلل îنَا اَرب îنَا اَرب îنَا اَرب َرب

اااا ًً îْوَ} ِصغغغغَارَارَارَاًرً َ َرب îْوَ} ِصَ َ َرب îْوَ} ِصَ َ َرب îْوَ} ِصَ هُْم ���َ�َ َرب يْنَا َواْرَمحْ ِ هُْم ِ يْنَا َواْرَمحْ ِ هُْم ِ يْنَا َواْرَمحْ ِ هُْم ِ يْنَا َواْرَمحْ ِ�ِ���َبُقْوَ}     ....لَنَا ُذنُْوبَنَا َوُذنُْوَب َوالَنَا ُذنُْوبَنَا َوُذنُْوَب َوالَنَا ُذنُْوبَنَا َوُذنُْوَب َوالَنَا ُذنُْوبَنَا َوُذنُْوَب َوا ْيَن سـَ ِ î {ََبُقْو ْيَن سـَ ِ î {ََبُقْو ْيَن سـَ ِ î {ََبُقْو ْيَن سـَ ِ î����ْخَواِننَا ا ْخَواِننَا اِ ْخَواِننَا اِ îنَا اغغغغِْفْرلَنَا َوِْفْرلَنَا َوِْفْرلَنَا َوِْفْرلَنَا َوإلإلإلِإلْخَواِننَا اِ îنَا اَرب îنَا اَرب îنَا اَرب َرب

îنَا  ْيَن َآَمنُْوا َرب ِ î نَاî ْيَن َآَمنُْوا َرب ِ î نَاî ْيَن َآَمنُْوا َرب ِ î نَاî ْيَن َآَمنُْوا َرب ِ î    ِل îلِِال îلِِال îلِِال îَعْل ىفىفىفِىف ُقلُْوِبنَا ِ ُقلُْوِبنَا ِ ُقلُْوِبنَا ِ ُقلُْوِبنَا غغغِغال ْ َعْل َ ْ َعْل َ ْ َعْل َ يَْماِن َوَال جتجتجتَجتْ يَْماِن َوَال ِ يَْماِن َوَال ِ ِحْميٌٌٌٌ    TِِTِTِTإلإلإلِإليَْماِن َوَال ِ îِحْمي ر îِحْمي ر îِحْمي ر îر ٌٌ ْوٌفٌ ْوفُ ْوفُ îَك َرؤؤؤُؤْوفُ îَك َرِإن îَك َرِإن îَك َرِإن         ....ِإن

 ِ ْ ِ ْ ِ îهُمî أَِعزî اإلإلإلْإلِ ْ îهُمî أَِعزî ااَلل îهُمî أَِعزî ااَلل îهُمî أَِعزî ااَلل َك َوالُْمْرشِِكْنيَ     ،،،،ْسَالَم َوالُْمْسِلِمْنيَ ْسَالَم َوالُْمْسِلِمْنيَ ْسَالَم َوالُْمْسِلِمْنيَ ْسَالَم َوالُْمْسِلِمْنيَ اَلل ْ ìالرش îَك َوالُْمْرشِِكْنيَ َوأَِذل ْ ìالرش îَك َوالُْمْرشِِكْنيَ َوأَِذل ْ ìالرش îَك َوالُْمْرشِِكْنيَ َوأَِذل ْ ìالرش îَفاَق َوالُْمنَاِفِقْنيَ     ،،،،َوأَِذلìَفاَق َوالُْمنَاِفِقْنيَ َوالنìَفاَق َوالُْمنَاِفِقْنيَ َوالنìَفاَق َوالُْمنَاِفِقْنيَ َوالنìْملَ ْملَ ْملَ ْملَ     ،،،،َوالن �� َوالظَوالظَوالظَوالظ��

اِلِمْنيَ  îاِلِمْنيَ َوالظ îاِلِمْنيَ َوالظ îاِلِمْنيَ َوالظ îْوِر أَْعَدآئِنَا َونَُعْوُذ ِبَك مِ . . . . َوالظ ُ ْوِر أَْعَدآئِنَا َونَُعْوُذ ِبَك مِ ُ ُ ْوِر أَْعَدآئِنَا َونَُعْوُذ ِبَك مِ ُ ُ ْوِر أَْعَدآئِنَا َونَُعْوُذ ِبَك مِ ُ َعðَُ ىفىفىفِىف ِ ِ ِ حنحنحنُحنُ îهُمî ِإ}î َجنْ َعðَُ اَلل îهُمî ِإ}î َجنْ َعðَُ اَلل îهُمî ِإ}î َجنْ َعðَُ اَلل îهُمî ِإ}î َجنْ ْ اَلل ِ ْ ِ ْ ْوِرمهمهمهِمهْ ِ ْوِرْن ُرشُ ْوِرْن ُرشُ ْوِرْن ُرشُ ْ عََىل . . . . ْن ُرشُ ْ عََىل ُ ْ عََىل ُ îهُمî ُردî َكْيَدمهمهمهُمهْ عََىل ُ îهُمî ُردî َكْيَداَلل îهُمî ُردî َكْيَداَلل îهُمî ُردî َكْيَداَلل اَلل

 ْ ِ ْ ِ ْ ْوِرمهمهمهِمهْ ِ ُ ْوِرُ ُ ْوِرُ ُ ْوِرُ َمَهتُْم َوَزلْزِْل أَْقَداَمهُمْ . . . . حنحنحنُحنُ ìْت َلكِ َعهُْم َوَشت ْق َمجْ ìلَهُْم َوفَر ْ َمَهتُْم َوَزلْزِْل أَْقَداَمهُمْ َ ìْت َلكِ َعهُْم َوَشت ْق َمجْ ìلَهُْم َوفَر ْ َمَهتُْم َوَزلْزِْل أَْقَداَمهُمْ َ ìْت َلكِ َعهُْم َوَشت ْق َمجْ ìلَهُْم َوفَر ْ َمَهتُْم َوَزلْزِْل أَْقَداَمهُمْ َ ìْت َلكِ َعهُْم َوَشت ْق َمجْ ìلَهُْم َوفَر ْد مشمشمشَمشْ ìبَد îهُمî ْد اَلل ìبَد îهُمî ْد اَلل ìبَد îهُمî ْد اَلل ìبَد îهُمî ا ِمْن ا ِمْن ا ِمْن ا ِمْن     ،،،،اَلل ًً ْم َلكْبًً ْم َلكْبْ عَلَْهيِ ْم َلكْبْ عَلَْهيِ ْم َلكْبْ عَلَْهيِ ìططططْ عَلَْهيِ ìَوَسل ìَوَسل ìَوَسل َوَسل

َِبكَ  َِبكَ ِ َِبكَ ِ         . . . . Mَ قَهîاَر Mَ هللا Mَ هللا Mَ هللاMَ قَهîاَر Mَ هللا Mَ هللا Mَ هللاMَ قَهîاَر Mَ هللا Mَ هللا Mَ هللاMَ قَهîاَر Mَ هللا Mَ هللا Mَ هللا        )))ِ)َِبكَ ِ

َعِفْنيَ ىفىفىفِىف فَلَْسِطْنيَ ِ فَلَْسِطْنيَ ِ فَلَْسِطْنيَ ِ فَلَْسِطْنيَ اَ اَ اَ اَ  َعِفْنيَ ْ َعِفْنيَ ْ ضضضْضَعِفْنيَ ْ تَ ْ ِإْخَوانَنَا الُْمَجاِهِدْيَن َوالُْمسـْ تَُ ْ ِإْخَوانَنَا الُْمَجاِهِدْيَن َوالُْمسـْ تَُ ْ ِإْخَوانَنَا الُْمَجاِهِدْيَن َوالُْمسـْ تَُ îهُمî انْرصرصرصُرصْ ِإْخَوانَنَا الُْمَجاِهِدْيَن َوالُْمسـْ ْلل îهُمî ان ْلل îهُمî ان ْلل îهُمî ان وَوَوََوىفىفىفِىف ِ ِ ِ     ،،،،وَوَوََوىفىفىفِىف كَْشِمْري ِ كَْشِمْري ِ كَْشِمْري ِ كَْشِمْري     ،،،،وَوَوََوىفىفىفِىف الِعَراقِ ِ الِعَراقِ ِ الِعَراقِ ِ الِعَراقِ     ،،،،لل

ì َمَاكنٍٍٍٍ        ،،،،َجنُْوِب َ�يْلَْندَجنُْوِب َ�يْلَْندَجنُْوِب َ�يْلَْندَجنُْوِب َ�يْلَْند ì َمَاكنُ ì َمَاكنُ îهُمî قَوì َعَزائَِمهُمْ . . . . وَوَوََوىفىفىفِىف ِ ِ ِ لكلكلكُلكì َمَاكنُ îهُمî قَوì َعَزائَِمهُمْ اَلل îهُمî قَوì َعَزائَِمهُمْ اَلل îهُمî قَوì َعَزائَِمهُمْ اَلل َمَهتُمْ     ،،،،اَلل َمَهتُمْ ْ َلكِ َمَهتُمْ ْ َلكِ َمَهتُمْ ْ َلكِ عععْع َلكِ ìْت أَْقَداَمهُمْ     ،،،،َواْمجََواْمجََواْمجََواْمجَ ìْت أَْقَداَمهُمْ َب ìْت أَْقَداَمهُمْ َب ìْت أَْقَداَمهُمْ َب ْ     ،،،،وَوَوََوثثثثَب ْ َوان ْ َوان ْ َوان ْ َوان ُ ْ ُ ْ مهمهمهُمهْ ُ ْ ُْ ُْ رصرصرصُرصُْ

مْ  ِ مْ ِ ِ مْ ِ ِ مْ ِ         .   .   .   .   عََىل أَْعَدآعََىل أَْعَدآعََىل أَْعَدآعََىل أَْعَدآهئهئهئِهئِ

نَا تَْقَواَها îهُمî َآِت أَنُْفسـَ نَا تَْقَواَهااَلل îهُمî َآِت أَنُْفسـَ نَا تَْقَواَهااَلل îهُمî َآِت أَنُْفسـَ نَا تَْقَواَهااَلل îهُمî َآِت أَنُْفسـَ َها    ،،،،اَلل îهَا أَنَْت َخْريُ َمْن َزاكìَهاَوَزك îهَا أَنَْت َخْريُ َمْن َزاكìَهاَوَزك îهَا أَنَْت َخْريُ َمْن َزاكìَهاَوَزك îهَا أَنَْت َخْريُ َمْن َزاكìَا َوَمْوَالهاَ َا َوَمْوَالهاَ َا َوَمْوَالهاَ َا َوَمْوَالهاَ     ،،،،َوَزك �� îهُمî أَِرَ} الَْحقî . . . . أَنَْت َوأَنَْت َوأَنَْت َوأَنَْت َولللِلهيِهيِهيِهي�� îهُمî أَِرَ} الَْحقî اَلل îهُمî أَِرَ} الَْحقî اَلل îهُمî أَِرَ} الَْحقî اَلل اَلل

ìَباعَهُ  ìَباعَهُ ا َواْرُزْقنَا ات ìَباعَهُ ا َواْرُزْقنَا ات ìَباعَهُ ا َواْرُزْقنَا ات ,,ا َواْرُزْقنَا ات ًً َواْرُزْقنَا اجْ  َواْرُزْقنَا اجْ  َواْرُزْقنَا اجْ  َواْرُزْقنَا اجْ     ،،،،َحقَحقَحقَحق,, îهُمî أَْصِلحححْح ُسلَْطانَنَاْ ُسلَْطانَنَاْ ُسلَْطانَنَاْ ُسلَْطانَنَا. . . . ِتنَابَهُ ِتنَابَهُ ِتنَابَهُ ِتنَابَهُ َوأَِرَ} الَْباِطَل Tَِطالَوأَِرَ} الَْباِطَل Tَِطالَوأَِرَ} الَْباِطَل Tَِطالَوأَِرَ} الَْباِطَل Tَِطًالً îهُمî أَْصِلاَلل îهُمî أَْصِلاَلل îهُمî أَْصِلاَلل تَنَا     ،،،،اَلل îتَنَا َوأَئِم îتَنَا َوأَئِم îتَنَا َوأَئِم îَوأَئِم

îقَاَك Mَ َربî الَْعالَِمْنيَ     ،،،،َوُوَالَة ُأُمْوِر}َ َوُوَالَة ُأُمْوِر}َ َوُوَالَة ُأُمْوِر}َ َوُوَالَة ُأُمْوِر}َ  îقَاَك Mَ َربî الَْعالَِمْنيَ ِ َمْن َخافََك َوات îقَاَك Mَ َربî الَْعالَِمْنيَ ِ َمْن َخافََك َوات îقَاَك Mَ َربî الَْعالَِمْنيَ ِ َمْن َخافََك َوات         ....َواْجَعْل ِوَاليَتَنَا َواْجَعْل ِوَاليَتَنَا َواْجَعْل ِوَاليَتَنَا َواْجَعْل ِوَاليَتَنَا ىفىفىفِىف َمْن َخافََك َوات

نَا لَنَُكْونَنî ِمَن  ِفْر لَنَا َوتَْرَمحْ نَا لَنَُكْونَنî ِمَن ْ ِفْر لَنَا َوتَْرَمحْ نَا لَنَُكْونَنî ِمَن ْ ِفْر لَنَا َوتَْرَمحْ نَا لَنَُكْونَنî ِمَن ْ نَا َوِإْن لَْم تَغغغْغِفْر لَنَا َوتَْرَمحْ îنَا َظلَْمنَا أَنُْفسـَ ََرب نَا َوِإْن لَْم ت îنَا َظلَْمنَا أَنُْفسـَ ََرب نَا َوِإْن لَْم ت îنَا َظلَْمنَا أَنُْفسـَ ََرب نَا َوِإْن لَْم ت îنَا َظلَْمنَا أَنُْفسـَ اِرسِْينَ َرب اِرسِْينَ َ اِرسِْينَ َ îنَا َهْب لَنَا ِمْن أَْزَواِجنَا . . . . الْالْالْالْخخخَخاِرسِْينَ َ îنَا َهْب لَنَا ِمْن أَْزَواِجنَا َرب îنَا َهْب لَنَا ِمْن أَْزَواِجنَا َرب îنَا َهْب لَنَا ِمْن أَْزَواِجنَا َرب َرب

اااا ًً ٍٍ َواْجَعلْنَا ِللُْمتîِقْنيَ ِإَمام َواْجَعلْنَا ِللُْمتîِقْنيَ ِإَمام َواْجَعلْنَا ِللُْمتîِقْنيَ ِإَمام َواْجَعلْنَا ِللُْمتîِقْنيَ ِإَماًمً َة أَعُْنيٍٍ îِتنَا ُقر îM ìَة أَعُْنيَوُذر îِتنَا ُقر îM ìَة أَعُْنيَوُذر îِتنَا ُقر îM ìَة أَعُْنيَوُذر îِتنَا ُقر îM ìَوِقنَا  َوِقنَا  َوِقنَا  َوِقنَا . . . . َوُذر ًً نًَةً نَةَِخَرِة َحسـَ نَةَِخَرِة َحسـَ نَةَِخَرِة َحسـَ ًً َو َو َو َوىفىفىفِىف اِ اِ اِ اآلآلآلَآلِخَرِة َحسـَ نًَةً نَةنَْيا َحسـَ نَةنَْيا َحسـَ نَةنَْيا َحسـَ نَْيا َحسـَ ��������îنَا َآتِنَا ىفىفىفِىف اِ اِ اِ ا îنَا َآتِنَا َرب îنَا َآتِنَا َرب îنَا َآتِنَا َرب َرب

يìِدَ} محمدٍٍٍٍ    . . . . عََذاَب النîارِ عََذاَب النîارِ عََذاَب النîارِ عََذاَب النîارِ  يìِدَ} محمدَوَصىلî ُهللا عََىل سـَ يìِدَ} محمدَوَصىلî ُهللا عََىل سـَ يìِدَ} محمدَوَصىلî ُهللا عََىل سـَ ِبِه َوَسملîْ     َوَصىلî ُهللا عََىل سـَ ِبِه َوَسملîْ َوعََىل آِ�ِ َوَحصْ ِبِه َوَسملîْ َوعََىل آِ�ِ َوَحصْ ِبِه َوَسملîْ َوعََىل آِ�ِ َوَحصْ         ....َوالَْحْمُد َوالَْحْمُد َوالَْحْمُد َوالَْحْمُد ���ِ� َربì الَْعالَِمْنيَ ِ َربì الَْعالَِمْنيَ ِ َربì الَْعالَِمْنيَ ِ َربì الَْعالَِمْنيَ . . . . َوعََىل آِ�ِ َوَحصْ

ِ الَْحْمدُ     ،،،،ُهللا أكربُ ُهللا أكربُ ُهللا أكربُ ُهللا أكربُ     ،،،،ُهللا أكربُ ُهللا أكربُ ُهللا أكربُ ُهللا أكربُ     ،،،،اَاَاَاَ���ُ� أكربُ ُ أكربُ ُ أكربُ ُ أكربُ      î ِ الَْحْمدُ ِ î ِ الَْحْمدُ ِ î ِ الَْحْمدُ ِ î0ِ000وَوَوََو.... 


