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   فرتام يغ خطبة عيد الفطر
 

j 
 

،راَُهللا أَكْب ،راَُهللا أَكْب ،راَُهللا أَكْب  
 ،راَُهللا أَكْب ،راَُهللا أَكْب ،راَُهللا أَكْب  
،راَُهللا أَكْب ،راَُهللا أَكْب ،راَُهللا أَكْب  

انَ اِهللا بحبسا وريِهللا كَث دمالْحا وركَبِي رالًاَُهللا أَكْبيأَصةً وكْر.  
  

هتادبعا لفَّقَنى وِهللا الَّذ ِ داحلَم،   نـيقالُمت هادبعا لحفَر مولَ هذَا اليعجو
وأَشهد أَنْ الإِله إِال اُهللا وأَشـهد أَنَّ  ، وقيامه انضمرالَّذين فَازوا بِصيامِ 

با عدمحا منديسلُهوسرو ها     ،دندـيس لـىع ارِكبو لِّمسلِّ وص ماللّه
أَمـا  . محمد وعلَى آله وأَصحابِه ومن تبِعهم بِإِحسان إِلَى يومِ الـدينِ 

دعب،  
  

تْالمتَوو هقَاتت قا اَهللا حقُونَ اتوملا املُسها أَينَفَيوملسم متأَنإِال و ن.  
  

دان كضمبرياءن  ي يغ فنوه كربكاتنضماريله فد فا، اهللا مهبا- اواهي مهب
اين، كيت ممنتفكن كتقواءن كيت كفد اهللا، سهيغضا كيت برجاي 

  .دكاسيهي اهللا بنر- غ بنريمنمفوه هيدوف اين سباضاي انسان 
    

  ، دمحلَاْ ِهللاوأَكْبر ، اَُهللا أَكْبر، اَُهللا أَكْبر، اَُهللا 
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لكن ضفرضي منيغ رمضانفد فاضي يغ فنوه كربكاتن اين رمسيله سوده 

ممباوا جنجي  غي رمضاندان كربكاتن،  ةيغ فنوه رمح رمضانكيت، 
ي دغن سريبو كناغن مسامل، ضكأمفونن دان كلفاسن درفد نراك تله فر

درسة لفاسن م ضرادوان-ل هاث كيت سباضي ضرادوانضيغ تيغ
ترسبوت، دتاهون هادفن انته مسفت انته تيدق كيت دغن  رمضان
  . رمضان
  

 ، راَُهللا أَكْب ،راَُهللا أَكْب ،راَُهللا أَكْبحلَاْ ِهللاومد ،  
  

، "هاريراي بربوك فواسا"برمقصود يغ سسواي دغن نامث  الفطرعيد 
الوه، س مناهن الفر دان دهاض، برقيام، برتستله سبولن برمهفس فوال

ن دان توتور كات، كيين تيباله ماسث كيت ان، فندغرغممليهارا فندا
كيت تله . بربوك ستله كيت برفواس سالم سبولنمراسائي نعمة 

سبدا .  سبارغ دوسا دان نودا منجادي برسيه دان سوخي درفد
  :رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم 

  
 ناًاَميإِ همقاَو هامص نمفَ هماَقيِ مكُلَ تننوس مضانَر اميص ضرفَ اَهللا نَّإِ((
واحتاباًس خرج مذُ ننبِوكَ هيمٍو لَودتأُ همرواه النسائي ))ه 
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، دان  رمضانسسوغكوهث اهللا تله مواجبكن فواس ": برمقصود يغ
، مك بارغسياف منجاديكن قيام فد ماملث سباضاي سنةاكو فوال تله 

ث دغن فنوه كإميانن دان مغهارفكن مامل- دان مغهيدوفكن ماملبرفواس 
ي كلوار دري دوساث سفرت هاري أي إضنجارن درفد اهللا، 
  "دالهريكن اوليه ايبوث 

  
 بنر-بنر رمضان سسوغضوهث. الفطرعيد  كيت برهاريراياينله ارتيث 

منجاديكن كيت انسان برتقوى، يغ بنر، جوجور دان امانه ترهادف 
مغاجركيت منجوجنوغ دان  رمضانكفد اهللا،  اميان كيت

منوجنوقكن جونتوه فغوربانن  ضجو رمضانممفرجواغكن القرءان، 
الصاحل،  السلفدان فرجواغن اسالم اوليه جنراسي صحابة دان 

اميان يغ داباديكن ددامل ففراغن بدر، فمبوكاءن مكة، دان ضسبا
  .رمضانوت يغ مسواث برالكو ددامل بولن الُن جيعففراغن 

  
اداله انسان  رمضانيغ الهري دري  "يغ مسفورناإنسان "، ثتيفس

سفنوهن كفد اهللا، برحكومكن  غيفاتوهن برتقوى يع ممربيكن ك
دماس  سامأداام اهللا ضقكن اضانتوق من غالقرءان دان برجهاد برجوا
 رمضاني مريك يغ بركسمفاتن دغن ضبا .سنغ ماوفون دكاال سوسه

، أمت رمضاندامل بولن ديك ءيغ با فلواغ-واغل مربوت فلضاضتتايف 
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صلى اهللا عليه سبدا رسول اهللا :  أخريةدروضيله مريك ددنيا دان 
  -:وسلم 

  رواه الطرباين)) اهللا ةمحر نم هيف مرِح نم يقالش نَّإِ((
ا ذَإِ هلَ رفَغي ملَفَ انَضمر كردأَ منا لدعب((   دان ددامل رواية يغ الءين

  رواه الطرباين)) ى ؟تمفَ هلَ رفَغي ملَ
  
رمحة اهللا  تيدق مندافتالك اداله اورغ يغ خاورغ يغ " برمقصود  يغ

أمت " ضيندا ادان فد ساتو رواية يغ الين سبدا ب"  رمضانفد بولن 
ي إتتايف  رمضانبركسمفاتن دغن  غسسياف ي جاوهله دري رمحة اهللا

 فون تيدق دافت ممبواتكن رمضانكأمفونن اهللا، جيك تيدق مندافت 
  ؟؟؟ ي اكن دامفونإي دامفون بيال الضي إ

  
 ، راَُهللا أَكْب ،راَُهللا أَكْب ،راَُهللا أَكْبحلَاْ ِهللاومد ،  

  
بيس كورنياءن اهللا كفد كيت اين ماريله كيت كوكوهكن خدغن س

ير أهنكن اسالم، تانه دمي ممفرتا - جايت ديري كيت  –از كيت زتعإِ
دغن ايت اكن ترسالمتله كيت  .ومة اسالم  سنديريأدان ماس دفن 

 ملمهكن كقواتنيغ بوليه  ضجاال-جاالضدان مشاركت اسالم درفد 
  : ن اهللا تعاىلافرم .كيت
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دان باضي اهللا جواله كمولياءن دان كقواتن ايت، دان : "مقصودث
-اورغ يغ براميان؛ اكن تتايف اورغ- باضي رسولث سرت باضي أورغ

  )8:املنافقون (  )."حقيقة يغ سبنر(ايت تيدق مغتهوي  منافقاورغ يغ 
  

-دأنتارا سومرب كقواتن كيت اياله دغن ممستيكن كيت مميليكي خريي
يغ سبنر سفرت يغ دسبوتكن دامل ) عباد الرمحن( خريي مهب اهللا

خريي يغ دثتاكن دامل أيات -خريي. 77هغض  63أية  الفرقانسورة 
ترسبوت اياله مريك ساللو مرندهكن ديري، مغهيدوفكن مامل دغن 
عبادة كفد اهللا، مموهون اضر دهينداري دري نراك جهنم، ممبلنجاكن 

ك جوض منجاوهي سرت مري خبيلهرت دغن سأميبغ دان تيدق 
  .كموغكارن سفرت ممبونوه دان برزينا

  
يغ تراستيميوا يأيت مريك ساللو  خريي-عباد الرمحن ممفوثائي خريي

برتوبة دغن ممفرباثقكن عمالن صاحل، ممربسيهكن ديري درفد فركارا 
يغ تيدق ايلوق سفرت منجادي سقسي بوهوغ، مغحيايت دان 

، سنتياس بردعا أونتوق القرآن أيات-اتمغعملكن كتراغن دري أي
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كبهاضيأن كلوارض دان أمت مغهارفكن أضر فميمفني مريك أداله 
  .دكالغن أورغ برتقوى

 
 ، راَُهللا أَكْب ،راَُهللا أَكْب ،راَُهللا أَكْبحلَاْ ِهللاومد ،  

 
تاهون فمرينتاهن كراجأن نضري  20فارا مجاعة سكلني، مليوايت 

فد سبواه فنتدبريان إسالم دغن كلننت يغ كيين منجادي موديل ك
انتاراث . كأره فمباغونن اسالم) alternatif(مغموكاكن ألترناتيف 

كليه . كراجأن  تله  مغادكن كلية مجعة دسلوروه نضري كلننت
، علمو فقه ، توحيد،حديثعلمو تفسري، -ترسبوت ممفامريكن علمو

 فغكلية يغ ماهري تناض-دان سرية كفد مشاركة اوله تناض تصوف
دغن فغاجني ترسبوت، فغتهوان مشاركة . بركاينت بيدغ- دامل بيدغ

اسالم ترهادف اجاران اضام اكن برمتبه، جيوا مريك منرميا أجارن 
يغ جاهل اضام اكن برتوكر منجادي اورغ . اسالم دغن سفنوه هايت

. يغ فهم اضام دغن مغحيايت سضل تونتوتن اسالم كأتس مريك
تكن كتيغضني علمو فغتاهون برداسركن فغحياتن اين أونتوق ممرتاب

  : نيب صلى اهللا عليه وسلم يغ بربوثي حديثتونتوتن 
   

  كلهتفَ سماَاخلْ نِكُت وال ، باحم أو عاًمتسم أو ماًلِّعتم أو عاملاً دغْاُ
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 أىب عن اإلميان شعب ىف والبيهقى ، األوسط ىف والطرباىن ، البزار(
كرةب(  

يله كامو سباضي اورغ عاليم يغ دافت مغاجر اورغ جاد: مقصودث
اتو جاديله كامو اورغ يغ بالجر، اتو اورغ يغ مندغر اورغ يغ 
مغاجر، اتو اورغ يغ خينتاكن علمو دان جاغن كامو جادي ضولوغن 

  .كليما ، مك كامو اكن بناس
  

كليه مجعة يغ فاليغ الم دان فاليغ منوجنول اياله كليه  تفسري يغ 
ددتاران علمو دتغه فوست بندر كوتبهارو يغ دمسفيكن اوله داداكن 

 ءينبن عبد العزيز  ءينداتوء بنتارا ستيا مت برحرمت توان ضورو أيغ 
  .مت،  منتري بسر نضري كلننت سنديري

  
دغن برتروسنث كليه مجعة اين، منجاديكن رعيت تاهو دان فهم 

دامل مسوا بيدغ دان سغضوف مغعمل سرت مغحياتيث اجاران اسالم 
اينيله سارانن كراجأن نضري يائيتو . دامل كهيدوفن سهارين مريك

فول اداله هاري  وهاري مجعة سباضاي هاري علمو دان هاري سبت
كيت مغهارفكن مسوا كليه مجعة سفريت اين اكن . كلوارض

   . ه مليسيانضري الين دسلورو- دخونتوهي دان دايكويت اوله نضري
 

 ، راَُهللا أَكْب ،راَُهللا أَكْب ،راَُهللا أَكْبحلَاْ ِهللاومد ،  
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ياياسن إسالم كيت فرلو سدر وا كراجان نضري كلننت ماللوي 
 برموال دغن معهد حتفيظ تله ممفركنلكن سكوله معهد (YIK)كلننت 
فولو خوندوغ دان دفركنلكن جوض سكوله اوضام الريان  حتفيظ

برجاي  حافظاين رامي  فارا  حتفيظدغن اداث معهد . نسسأي
دالهريكن ستيف تاهون دان مريك اين اد يغ دلنتيق منجادي إمام 

دائرة دكلننت سرتا اد جوض يغ مثمبوغ بالجر  مسجد-دمسجد
سالين ايت فد ستيف . كفريغكت يغ لبيه تيغضي سفرت دشبرا مصر

رسبوت دهنتر دان ت حافظرامي درفد  رمضانكايل داتغ بولن 
دمجفوت اوله باثق مسجد دكلننت  انتوق منجادي  امام صالة تراويح 

دغن سوارا دان خارا ترنمث اتو خبأن مريك يغ  ماسيغ-دمسجد ماسيغ
سدف ددغر دافت مناريق فارا مجاعة مغحيايت خبأن القران يغدباخ 

  . دامل صالة مريك عخشودان بوله منمبه 
  

، مريك بوكن سهاج بوله حتفيظدري معهد  فَّاظحدغن الهريث فارا 
كن دامل ماس يغ سام مريك بوليه برفرانن  امام-منجادي امام

سباضاي فندعوة دان فضاواي كراجأن دمسفيغ ماهري دامل فلباضاي 
سبلوم اين علمو قراءات دانتارا علمو يغ مهفري . س قراءات القرءانيجن

الريان سأين س فوال دافت   ظحتفيدغن أداث معهد . فوفوس دمليسيا
  .يغ عامل دامل دوا بيدغ سرنتق حفاظمالهريكن فارا 
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مريك برفلواغ مثمبوغ فالجران دامل بيدغ سأين س دباثق يونيؤرسييت 
توران دان وكاد يغ مغمبيل بيدغ كد. دامل دان لوار نضارا

كجوروترأن، سهيغضا الهري رامي فارا دكتور دان جوروترا يغ ممفو 
- امام صالة برمجاعة دمسفيغ ممفو مغاجر كلية دمسجد منجادي
اينله جنراسي بارو يغ تله دالهريكن اوله كراجأن كلننت . مسجد

كن برسفادوث مغيكوت أخوان القرآن دان قماللوي سيستيم فنديدي
  .السنة

  
 ، راَُهللا أَكْب ،راَُهللا أَكْب ،راَُهللا أَكْبحلَاْ ِهللاومد ،  

  
ضجاال يغ تيدق صحة -فغ دهدافن مات كيت ضجاالهاري اين ترفم

بواغ بايي، روضول دان بونوه يغ مساكني  زنا،سفريت ضخاال 
منخابويل اين اد يغ سغضوف  أخري-أخريماله  جادي-منجادي

-دمان دغن براين مريك ملونتر جنيس كدامل رومة كحرماتن مسجد
يغ  ضجاال-اين اداله ضجاال. رومة اهللا يغ سفاتوتث كيت جاض 

ايسو اين بوكن . اورغ يغ تيدق برتغضوغجواب-دالكوكن اوله اورغ
الضي منجادي مسأله انديؤيدو كن اي مروفاكن ايسو يغ منجادي 

 ضجاال- فمبندوغن ضجاال. تغضوغجواب كأتس سلوروه أومة اسالم
اين مسيت دالكوكن دغن مغهافوسكن سضاال عناصري يغ مرغسغ 
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ونتوق مالكوكن معصية، و مانسي يغ مندوروغ مريك أنفس
داغن لغكه دراستيك يغ مسيت ادانتارا خ. كموغكارن دان جناية

  : دامبيل أوليه مسوا فيهق اياله 
 .هنتيكن رخناغن تيليؤيشني يغ تيدق برمورال .١
 .سكت دان كاول سخارا سرييوس ملبقكن ؤيديو لوخه .٢
هابيسن متفت هيبوران يغ بوليه مالهريكن - بسمي هابيس .٣

 .فالخور
 .اوندغ شريعة دسلوروه نضارا- كواساكن اوندغ قوات .٤
 .باثقكن فوست فغاجيان اسالم دان ميدان علمو .٥

تربائق انتوق ممبندوغ ضجاال ترسبوت  )alternatif( انيله الترناتيف
  :سباضيمان فرمان اهللا سبحانه وتعاىل

  
                             

          

  
دان هندقله أغكاو منجالنكن حكوم دأنتارا مريك دغن أف يغ تله 

نفسو  اوادتورونكن اوليه اهللا دان جاغنله اغكاو منوروت كهندق ه
له سفاي مريك تيدق مميسوغكنمو دري جاض- مريك، دان برجاض
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املائدة سورة  ( .يغ تله دتورونكن اوله اهللا كفداموسسواتو حكوم 
  )49 اتأي
  

باضي رماجا حاميل دنضري  خصوصخداغن انتوق ممبوك سكوله 
مالك انتوق ممبسمي فمبواغن بايي يغ منيغكت دمليسيا اداله ساتو 

  . فنداغن يغ فد ظهريث بايك تتفي كسنث بلوم دكنل فسيت
 

غن تلييت سفاي تيدق فنوبوهن سكوله ترسبوت فرلو دكاجي د
دمسفيغ ممكسا . دجاديكن االسن انتوق سستغه ضولوغن مغحللكن زنا

اين اكن منمبهكن الضي بنب دان . رماج دباوه عمور انتوق بركهوين
تغضوغجواب برت كأتس باهو مريك كران بوله جادي مريك بلوم 

اوله ايت هاث كمبايل كفد فرونداغن يغ دتتفكن اوله شرع . برسديا
  .دافت مثالمتكن كأدأن اين سهاج

  
 300بضيتو جوض دغن فثاهلضونأن داده دملسيا، كيت دافايت سراماي

الغن مريك اداله يغ برعمور ادك %71. ريبو مجله فناضيه يغ بردفتر 
الغن مريك اداله فراضوت، ادك %40تاهون، مناكاال  39 هغض 19

 )statistik( ستاتيستيك. كخيلن-فنخوري دان فنجنايه كخيل
ترسبوت أداله سباضيمان يغ دكلواركن اوله فمادام 
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(PEMADAM) . 2005هغض  1988اغكا فناضيه برموال تاهون 
يغ مثديهكن كيت سبهاضني بسرث . اورغ 289,763اداله سراماي 

سباضي خونتوه، جك كيت ليهت . أداله دكالغن مشاراكت ماليو
ي ددفايت درفد سراما 2005تاهون  )statistik( ستاتيستيك
درفد مريك أداله دكالغن بغسا   %70اورغ فناضيه،  32,288

  . ماليو
  

 ، راَُهللا أَكْب ،راَُهللا أَكْب ،راَُهللا أَكْبحلَاْ ِهللاومد ،  
  

كراجأن نضري كلننت جوض منجادي خونتوه ددامل ملقسناكن 
مس أ، ورضا ضعيفكن دان كعاديلن سجاضت كفد ضولوغن قكباجي

جوتا  3كن سباثق وقكراجأن نضري تله ممفراونت. دان ايبو توغضال 
سهاج انتوق ممبيايأي خارومان كفد  2007يت فد تاهون ضريغ

مس يغ اليق أورضا  140,000كريا -فت كريااواصي، دان ترد
ضري يغ دوجودكن اوليه كراجأن ن لةكفا فلتكااينيله موديل . منرميا

  .كلننت 
  

كراجأن ممفراونتوقكن  فيهق 2010هغض  2008منكل انتوق تيمفوه 
ريغضيت يغ دسومبغكن ) 4,000,080( ريبو 80جوتا  4سجومله 

. غن نضري كلننتاديوان اوند 45اورغ واصي دري  2040كفد 
كن كراجأن كفيمفنن علماء يغ قاينله سواتو قاعدة فندكاتن بركباجي
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مك اينيله بوقيت وا كلننت . ملقسناكن داسر ممباغون برسام اسالم
. اهللا دناوغي أوليه اهللا كن يغ إن شاءقبواه نضري بركباجياداله س

  :فرمان اهللا سبحانه وتعاىل
  

                              

                        

  

يغ ممبوقتيكن (دمي سسوغضوهث، أداله باضي فندودوق سبأ ساتو تندا 
يغ تردافت دمتفت تيغضل مريك، يائيت دوا كومفولن ) كموراهن اهللا

، يغ ترلتق دسبله كانن دان دسبله )يغ لواس الضي سوبور(كبون 
اللو دكاتاكن كفد مريك ماكنله دري ). كمفوغ مريك(كريي 

نضري كامو اين (دان برشكورله كفداث رزقي فمربين توهن كامو 
، دان توهن كامو أداله توهن )أمن دان معمور(يك ءنضري يغ با) اداله

  )  15أية:  سورة سبأ( .يغ مها فغمفون
  

اُهللا ل كباَرمِ ييظالْع ءاَنى الْقُرف لَكُمنِ، وفَعنوي  نم هيبِماَ ف إِياَّكُمو
إِنه هو السميع  ،ومنكُم تالَوته يوتقَبلَ من، الْحكيمِ اآلياَت والذِّكْرِ

ميلالْع. للُ قَوأَقُوي هل ميظاَهللا الْع رفغتأَسذاَ وي  نيملسرِ الْمساَئلو لَكُمو
الْمو ماَتلسالْموؤالْمو ننِيمفَياَ فَؤ ،ناَتمجياَ نو نرِيفغتسالْم زاةَ و

  .ئبِينالتاَّ
  


