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خطبة عيد الفطر
كتبها :الشيخ عمر على
ترجمها :د  .فهيم بوخطوة
شـوال  1430هـ
ّ 1
 20سبتمبر 2009م

إن الحمد هلل نحمدد ننتدتني و ننتدتهفر ننتدوي إليدو ننندوم بداهلل دن شدرنو نفتد ا ن دن سدياا
عمال ا ن يهد هللا فال ضل لو ن ن يضلل فال هادي لو ن شهد ن ال إلو إال هللا نحدد ال شدريك
لو ن شهد ن حمدا عبد نوسولو ا بند ،،،
ف د ن خيددر الكددالم كددالم هللا نخيددر الهدددي هدددي حمددد وددلى هللا عليددو ن لددو نسددلم نشددر ا دوو
حددددددددكاتها نكدددددددل حدكدددددددة بدعدددددددة نكدددددددل بدعدددددددة ددددددداللة نكدددددددل ددددددداللة فددددددد ال ددددددداو .
س ِل ُم َ
( يَا أَيُّ َها الَّذ َ
ون ﴿ ) ﴾102ل عمران .
ّللاَ َح َّ
ق تُقَاتِ ِه َوالَ ت َ ُموت ُ َّن إِالَّ َوأَنتُم ُّم ْ
ِين آ َمنُواْ اتَّقُواْ ه
اس اتَّقُواْ َربَّ ُك ُم الَّذِي َخلَقَكُم ِ همن نَّ ْفسٍ َوا ِحسٍََ َو َخلَسقَ ِم ْن َهسا َز ْو َج َهسا َوبَس َّ ِم ْن ُه َمسا ِر َجساال
(يَا أَيُّ َها النَّ ُ
ّللاَ ك َ
ساءلُ َ
َلَس ْي ُك ْم َرقِيبسا ﴿ ) ﴾1النسساء (
َسان َ
ّللاَ الَّذِي ت َ َ
َكثِيرا َونِ َ
ون ِب ِه َواأل َ ْر َحسا َم ِإ َّن ه
ساء َواتَّقُواْ ه
يَا أَيُّ َها الَّذ َ
يسَِيَا ﴿ ﴾70يُصْس ِل ْْ لَكُس ْم أ َ َْ َمسالَ ُك ْم َويَ ِْ ِف ْسر لَكُس ْم ُنُسوبَ ُك ْم
ّللاَ َوقُولُسوا قَ ْسوال َ
ِين آ َمنُسوا اتَّقُسوا َّ
يولَهُ فَقَ َْ فَ َ
از فَ ْوزا َ َِظيما ﴿ ) ﴾71ا حزاي .
ّللاَ َو َر ُ
َو َمن يُ ِط ْع َّ
هللا كبر هللا كبر هللا كبر ال إلو إال هلل هللا كبر هللا كبر نهلل الحمد .
هللا كبر كبيرا نالحمد هلل كثيرا نسبحان هللا بكرة ن ويال هللا كبدر كلمدا اددا نجدم نوا هللا كبدر
كلما شرق وبح نال هللا كبر كلما مكدر الدكاكرنن هللا كبدر كلمدا سدجد لدو التداجدنن هللا كبدر
كلما تناقب الليل نال هاو هللا كبر كلما ارد قمري نطاو هللا كبر عدد قطر ا طاو .
هللا كبر هللا كبر هللا كبر ال إلو إال هلل هللا كبر هللا كبر نهلل الحمد .
عباد هللا ...
اتقدوا هللا فد التدر نالنلدن ناجت بدوا الفدواحر دا هر هدا ن دابطن ناعلمدوا ن اليدوم عمدل نال
حتاي نادا حتاي نال عمل فأعدنا لهدكم اترجون ن ت الوا ن وبكم ( فَ َمدن يَ من َم م
دل ِ ثمقَدا َل مَ َّوةٍ
َخي ًمرا يَ َر ُ ﴿َ ﴾7ن َ ن يَ من َم مل ِ ثمقَا َل مَ َّوةٍ ش ًَّرا يَ َر ُ ﴿ ) ﴾8الزلزلة  .هللا كبر هللا كبدر هللا كبدر ال إلدو
إال هلل هللا كبر هللا كبر نهلل الحمد .
فيا يها المتلمون هكا يوم النيد ،هكا يوم التكبير ،زي ة عيادنا نحن المتلمين التكبير ،فاهلل كبدر
هللا كبر هللا كبر هللا كبر هللا كبر هللا كبدر ،هللا كبدر هللا كبدر هللا كبدر ،ال إلدو إال هللا نهللا كبدر،
هللا كبر نهلل الحمد.
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هللا كبر شناو المتلمين ،يدخل المتلم والتو ف كل يوم خمس را بهدك الكلمدة النظيمدة :هللا
كبددر ،يددلمن لل ددالة كددل يددوم خمددس ددرا نيفتددتح مانددو بهددك الكلمددة :هللا كبددر هللا كبددر ،يقدديم
ل التو كل يوم خمس را  ،يفتتح إقا تو بهك الكلمة :هللا كبر هللا كبر ،إما مبدح المتدلم مبيحدة،
سمى هللا نكبر :بتم هللا نهللا كبر.
هللا كبر ه شناو المتلم ف كل حين ،إما دخدل المتدلم نركدة كاندص ال ديحة التد تمدأ قلدوي
ا عداء فزعا نخوفا ،ه ويحة :هللا كبر هللا كبر.
هللا كبر ه زي ة النيد ،فكبرنا هلل ،نقولوا :هللا كبدر هللا كبدر ،ال إلدو إال هللا نهللا كبدر ،هللا كبدر
نهلل الحمد
لل ائم فرحتان
هكا يوم النيد ،هدكا يدوم عيدد الفطدر ،نللمتدلمين عيددان :عيدد الفطدر ،نعيدد ا دحى .نكدل عيدد
يأت بند عبادة ن النبادا الكبدر ،،نبندد فريضدة دن الفدرائظ النظمدى ،عيدد ا دحى يدأت
بند الحج ،نعيد الفطر يأت بند ال يام (… نلتكملوا النددة نلتكبدرنا هللا علدى دا هدداكم نلنلكدم
تشكرنن).
جدداء هددكا النيددد ،ليفددر فيددو المل ددون بتوفيددهللا هللا ،ن(لل ددائم فرحتددان يفرحهمددا :إما فطددر فددر
بفطر  ،نإما لقى وبو فر ب و و) .إما فطر كل يوم فر  ،نإما فطدر بندد الفدران دن و ضدان
فر فرحة خر ،،ه فرحة التوفيهللا لطاعة هللا عز نجل ،ه ن هللا سبحانو نتندالى نندم عليدو
ب نمة ال يام نالقيام ،نجاء النيد تمما لهك ال نمة ،نفيو يفر المل ون بتوفيدهللا هللا (قدل بفضدل
هللا نبرحمتو فبكلك فليفرحوا هو خير ما يجمنون).
ن ن شدكر ننمدة هللا علدى توفيقدو ال يندير المتدلم فرحدة النيدد نحدد  ،بدل يجتهدد ن يشدرك ندو
الفقراء نالمتاكين ن عباد هللا ،نلهدكا فدرا االسدالم زكداة الفطدر دن و ضدان ،يلديهدا المتدلم
عن نفتدو نعمدن ينولدو نيلد عليدو دن زنجدة ن نالد ،نهد قدداو يتدير يجدب علدى دن يملكدو
فا ال عن قو يوم النيد نليلتو نلو لم يكن الكا لل اي ع د جمهوو النلماء .فقد واد االسدالم
ن ينود المتلم النطاء ناالنفاق ف التراء نالضراء ،ن ن تكون يد النليا يو ا ،فهو ينطد نإن
كددان فقيددرا ،نقددد ينط د ال دددقة ددن ناحيددة ،نتجياددو -لفقددر  -ودددقا ددن ناحيددة خددر ،،نف د
الحديث …( :ا ا يكم فيزكيو هللا ،ن ا فقيركم فيرد هللا عليو كثر ما عطى).
نالمتلم يطلب المتكين ف هكا اليدوم نيوودل إليدو ال ددقة فد
الطواف ف هكا اليوم)

كاندو ،كمدا جداء ( :ا دوهم عدن

يهددا االخددوة :يددوم النيددد شددبو بيددوم الوعيددد ،شددبو بيددوم القيا ددة (نجددو يو اددك تددفرة *
تتبشرة * ننجو يو اك عليها ابرة * ترهقها قترة).

دداحكة
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ا المتتبشرنن الفرحون ،فأنلادك الدكين تدم هللا علديهم ننمدة ال ديام نالقيدام ،فهدم فد هدكا اليدوم
يفرحون نحهللا لهم ن يفرحوا .ن ا الوجو الت عليها ابدرة ،ترهقهدا قتدرة ،فوجدو نلادك الدكين
لم يقدونا ننمة هللا ،نلم يمتثلون ر هللا ف ال يام نالقيام ،فيا نيلهم كم يا نيلهم (فال وددق نال
ولى * نلكن ككي نتولى * كم مهب إلى هلو يتمطى * نلى لك فأنلى * كم نلى لك فأنلى).
س ة شاوكة المر ة المتلمة ف والة النيد
نحن ف يوم النيد … عيد الفطر ،نحن ف يوم ن يام هللا ،نحن ف يوم هرجدان إسدال  ،كدان
ال ب ولى هللا عليو نسلم ي دل النيدد فد ال،دالء ،نلدم يدرد ندو ودلى النيدد فد تدجد ،إال دا
وني ن التماء طر يو ا فا طر إلى إقا ة النيد ف المتجد .نإنما كان ي ل فد ال،دالء،
ليجتم د المتددلمون الددكين ف د المدي ددة جمينددا ف د وددنيد ناحددد ،نف د كددان ناحددد ،ف د هرجددان
إسال كبير ،يجتم فيدو الرجدال نال تداء ،حتدى ن ال بد ودلى هللا عليدو نسدلم سدال :إما كاندص
إحدانا ليس لها (جلباي) ي عباءة ،ن الءة ،ن كوي خاوج تلتحف بو نت،رج ،فمداما تفندل يدا
وسول هللا؟ قال :لتنرها ختها ن جلبابها .تتتنير جلبابا نت،رج لل الة.
نكان ال بيان ي،رجون ،نكانص المر ة ت،درج ،حتدى المدر ة الحدائظ ،التد لديس عليهدا ودالة،
نال يقبل ها والة ،كانص تحضر النيد ،تنتزل ال الة ،نلك ها تشهد ال،ير ندعوة المتلمين.
عباد هللا ...
اعطفوا على الفقدراء نالمتداكين ننسدنوا علديهم نعلدى ب دائكم ن هلديكم جمندين نلكدن دن ايدر
تبكير نال إسراف نال تقتير نال إسفاف ( َن َ ن يُوقَ ُ
ش َّح نَ مف ِت ِو فَأ ُ منلَاِ َك ُهد ُم مال ُم مف ِل ُحدونَ ﴿ ) ﴾9الحشدر
 ،ن ( الكلمة الطيبة ودقة ) ن ن تى بتياة فلو ثلها نالحت ة بنشر ثالها إلى سدبنمائة دنف
ع ِلدي َم ﴿ ) ﴾261البقدرة  ،نالفدائز دن التدزم بطاعدة هللا عدز
ف ِل َمدن يَشَداء َن ّ
( َن ّ
ضا ِع ُ
ّللاُ يُ َ
ّللاُ َنا ِسد َ َ
ضد م
ص ا مَزلَ َهدا ِ دن بَ مند ِد قُ َّدوةٍ
نجل نال،اسر ن التدزم بمن ديتو نالنيدام بداهلل ( َنالَ ت َ ُكونُدوام َكدالَّتِ نَقَ َ
َن َكاكًا ) المحل  ، 92ناحدكونا دن قتدل الد فس التد حدرم هللا نالتنددي علدى ا ندام نالزندا نالربدا
ن كل وال ا يتام ن ن تأكلوا والكم بي كم بالباطل نتددلوا بهدا إلدى الحكدام ن دن ال،مدر نهد م
ال،بائث ناآلكام ن ا سكر كثير فقليلو حرام ن ن عقوق الوالدين نقطينة ا وحام ننقظ النهود
نشددهادة الددزنو نالجددوو ف د ا حكددام ن ددن الهيبددة نال ميمددة نالكددكي نكددل ا خددالق الك يمددة ددن
الكبرياء نالت،رياء نسوء الظدن با بريداء نإبطدال ال ددقا بدالمن نا م ، ،ن كثدرنا دن مكدر
هللا ندداء الليددل نال هدداو نخددكنا نفتددكم بهددظ ا ب دداو نالهضددب هلل ناالنت دداو نعلدديكم ب د ائ
المنددرنف نإااكددة الملهددوف نن ددرة المظلددوم نوحمددة المددألوم نإنظدداو المنتددر المدددين نال دح
لجماعة المتلمين جمنين .
هللا كبر هللا كبر هللا كبر ال إلو إال هلل هللا كبر هللا كبر نهلل الحمد .
داط َ » تفدهللا عليدو  ،نقدال ودلى هللا عليدو نسدلم :
قال ولى هللا عليو نسدلم  « :الَ َيد مد ُخ ُل مال َج َّدةَ قَ ِ
عق ُ ُ
وق مال َوا ِلدَي ِمن َنقَتم ُل ال َّ مف ِس َن ماليَ ِم ُ
اال مش َراكُ ِب َّ
وس »ونا الب،اوي.
اَّللِ َن ُ
ين مالهَ ُم ُ
« مال َكبَائِ ُر ِ
نقال ولى هللا عليو نسلم  َ « :م
دن َيضمد َم من ِلد َ دا َبديمنَ لَ مح َييمد ِو َن َ دا َبد مينَ ِو مجلَيمد ِو َ مد َم من لَدوُ مال َج َّدةَ »
ونا الب،اوي .
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نقددال وددلى هللا عليددو نسددلم  « :الَ ت ُ م
ظ ِهد ِدر ال َّ
دك فَيَ مر َح ُم دوُ َّ
دك » ونا التر ددكي
ّللاُ َنيَ مبت َ ِليد َ
ش د َماتَةَ َ ِخيد َ
نقَا َل َ :هكَا َحد َ
يب .قول قول هكا ناستهفر هللا ل نلكم فاستهفرن يهفر لكم إنو هدو
ت َن ا َِر َ
ِيث َح َ
الهفوو الرحيم.
ال،طبة الثانية
الحمد هلل الكي هدانا لهكا ن ا ك ا ل هتددي لدوال ن هددانا هللا نال دالة نالتدالم علدى خيدر خلدهللا هللا
حمد بن عبدهللا نعلى لو نوحابتو ن ن ناال نبند ،،،
هللا كبر هللا كبر هللا كبر ال إلو إال هلل هللا كبر هللا كبر نهلل الحمد .
سدو َل َّ
ّللاِ -
داوي -و د هللا ع دو َّ َ -ن َو ُ
ع من َ ِبى َي َ
خرج تلم وحمو هللا ف وحيحو َ
ُّدوي ا َ من َ ِ
ضدانَ كُد َّم َتمبَ َندوُ ِسدتًّا ِ م
ولى هللا عليدو نسدلم -قَدا َل « َ م
دن ش ََّدوا ٍل َكدانَ َك ِ ديَ ِام الددَّ مه ِر ».
دام َو َ َ
دن َ
و َ
ن الحتد ة بنشدر ثالهدا ف ديام و ضدان ينددل وديام عشدرة شدهر نوديام سدتة يدام بشددهرين
فكلك ويام س ة نالتتة بال تبة لر ضان كالت ن الرناتب بال تبة لل الة المفرن ة فيكمدل ملدك
ا ح ل ف الفرا ن خلل نتق ير نيجبر التق ير ف ال يام ب من هللا تنالى .
الدعوة إلى التواول نالبكل
قبل ن اادو قا

هكا ،ويد ن نبو إلى رين:

نال :ويد ن تنلموا ن هكا الجم  ،نهكا ن هكا الحفدل النظديم فد هدكا المتدجد ،إنمدا قدام بجهدود
إخوانكم الكين نفقهم هللا النشاء هدكا المتدجد ن االشدراف عليدو ،نال بدد لهدم دن نداننتهم ،حتدى
يتددتمرنا فدد هددكا ال شدداط ،خد ددة للجاليددة  .نلهددكا دعددوكم إلددى ن تبددكلوا لهددم ،نتندداننهم بمددا
استطنتم ،نليس بالكثير ن نبكل بندظ المدال جدل دي دا .نال نتدتم ل ديحا نلادك المثبطدين
(هم الكين يقولون ال ت فقوا على ن ع د وسول هللا حتى ي فضوا نهلل خزائن التدمانا نا وا
نلكن الم افقين ال يفقهون)
نفقوا نابكلوا (… ن ا نفقتم ن ش ء فهو ي،لفو نهدو خيدر الدرازقين) نقدد كدان ال بد ودلى هللا
عليو نسلم يدعو الرجال نال تاء إلى ال دقة ف يوم النيد ،فهكا يوم باوك نيوم عظيم.
هكا ر ،نا ر الثان  :ن الت ة ن جاء ن طريهللا فليرج ن طريدهللا خدر .ن مدا عدرف عدن
التددلف نهددم كددانوا فد يددوم النيددد ،إما ه ددأ بنضددهم بنضددا قددالوا :تقبددل هللا ددا ن د كم .ن ددن التد ة
التواول نالتزانو ف هكا اليدوم ،نلدم يدرد زيداوة ا دوا ن المقدابر فد هدكا اليدوم ،فاحرودوا
على إحياء س ة وسول هللا ولى هللا عليو نسلم.
خاتمة
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اللهم اافر للمل ين نالمل ا  ،نللمتلمين نالمتلما  ،ا حياء د هم نا دوا  .اللهدم افدتح ل دا
فتحا بي دا ،ناهددنا ودراطا تدتقيما ،نان درنا ن درا عزيدزا ،ن تدم علي دا ننمتدك ،نانشدر علي دا
وحمتك ،ن نزل ف قلوب دا سدكي تك .اللهدم تقبل دا فد ج ددك ال دادقين ،نحزبدك الهدالبين ،ن دخل دا
برحمتك ف عبادك ال الحين .اللهم اعل ب ا كلمة االسالم ،ناوف ب ا وايدة القدر ن ،ناجندل كلمدة
المتلمين ه النليا ،ناجنل كلمة عدائهم هد التدفلى .اللهدم ال تكل دا إلدى نفتد ا طرفدة عدين نال
قل ن ملك .اللهم هل هالل هكا النيد علي ا با ن نااليمان ،نالتدال ة ناالسدالم ،نالتوفيدهللا لمدا
تحب نتر ى .اللهم تقبل وديا ا ،نقيا دا ،نودالح عمال دا ،ن خرج دا دن هدكا الموسدم برحمدة
ن هفرة نعتهللا ن ال او.
(… وب ا اافر ل ا منوب ا نإسراف ا ف

رنا نكبص قدا ا نان رنا علدى القدوم الكدافرين)" ،وب دا

اافر ل دا نلوالددي ا نللمدل ين يدوم يقدوم الحتداي" …( ،وب دا هدب ل دا دن زناج دا نمويت دا قدرة
عين ناجنل ا للمتقين إ ا ا) …( ،وب ا اافر ل دا نالخوان دا الدكين سدبقونا بااليمدان نال تجندل فد
قلوب ا اال للكين وا وب ا إنك وءنف وحيم).
عباد هللا( :إن هللا يأ ر بالندل ناالحتان نإيتاء م ،القربدى ني هدى عدن الفحشداء نالم كدر نالبهد
ينظكم لنلكم تككرنن).
نولى هللا نسلم على سيدنا حمد نعلى لو نوحبو ،نالتالم عليكم نوحمة هللا نبركاتو
اللهم تقبل ن و ضان ناجنلو خال ا لوجهك الكريم اللهم بله دا و ضدان عوا دا عديددة ناجنل دا
من ي و و نيقو و إيمانا ناحتتابا ياوي النالمين .
َلَى النَّ ِب هي ِ يَسا أَيُّ َهسا الَّسذ َ
صلُّ َ
سس ِليما ﴿) ﴾56
صسلُّوا َ
ون َ
ِين آ َمنُسوا َ
ّللاَ َو َم ََلئِ َكتَهُ يُ َ
يس ِله ُموا ت َ ْ
َلَ ْيس ِه َو َ
( إِ َّن َّ
ا حزاي .
اللهم ول نسلم على عبدك نحبيبك حمد نعلى لو نوحبو نسلم تتليما كثيرا .
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Eid-El-Fitr Kutba
Written by: Sk. Omar Ali
Translated by: Dr. Faheem Bukhatwa
01 Sahwal 1430 h
20 September 2009

All thanks be to Allah, we seek His help and His forgiveness and to Him
we repent, and we fortify ourselves with Him from evil within us, and
from our bad deeds. This who is guided by Allah then nothing will
misguide him, and whoever is misguided by Allah then no one will
guide him. I testify that there is no God but Allah, and that Muhammad
is His slave and His messenger.
Allah is the greatest, and all thanks be to Allah. Allah Akbar, Allah
Akbar, Allah Akber.
Fear Allah in public and in privacy, and avoid the wrongful acts again in
public and in private. And know that today is time for actions and deeds
with no accountability, and tomorrow is accountability and no deeds. Do
work today for tomorrow. Do as much work as the reward you hope to
receive from your God. Allah says: {whoever does a tiny grain worth of
good deed shall see it, and whoever does a tiny grain worth of bad deed
shall see it}99:7-8.
Muslims, this is Eid day, day of glorifying of Allah (Takbeer day). For
us Muslims, the decorations for the Eid is Takbeer. Allah Akbar, Allah
Akbar, Allah Akbar.
Allah Akbar is the symbol or slogan of Muslims. A Muslim starts his
prayers five times a day with this great word "Allah Akbar". The call for
each prayer (or Azan) five times a day starts with this word: "Allah
Akbar". A Muslim announces that his prayer is about to start (E-qamah)
five times a day starting it with this word: "Allah Akbar". When a
Muslim slaughters his sacrifice says: "In the name of Allah, and Allah
Akbar". A Muslim going into battle, his cry of war is: "Allah Akbar".
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"Allah Akbar" is the decoration of Eid. So, do takbeer and say: "Allah
Akbar, Allah Akbar, No God but Allah. Allah Akbar, Allah Akbar, and
thanks be to Allah"

The two joys for this who fasts:
Muslims have two Eids. Eid-El-Fitr (or End of Fast Eid) and Eid-ElAdha (or End of Hajj Eid). Each of those two Eids come after a great act
or a compulsory worship. After fasting the month of Ramadan, and after
the Hajj or pilgrimage to Mekka.
One who fasts has two joys, the first happens each time he/she break the
fasting. The second joy they day he/she meet their Lord. A Muslim at
the end of Ramadan has another joy, that is the joy of being made to
succeed in doing this obedience to Allah. It is that Allah may he be
praised has blessed him with the blessing of fasting and night prayers.
The Eid comes complementing this blessing. Muslims become delighted
that Allah assisted and enabled him or her to go through and complete
the month of fasting. One way to express thanks to Allah by a Muslim is
that he should not live this joy alone and in isolation. Instead he ought to
share it with others who are poor and the destitute. And it is for that
reason that Allah commanded Zakat-El-Fitr charity. A Muslim submits
Zakah for him/her self and for each of those he/she supports like a wife
and children.. m Whoever gives thanks to Allah. Zakah is a small
amount obligatory for any one who has access of the food needed for
this day and night. Islam wants to train the Muslim to give and donate in
the good and in the bad. Even a poor Muslim can give and may receive
Zakah. A Muslim on this day seeks out the poor and delivers the Zakah
to him.
Eid day is in a way similar to the day of resurrection. You would see
some happy faces and some sad faces. The happy faces are those upon
whom Allah has bestowed and completed the blessings of fasting. They
deserve to be happy. The sad faces are for those who did not appreciate
the blessing of Allah, and did not implement the command of Allah to
fast and pray. It is bad news for them.
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The Sunnah of Women Participation in Eid Prayer
The messenger (ppbu) used to hold the Eid prayer in the open. It was
never reported the he held the Eid prayer inside a mosque except once
when it rained. All Muslims in the city would gather together in once
place out in the open in a large Islamic festival men and women. The
messenger (ppbu) recommended that a woman should come out for Eid
prayer even if she needed to borrow a dress from a friend. Even women
who may not be able to pray due to a period or otherwise should come
and attend the celebration without having to participate in the prayer.
Be kind to the poor, the destitute, to your children and families. Give
them without over spending and without being tight.
This who does a bad deed will be rewarded accordingly. And this who
comes up with good deed will be rewarded its value or ten times its
value or up to seven hundred times its value. The winner is that who
sticks to Allah's obedience and the looser is that who is disobedient to
Allah.
Be warned from committing murder, adultery, usury, taking the money
of the orphans, or get money through wrongful means. Be warned
against alcohol the mother of all evil. Be warned against disloyalty to the
parents, and breaking contacts with the blood relatives, and breaking
promises, and false testimony. Be warned from over condemning, and
from backbiting, and wrongful slander, and lying, cockiness and
ridiculing others. Be warned against bad suspicions and doubts towards
the innocent, and do not reduce and destroy your donations with
stressing it as favor and hurting the recipient. Do a plenty of
remembering Allah at night and at day. And train yourselves to curtail
your looks, and support to Allah. And help the needy and rescue the
endangered, and support and assist this who is wronged, and exercise
mercy towards this who is hurt. And extend to those who can not repay a
debt. And provide advice to the Muslim society.
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The messenger (ppbu) said: {whoever guarantees me what is between
his lips and what is between his thighs then I will guarantee him/her
paradise}
The messenger (ppbu) said: {do not gloat over someone's grief or
misfortune, for Allah will bless him and inflict you}.
The messenger (ppbu) said: {Whoever fasts the month of Ramadan then
follows it with fasting six days of Shawal, then it is like he/she fasted
eternity}. Because a good deed is the equivalent of ten then fasting the
month of Ramadan is like fasting ten months. And fasting six days of
Shawal is like fasting sixty days of two months. And that is a total of
twelve months. Also fasting the six days of Shawa is a confirmed
Sunnah which follows Ramadan to clean any mistakes or over sights or
mistakes that may have happened during the fasting of Ramadan.
A call to continue and to donate
I want you to know that this Mosque we are in now was established only
through your support and cooperation towards and for the sake of the
Muslim community and its services.
When you go home now go in a different rout to that you used to come
over her to the Mosque. Do visit each other. Visiting cemeteries is not a

