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ُطخَبةُُ َلُُاْلخ ُاألوخ

َُأنُخ َهُد َُوَأشخ ُالخَعاَلِمنَي، َُربِ  ُهلِل ُد َمخ ُِإالُاِإلُُالاْلخ ُالَُه َدُه َُوحخ َُلُه،ُُهللُا َشريَك
َُسيِ َدََنُُُمَماًداَُرُسوُلُهللاُِ َهُدَُأنا َُعلَُُهماُصَُللُااَُ،َُوَأشخ َوَعَلىُآِلِهُىُُُمَماٍدُلِ َُوَسلِ مخ

َباِعِهُإُِ ِبِهَُأْجخَِعنَي،َُوَعَلىُأَت خ يِن.ِمُاوُخَلُي ََُوَصحخ  لدِ 

ُهللاُِتَ قخَوىُيُبُِفخسَُِأمااُبَ عخُد،فَ َياُِعَباَدُهللِاُ،ُُأوِصيُكمخَُون َُ

ِلُمونَََُتُوُتناُِإالُوَُُتِِهَُوالَقات ُُقاََُيُأَي َُّهاُالاِذيَنُآَمُنواُات اُقواُاَّللاَُحَُ  أَن خُتمخُُمسخ

 

 ديري ضجو دان توان-توان دفك سانفهمبا اهلل ! ساي بر-واهاي همبا
 :برمقصود غي اهلل رينتهف رلهغد. اهلل دفك ىابرتقو ايفسو سنديري

 بنر-سبنر نغد اهلل دفك كامو لهابرتقو! براميان غي غاور-غواهاي اور“
  .“سالمإ نءاكاد دامل مالءينكن ماتي كامو كالي-سكالي نغجا دان تقوى،

 

  .اهلل دكاسيهي غي مجعة غسيد
  :تيما مميليه اين مليا غميمرب مجعة دهاري ي

    “.رمتوانف هاري دف ومنثس وكريغم“                    
 غي منءوم غورءاس يضبا وتعاىل هسبحان اهلل نغد رمتوانفكايندهن هاري 

 مانفر اوليه دالكركن كماتني، ةكساع غضسهي كبنرن جالن داتس استقامه
 :30، ايات تُ لُ ص ُ فُ  ةسور دامل اهلل



3 
 

 

ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

 ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

 نغد ثننكيقي سكنضنم غي غاور-غاور ثوهغضسسو ”برمقصود: 
 غي النج داتس وهضت فتت يكرم ودينكم ،"اهلل اياله كامي توهن: "بركات
 ممربي نغد( سماسك اسمس دري مريك دفك مالئكة تورونله اكن بتول،
 اءيقب تيدق غي كجادين ثبرالكو دري( غبيمب كامو نلهغجا: ")اهلام

 مبرياض ابريت ميالهتر دان يتا،خبردوك كامو نلهغجا دان )كامو فترهاد
  “ .اموكد فك جنجيكند تله غي ضشر بروليه اكن كامو بهاوا

 

 اراف نغوكوجن يستيوارف ،داهجم ماما ثانتارا تفسري اهلي نيضمنوروت سباها
 غرسأو ماتنيك ْعَزَن يككت كوبرال اين وسوف-وسوفبر اراخس مالئكة

  .استقامه غي منءوم
 

  اهلل، دبركيت غي مجعة غسيد
 دفك ماتي اريه دهنينإك دان نءايضكبها ركنفاف، دنبوّي حديثددامل 

 مالئكة نغرومبو ليهاو نغنكت ندا نغابيال دي دبري سوكوفا صاحل، غاور
  :مريك نءركاتاف نغد
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ُكَُاُالن افُخأي اتُ هَُُيُخجُِرُُخُخاُُ ًة،ُدَُيُخحَُُِيُخجُِرُُخُخطايِ ِب،ُاُُِدُالسَُُالَُِفُُتُخانَُُسُالطايِ بُة،
ُغَُاٍن،ُورََُريخٍَُحُوََُروُخِبُُيُخرُِشُِبُخوأَُ  .انَُبَُضُخُغَُيخُِبٍ 

(َرَواُهُابخُنَُماَجهُخ  ) 
 دجسد هونيغم رنهف غي ،يقءبا غي روح واهاي كاوغكلوارله ا ”برمقصود :

 دان نتكرحي نغد مبريالهضبر. وجيفتر نغد كاوغا كلوارله. يقءبا غي
  “.مورك تيدق غي توهن برسام ي،غموا هارومن

 

اري ه اداله صاحل غي منءوم غورأس يضبا كماتني هاري ،ثوهغضسسو
 جمليس هاري مان-مان اوليه يغدتندي بوليه تيدق غي يندهاتر رهضانو
 غاليف هاري اداله تاخفنف غس نغد ثرمتوانف هاري. اين ددنيا رهنضانوفغ
 هاري دف سهاري راج نتنيفغ سكالني نءمبرياضك يغمنندي ياضبها

 شهئعا. ثوجه برسري رياخ ،ثومثس كونتومن مكر. مريك ركهويننف
  : مروايتكن سبدا رسول اهلل  ا عنهاهلل ضير
 

 اونتوق ينتاخ ضجو اهلل اهلل، برمتو اونتوق ينتاخ غي افسيا: "  برمقصود غي
  .ثبرمتو يخبن ضجو اهلل اهلل، برمتو يخبن غي افسيا. ثبرمتو
 ؟ (مقصودكن كاوغا غي) كماتني يكنخبن كهااد.اهلل نيب واهاي: ثبرتااكو 
  .يكن كماتنيخيت بنك فستيا

 بريتا دبري ابيالفا براميان غوما اورخبوكن دمكني.  :  سبدا رسول اهلل
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 برمتو اونتوق ينتاكنخ تروس دي ،ضثشر دان ضار اهلل، رمحة نغد مبرياض
 . ثبرمتو ينتاخ ضجو اهلل. اهلل
 كنيخبن دي اهلل، مورك دان عذاب نغد دبريتاكن ابيالفا ،ريكاف غورأس
   “ .ثنغد برمتو يخبن ضجو اهلل اهلل، نغد رمتوانف

  (رواية مسلم حديث)                                                       
  ياضبربها غي مجعة غسيد

 رضا اىلوتع هسبحان اهلل دفك هونممو اياله نمءوم غسأور ءدانتارا دعا
 غنجفس يقءربات اريه اديمنج اتفيخنف نغد ثرمتوانف هاري منجاديكن

   : ءبردعا القكنضد نمءوم غورأس. فثهيدو

 

ِريُآِخَرُه،َُوَخيخَُ َعلخَُخيخَُُعمخ  ُه،يَُخَواَتََُِملُُِعَُاللاُهماُاجخ

َمُأَلخَقاكَُ ِميُيَ وخ َعلخَُخيخََُأَيا َُواجخ
 

 ،غثوهوجفغ دفو موركيق عءبا-يقءجاديكن سبابرمقصود: يا اهلل! 
 اكو اريه دف هاريكو يقءاب-يقءسبا دان ،فثنوتوف دف عملكو يقءبا-يقءسبا

 .ميوءمنمو
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 كيت ههندقل اهلل برمتو كتيك نءايضكبها يفااخمن اونتوق ،ثولنفكسيم
 اهلل، دفك يقءبا كغسبر ،طاعنتك نمالكوك برتروسن نغمسوا براستقامة د

 يمات اتيغيغم وبة،رتب وجور،ج برالكو برتقوى، همبا، سسام فكنممعا
 نخريافغ)ُةامتاخل ءسو بكنبثم غي اركارف-ركاراف فترهاد ادافبروس سرتا

 . (يقءبا تيدق غي

 ُنْسُحن ءا كاددامل تيما غي غاور نغولوض دامل ترماسوق مسوا كيت ضمسو
 .ةامت ُ اخلُ 

 

 ڃ ڃ ڃ چ چ

 چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

 

 هللاُُِلَُوَلُكمخُِفُالخُقرخآِنُالخَعِظيخِم.ََبَرَكُ

ُكمخُِبَاُِفيخِهُِمَنُاآلََيِتُوَُ رُِالذ َُِونَ َفَعِِنَُوِاَيِ  َِكيُخكخ  ِم.ُاْلخ

َُوِمنخُكمخُِتالَوَتُهُِاناُهُ  َعِليخُم.ِميخُعُالُخاالسُاوَُهَُُوتَ َقباَلُهللاُِمِنِ 

تَ غخِفُرواُهللَاُالخَعِظيخَمُِلُخ ِلَُهذاَُوأسخ ُلُقَ وخ ِلَماِتُأقُ وخ ََُوالخُمسخ ِلِمنيخ َُوِلَساِئِرُالخُمسخ َُوَلُكمخ
ُهُإناُهُُهَوُ تَ غخِفُروخ ِمَناِتَُفاسخ ََُوالخُمؤخ ِمِننيخ ُرُالراِحيخمَُُوالخُمؤخ الخَغُفوخ



7 
 

ُطخَبُةُالثاانَِيةُُاَُ  ْلخ

دُُ َمخ َهدُُ.ُسخالمُِِنَُواإلُِااإِليخَُُأَن خَعَمَناُبِِنعخَمةُُِالاِذيَُّلِلاُُِاْلخ ُهللاُُُِإالُِإَلهَُُالَُأنَُوَأشخ
َدهُُ َهدُُُ،َلهَُُُشرِيخكَُُالَُوحخ لُهُُُهَُُعبخدًُُُدامُاُمََُُُدَنََُسيُِ َُأنُاَُوَأشخ َُصلُِ ُللاُهمُاا.َُوَرُسوخ

َُُوَسلِ مُخ َباِعهُُِاِبهَُِوَأصخحَُُِلهُِآَُعَلىوَُُُُمَماٍد،َُسيِ ِدَنََُُعَلىَوََبِركخ مُُِِإَلَُُوأَت خ ُيَ وخ
يخنُِ ُ.الدِ 

ُبِتَ قخَوىُهللاَُُِونَ فخسُُِكمُخ،ُُأوخِصيُخهللاَُُات اُقوا!ُهللاُِعَبادَُُفَ َياُبَ عخُد،َُأماا َُوطَاَعِتِهُيخ
َن.َلَعلاُكمخُ ِلُحوخ ُتُ فخ

 

ََُُمَعاِشرَُ ِلِمنيخ  هللا،َُرِحَُكمُُُالخُمسخ

 ساتو ساله ابيالفا. ساتو غي بادن توبوه عبارت سالمإ اومت ثوهغضسسو
. ايت كساكينت مراساي توروت اكن بادن سلوروه مك ساكيت، وتاغضا

 ايفسو سالمإ اراضن -اراضن دان سالمإ اومت سلوروه روثم اين هاري ميمرب
 دان نغسوكو اتاكنثتراومتا ماللوءي ميديا سوسيال م هاتي برساتو

 نغد ممبنته سرتا وتوقغم دان لسطنيف رعيت برسام (solidariti) سوليدرييت
 كاتس نءانسيءاريكمفبر تيدق غي إسرائيل نغسرا كاتس ثكراس -سكرس
 كيت سامله-سام ايت سالين. لسطنيف رعيت دان االقصى مسجد
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 كيت برتروسن غيفسان، دمسد كيت ساودارا دفك نغكوا بنتوان هولوركنغم
 .مريك دفك نغرتولوف دبري رضا  وجّلّزع  اهلل دفك ءدعا نجتف

  

ُُرسولُهللا كفد سالم دان صلوات اوخافن فرباثقكنماريله كيت مم
 -:56 تسورةُاألحزاب،ُااي دامل اهلل فرمانان سباضامي

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

 ڇ ڇ ڇ
ُلىَُعَُُتَُيخُلُاصَُاُمَُكَُ،ُُدمُاُمََُُُنَُدُِيُِ سَُُلُِآُلىَُعَُوَُُ،دٍُمُاُُمََُُنَُدُِيُِ ىُسَُلَُعَُاللاُهماَُصلِ ُ

ُمَُيُخاهُِرَُب ُخِإَُُنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُ ُ،دٍُمُاُُمََُُنَُدُِيُِ سَُُلىَُعَُُكُخرَُِبَُوَُ،
َُبَُمَُكَُ،دٍُمُاُُمََُُنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُ ُمَُيُخاهُِرَُب ُخِإَُُنَُدُِيُِ سَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُا ُآلُُِلىَُعَُوَُ،
َُمُِالَُعَُُالُخِفُُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُ يخٌدَُمَِيخٌد.ِإنُا ،نيخ  َُكُحَِ
 

َُ ِمِننيخ ُِللخُمؤخ ُاغخِفرخ ِمنَُُاللاُهما ِلمُُِاِت،َوالخُمؤخ ََُواملُسخ ِلمَُُنيخ َياِءُُ،اتَُِوالخُمسخ اأَلحخ
ُهمُخ يخٌعُُ،َواأَلمخَواتُُِِمن خ ُ.اتُِالداَعوَُُيخبَُُمَُُُِّقرِيخبٌُِإناَكَُسَِ

 
 

َُنُاِإُُمُاهُُاللُاُ.كَُيخُُغَُُهُُُفُرُِصُخالُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءََُبَُوَُالُخوَُُالءَُبَُاُالُخنُاعَُُعُخفَُادُخُمُاهُُاللُا
ُفُِاشُخُمُاهُُاللُا.ُامُِقَُسُخاألَُُئُِي ُِسَُنُمُِوَُُامُِذَُالخُُوَُُونُِنُُالخُُوَُُصُِالبََُُنَُمُُِكَُِبُُوذُُعُُن َُ
ُ.اَنُِبُُلَُزَُن َُُايمَُفُُِاَنُِبُُفُخطُُالُخوَُُ،َنَُتَُوُخمُاُمُخحَُارُخُوَُاَنَُضَُرُخمَُ
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ُ َُِبهلِل ُالخَواِثَق َُموخالََن َفظخ ُاحخ زَُُانَُلخطَُلسُُّااللاُهما ُالخعَُُانَُِمي خ بخَنُِاُُ،اِبِديخنَُزَيخَن
ِمُ َتفَُُُِمخُمودُُِلخطَانُِسُُّالالخَمرخُحوخ َُبُِالخُمكخ َةَُعَليخِهَُوَعَلىُأَنخِزِلُالراحخََُُشاه،ُوَُهللُِيخ

ُ.ترغضانوُنُ وخرُزَاِهَرة،ُُسلخطَانَةُُِلخطَانَةُِسُُّال
ُِمنَُ َُوَرَعاََيُه َلُه َُوَأهخ َُأوخالَدُه َفظخ َُُمسُخُالُخَواحخ ِلَماتُُِِلِمنيخ ن خَياَُوالخُمسخ ُالدُّ ُِف

َِتكَُ َُُالرااِحََُِيَُأرخَحمََُُواآلِخَرِة،ُِبَرحخ ُُ.نيخ
ِدُ ُالخَعهخ َُوِلا َفظخ ُاحخ َاِعيُخِإُُدَُمُاُمَُُُتغكواللاُهما ُلخطَانُِسُُّالُِثِقَُِبهللُِبخَنُالخَواِاُُلََُسخ

َزانَُ  .زَيخَنُالخَعاِبِديخنَُُِمي خ
 

 ظاليمنك مالكوكن غيودي يه وما اهلل تورونكنله حكومنمو اتس قي
 هللا يا ،فلسطنيد منيمسل قوم يكام ساودارا -ساودارا ممبونوه نغد

  ،كنموملمه وفمم تق مريك ثوهغضسسو مريك حكومله
 

 اند كيمر اتوانكس ننداكرف ورقف راي برايكنله مريك،خيا اهلل 
 مريك هبناساكنل اند كنولفمكو هللا يا مريك، اتس بالسنمو تورونكنله

 ريك،م دري نوف سديكيت سيساكن كامو نلهغجا دان

 غي بالسنمو يكمر ممبنتو غي يهقفا ومسيا اهلل تورونكنله اتس مريك دان 
  من،ظاليك مبواتف قوم اوليه دتولق تفدا تيدق

 

 ،دفلسطني همل غلمني يم مسقو اساودار-رااودايا اهلل سالمتكنله س
 يلهكاسيه دان يغايس هللا يا ك،مري بنتوله دان مريك اميان وهكنضت

 .مريك سوهمو -وسوهم داسننينف دري مريك كلواركنله دان مريك
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ن خَياَُحَسَنًةَُوِفُاآل  ُلنااِر.ِقَناَُعَذاَبُاَسَنًةُوَُحَُِةُِخرَُرَب اَناُآتَِناُِفُالدُّ
 ُ.مَُلُاسَُوَُُهُِبُِحُخصَُوَُُهُِِلُآُىلَُعَُوَُُدٍُمُاُمََُُُنَُدُِيُِ سَُُىلَُعَُُهللاُُُىلُاصَُوَُ

َُ ُالخَعاَلِمنيخ ُدُهلِلَُربِ  َمخ  .َواْلخ
 
 
 
 

ُِعَباَدُهللِا!
 اُذخُكُروخاُهللَاُالخَعِظيخَمَُيذخُكرخُكمخ،ُ

ُهَُعَلىُنَِعِمِهَُيِزدخُكمخ، ُكُروخ  َواشخ

َبُ،َُوهللاُُيَ عخَلُمَُماُتَُ ُرُهللِاَُأكخ َن.نَ عُُصُخَوَلذِكخ  وخ

ُ

اُِإَلَُصالِتُكمُخ ُموخ  يَ رخَحخُكُمُهللا.ُ،قُ وخ
 

 


