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ُطخَبةُُ َلُُاْلخ ُاألوخ

دُُ َمخ َُخيخَُ اْلخ َ ّمّنْيخ ُالَّّذيَُوَعَدُالخُمؤخ َزَُلِّلّه ُاّء،ُاْلخ

ُالُّإَلَهُّإالُهللاُُوَُ َهُدَُأنخ َدُهُالَوَأشخ  ُه،َكُلَُيُخَشرُُّحخ
لُُُ ًداَُعبخُدهللّاَُوَرُسوخ ُُُمَمَّ َهُدَُأنَّ َُياّء،ُاألَنخبُّاتَُُخَُُهَُوَأشخ

َُعَلىَُسيّهّدََنُُُمَمَُّ ّبّهُاألَتخقُّىُآّلّهُوََُعلَُوٍَُدُاللَُّهمََُّصلّهَُوَسلّهمخ َُياّء،َصحخ
اُهللاَُ ُهُلََُأّطي ُخوََُُأمَّاُبَ عخُد،ُفَ َياُّعَباَدُهللّا،ُات َُّقوخ ّلحُُُعوخ ُتُ فخ نََُعلَُّكمخ  وخ

  ،اهلل درمحيت غساودارا مسلمني ي
 االضس لكنغضمني دان ثرينتهف االضس مماتوهي نغد اهلل دفله كابرتقو

 .اخريةد دان ددنيا نءاكجاي بروليه مسوا كيت مودهن-موده. ثنغالر

  :برتاجوق اين هاري دفمجعة  خطبة

  مليا ياابود  فنختوس  اميان                       
 

  دكاسيهي، غساودارا مسلمني ي
 نغد نءارلقسنف دان هاتي نغد كيقينن ليده، نغد اكوانفغاميان اياله 

 سرتا شهادة كلمة دوا نفاخوفغ ماللوءي ايت كاميانن نءرموالف. وتاغضا
اميان ايت  بوقيت. سالمإ شريعة دان اجرن حياتنفغ ماللوءي دظاهريكن
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 حال. سالميإ اخالق دان فهيدو ياابود ماللوءي يلمعد دان دليهت تفدا
 تيفاضني جاالض-جاالض تفتردا كران رهاتني،ف دبريكن غنتيف تغسا اين
 ن،غورخك كظاليمن، اهن،فخرف معصية، رتيفس سالمإ مشاركت دامل

 .شريعة نغد هخغضبر غي رالكوانف الين-الين دان نغليويفث

 مشاركت نفكهيدو دامل ياابود منجادي دان وجود ثاتوتفنتيجه اميان س
 فبربا منكنكن  نيب سهارين اولنضرف دامل ونتوه،خ ايضسبا. كيت
 :  ينداضب سبدا. مسلم فهيدو ياابود منجادي ثسهاروس غي مليا فسيك

   

ُمُّوُخي َُالُخوَُُللُّبُُّنُُمُّؤُخي ُُُانَُكَُُُنُخمَُوَُُ،هُُارَُجَُُذُّؤُخي ُُُالفَُُرُّاآلخُُّمُّوُخي َُالُخوَُُللُّبُُّنُُمُّؤُخي ُُُانَُكَُُُنُخمَُ
ُضَُرُّكُخُيُلُخف َُُرُّاآلخُّ ُخَُقُُي َُلُخف َُُرُّاآلخُُّمُّوُخي َُالُخوَُُللُّبُُّنُُمُّؤُخي ُُُانَُكَُُُنُخمَُ،ُوَُهُُفَُي ُخمخ ُوُخاًُأَُيُخلخ

 .ُتُخكُُسُخَيُلُّ

 )متفقُعليه(ُ                                                                     
 

ي د نلهغجا مك ،اخرية هاري دان اهلل دفك براميان غي افسيا غبار”:ثمقصود
 هندقله مك ،اخرية هاري دان اهلل دفك براميان غي افسيا غبار. ثجرين اكييتثم

 مك ،اخرية هاري دان اهلل دفك براميان غي افسيا غبار. ثتتامو ممولياكن دي
    “ ديام اتاو باءيق غي كات-كات نغد بركات دي هندقله
(مسلم دان البخاري روايةحديث )                         
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 انتونيثم اراخ ماللوءي ثايت منظاهريكن كاميانن مؤمنماهوكن  نيب 
 رلوف ايت غسساور كجريانن، يكفاس دامل. تتامو مالياني دان جرين

 جوا فا نغد ثاكيتيثم اتاو وسهثم تيدق ،ثجرين نءاكسجهرت منجامني
  .رالكوانف اتاو كات-كات نغد اد سام ارا،خ

 ثانتارا غضتت جرين انتونيثم اين،  (pandemik)ندميقفدامل سيتواسي مصيبة 
 ميديا سوسيال اتاو تيليفون ماللوءي تاهو مبيلغم ،خرب ثبرتا غسالي نغد

 نغد كلخ دان برصرب تروس رضا نصيحت دان تغمسا ممربي غسالي سرتا
صلة  تكناريغم تفدا اي مودهن موده اين، ندكنتف ماللوءي. اين اهلل اوجني

   .اين سبلوم ترجالني سديا غي حيمالر
  دملياكن اهلل،  غي  مسلمني ساودارا 

 اراخبربي ،ثمقصود. اميان توسنخ يضال ساتو اداله باءيق غكومونيكاسي ي
. سهاج ءيدهفابر دان باءيق غي ركاراف-ركاراف مليبتكن دان نفسو نوهف نغد

 غي غاور-غاور نغد نفبرد ونفواالو ياابود دجاديكن رلوف اين فسيك
  .فبياد اتاو كاسر فبرسيك

 :63ايات  انق  ر  ف  ال   ةمان اهلل دامل سورفر

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

 ٴۇ ۋ
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 نغد دبومي برجالن غي مريك لهايا محنّرالهمبا اهلل -مباه دان: ثمقصود
 كات-كات) مريك دفك كنظفلم جاهيل غاور ابيالفا دان سنتون،-نفسو

 دري سالمت غي ركاتانف نغد منجواب مريك ،(اكيتكنثم غي كجي
  .يينغداي تيدق غي ركاراف

 فدابي دان اسرك اهيل،ج فسيك نغد باوا-ترباوا تيدق براميان غي غاور
 اءيقب غي نفاخوغف نغد انيمالي ربص نوهف نغد ثسباليق ،يفدهاد غي غاور
 .ديري برديام غثكور-غسكور اتاو

 ڃ ڃ ڃ چ چ

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 

 ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

 

 

ُِفُالخُقرخآّنُالخَعّظيُخ  ّم.َبَرَكُهللاُُِلَُوَلُكمخ
ُِبَاُّفيخّهُّمَنُاآلَّيتُّ ُكمخ ّرُاْلخَُالذهُّوََُُونَ َفَعِّنَُوّاّيّه  ّكيخّم.كخ

ُّتالَوَتُهُّانَّ َُوّمنخُكمخ ّميخعَُُوااهُُُهَُوتَ َقبََّلُهللاُّمِنّه  ُالخَعّليخُم.لسَّ

تَ غخّفُرواُهللَاُالخَعّظيخَمُِلُخ ِلَُهذاَُوأسخ ُلُقَ وخ ُأقُ وخ َ ّلّمْيخ َُوّلَسائّّرُالخُمسخ َُوَلُكمخ
ُهُإنَُّهُ تَ غخّفُروخ ّمَناّتُفَاسخ َُوالخُمؤخ َ ّمّنْيخ ّلَماّتَُوالخُمؤخ ُرُالرَّّحيخمَُُوالخُمسخ ُهَوُالخَغُفوخ
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ُطخَبُةُالثَّانَّيةُُاَُ  ْلخ

دُُ َمخ َُُلِّلَُُّّاْلخ ُالخَعاَلّمْيخ َُربّه َهدُُ. َدهُُُهللاُُُّإالُهَُّإلَُُالَُأنَُوَأشخ ُ،َلهُُُرّيخكَُشَُُالَُوحخ
َهدُُ ًداَُسيّهَدَنََُُأنََُُّوَأشخ ُلُهَُُرُسوُخوَُُهَُُعبخدُُُُُمَمَّ َُُوَسلّهمُخَُصلُّهُمَُّاللَّهُُ. َُعَلىَوَبّركخ

ٍد،َُسيّهّدَنَُ َحاّبهُُّآّلهَُُّوَعَلىُُُمَمَّ ََُأجخََُُوَأصخ ُ.ّعْيخ
َن.ُالخُمت َُّفَازَُُفَ َقدُخُالِلََُُّات َُّقوا!ُهللاُّعَبادَُُفَ َياُبَ عخُد،َُأمَّا ُُقوخ

 

ََُُمَعاّشرَُ ّلّمْيخ  هللا،َُرِّحَُكمُُُالخُمسخ

 ايفوس سالمإ اراضن -رااضن دان المسإ اومت سلوروه روثم اين هاري ميمرب
 رعيت برسام (solidariti) يدرييتسول دان نغسوكو اتاكنثم هاتي برساتو

 نغسرا كاتس ثراسك -كرسس نغد ممبنته سرتا وتوقغم دان لسطنيف
 رعيت اند القصىا جدمس كاتس نءانسيءاريكمفبر تيدق غي إسرائيل

 تكي ساودارا دفك نغواك توانبن هولوركنغم كيت سامله-سام. لسطنيف
 سرتا لمتفت تيغض غهيل ،رتاهان دثاوا  نيضغضوغ كرونمترفقسا يغ  ساند

 ءعاد كنجتنف يتك برتروسن غيفدمس ،عاقبة فراغ سفيغضغ يهيدوف سهال
 .مريك دفك نغرتولوف ربيمم  وجّلّزع  اهلل رضا
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 كفد سالم دان صلوات اوخافن فرباثقكنماريله كيت مم ،بضيتو جوضا
 -:56 تسورة األحزاب، ااي دامل اهلل فرمانان سباضامي  رسول هللا

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

 ڇ ڇ ڇ
َُصلّهُ ُلىَُعَُُتَُيخُلَّصَُاُمَُكَُ،ُُدمَُُّمََُُُنَُدُّيُّهسَُُلُّآُلىَُعَُوَُُ،دٍُمَُُُّمََُُنَُدُّيُّهىُسَُلَُعَُاللَُّهمَّ

ُمَُيُخاهُّرَُب ُخّإَُُنَُدُّيُّهسَُُآلُُّلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهُّرَُب ُخُإَُّنَُدُّيُّهسَُ ُ،دٍُمَُُُّمََُُنَُدُّيُّهسَُُلىَُعَُُكُخرُّبَُوَُ،
ُبَُمَُكَُ،دٍُمَُُُّمََُُنَُدُّيُّهسَُُآلُُّلىَُعَُوَُ ُمَُيُخاهُّرَُب ُخّإَُُنَُدُّيُّهسَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُا ُآلُُّلىَُعَُوَُ،

َُمُّالَُعَُُالُخِفُُمَُيُخاهُّرَُب ُخُإَُّنَُدُّيُّهسَُ يخٌد.ّإنَّ ،ْيخ يخٌدَُمَّ  َُكُِحَّ
 

َُ ّمّنْيخ ُّللخُمؤخ ُاغخّفرخ ّمنَُُاللَُّهمَّ ّلمُُّاّت،َوالخُمؤخ ََُواملُسخ ّلمَُُْيخ َياّءُُ،اتَُّوالخُمسخ اأَلحخ
ُهمُخ َواتُُّّمن خ يخٌعُُ،َواأَلمخ َعوَُُيخبَُُمَُُُّقرّيخبٌُّإنََّكَُسَّ ُ.اتُّالدَّ

 
 

ُالُخنَّعَُُعُخفَُادُخُمَُّهُُاللَّ ُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءَُبَُوَُالُخوَُُالءَُبَُا َُنَُّّإُُمَُّهُُاللَُّ.كَُيخُُغَُُهُُُفُرُّصُخال
ُمُّوَُُامُّذَُاْلخُُوَُُونُّنُُاْلخُُوَُُصُّالبََُُنَُمُُّكَُّبُُوذُُعُُن َُ ُامُّقَُسُخاألَُُئُّيهُّسَُن ُفُّاشُخُمَُّهُُاللَّ.
ُ.اَنُّبُُلَُزَُن َُُايمَُفُُّاَنُّبُُفُخطُُالُخوَُُ،َنَُتَُوُخمَُُّمُخحَُارُخُوَُاَنَُضَُرُخمَُ

ُ ُّبلّل ُالخَواّثَق الََن َُموخ َفظخ ُاحخ زَُُانَُلخطَُلسُُااللَُّهمَّ ُالخعَُُانَُّمي خ بخَنُّاُُ،اّبّديخنَُزَيخَن
ُ ّم َتفَُُُّمخُمودُُّلخطَانُّسُُالالخَمرخُحوخ ُبُّالخُمكخ ُوَُللُّيخ ُالرَِّحخََُُشاه، َُوَعَلىُأَنخّزّل َُعَليخّه َة

رُزَاّهَرة،ُُسلخطَانَةُُّلخطَانَةُّسُُال ُ.ترغضانوُنُ وخ
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ُّمنَُ َُوَرَعاَّيُه َلُه َُوَأهخ َُأوخالَدُه َفظخ َُُمسُخُالُخَواحخ ّلَماتُُّّلّمْيخ ُالُدن خَياَُوالخُمسخ ُِف
َّتكَُ َُُالرَّاِّحَُّّيَُأرخَحمََُُواآلّخَرّة،ُّبَرِحخ ُُ.ْيخ

ُ ّد ُالخَعهخ َُوِلَّ َفظخ ُاحخ َاّعيُخّإُُدَُمَُُّمَُُُتغكواللَُّهمَّ ُالخَواّاُُلََُسخ ُّبللُّبخَن ُلخطَانُّسُُالُّثّق
َزانَُ  .زَيخَنُالخَعاّبّديخنَُُّمي 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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َياَُحَسَنًةَُوِفُاآل  ُلنَّاّر.ّقَناَُعَذاَبُاَسَنًةُوَُحَُّةُّخرَُرَب ََّناُآتَّناُِفُالُدن خ
 ُ.مَُلَّسَُوَُُهُّبُّحُخصَُوَُُهُّّلُآُىلَُعَُوَُُدٍُمَُُّمََُُُنَُدُّيُّهسَُُىلَُعَُُهللاُُُىلَّصَُوَُ

َُ ُالخَعاَلّمْيخ ُدُلّلَُربّه َمخ  .َواْلخ
 
 

ُّعَباَدُهللّا!
ُ، اُهللَاُالخَعّظيخَمَُيذخُكرخُكمخ  اُذخُكُروخ

، ُهَُعَلىُنَّعّمّهَُيّزدخُكمخ ُكُروخ  َواشخ

َبُ،َُوهللاُُيَ عخَلُمَُماُتَُ ُرُهللّاَُأكخ َن.نَ عُُصُخَوَلذّكخ  وخ

ُ

اُّإَلَُصالّتُكمُخ ُموخ  يَ رخَِحخُكُمُهللا.ُ،قُ وخ
 

 


