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ُطخَبةُُ َلُُاْلخ ُاألوخ

تَ غخِفُره، ُنُهَُوَنسخ َتِعي خ ،ََُنخَمُدُهَُوَنسخ َدُّلِِلَّ َمخ  ِإنَُّاْلخ
ِرَُأن خُفِسَنا،ُوَُ ُُشُروخ ُذُِِبهلِلُِمنخ ُ َونَ ُعوخ  َسيِ َئاِتَُأعخَماِلَنا،ِمنخ

ِللخَُفالَُهاِدَيَُله ُُيضخ ِدِهُهللاَُُفالُُمِضلََُّله،َُوَمنخ ُيَ هخ   .َمنخ
ُالُِإَلَهُِإال ُ َهُدَُأنخ ُلهَُُوَأشخ َهُدَُأنَُُُّمَمًَّداَُعبخُدُهَُوَرُسوخ َدُهُالَُشرِيخَكَُله،َُوَأشخ  .ُهللاَُوحخ

َساٍنَُعَلىَُسيِ ِدََنُُمََُُُسل ِّمْ َصلِ ُوُمَُّهُُاللَّ ُِبِِحخ ُتَِبَعُهمخ َحاِبِهَُوَمنخ مٍَّد،َُوَعَلىُآِلِهَُوَأصخ
يخن ِمُالدِ   .ِإَلُيَ وخ

َُفاَزُالخُمت َُّقوخن ُفَ َقدخ ُبِتَ قخَوىُاّلِلَِّ َُونَ فخِسيخ ُ.َأمَّاُبَ عخُد،ُفَ َياُِعَباَدُاّلِل هِ،ُُأوخِصيخُكمخ
 

 مجاعه غسيد مسوا سرتا ساي، ديري دفك سانفهمبا اهلل! ساي بر-واهاي همبا
 اهلل دفن كءاكن كتقوكتغمني كيت سام-سام ماريله سكالني، دكاسيهي غي
 مودهن-موده. ثنغالر االضس منجاوهي دان ثرينتهف االضس ملقساناكن نغد

 ي،ضال لبيه-لبيه. وتعاىل هسبحان اهلل نغرليندوف سرتا رمحة دامل برادا مسوا كيت
 دان ايكنت اين، ريخابر بلوم غي (pandemik)ندميقف مصيبة سيتواسي دامل
 تيدق مسوا كيت رضوكوهكن اركفد رلوف اهلل نغرتولوف دفك كيت نفهارفغ
 .امضا توجنوقف دان لندسن دري ريخلينضتر
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  اهلل، درمحيت غي مجعة غسيد
  :اياله اين هاري دف خطبةتاجوق 

  ‘.فن دامل هيدوءاممهمي ارتي كمرديك ’                

-ك كالي نءاكمرديك تاهون غاول مبوتثم باكل كيت ي،ضال هاري فبربا
 اين، كالي نءاسغي كبهار مسبوتن نافمس. وسضاو 31 لغضت دف يتءيا 64

 بسر، غي ارتي ممربي غي اين برسجاره غي هاري يمباوغم كيت سام-سام ماريله
 (sosio)سوسيو واساءيغم تله غي نجاجهف وغضبل دري بيبس اراضن ابيالفا

  .تاهون 500 ريفهم اراضن وليتيكف دان ايكونومي
 نغتننف تغمسا. يتغداي رلوف اين ماليو تانه نءاكمرديك روسيسفجوسرتو، 

 نوهف غي اتريخ. غدكن رلوف علماء سرتا اراونضن ،غاجوف اراف اوليه نجاجهف
 واجب دان بسر ةنعم ساتو اكنفمرو اين، يكنعدرا تاهون سابن غي كرامات
 بوكن دحياتي رلوف اين نءاكمرديك ارتي. ث يءاضهر دان شكوري كيت اونتوق
شريعة  لندسن برداسركن يءدجيوا ماله ربواتن،ف ماللوءي دظاهريكن سقدر

  نيب ينداضب اوليه دلقسانكن اللو وتعاىل، هسبحان اهلل اوليه اريسكنضد غي
  .ورنافمس دان فكغل غي موديل ساتو ايضسبا
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  اهلل، دملياكن غي مجاعه غسيد
 افتن مطلق اراخس كبيبسن برمقصود اي ادكه ايت؟ نءاكمرديك ثسبنر اكهفا

 اير تانه ممبيبسكن نغاكمن ثها بوكن نءاكمرديك سالم،إ دامل ام؟ضا باتسن
 اراخ ممبيبسكن برمقصود اي ،ثسباليق. مات-مسات نجاجهف كامنخغ دفدر

 غوندغم دان فغيمثم غي ريالكوف سرتا ميكرين،ف وغضدبل دري فهيدو
 دري ديري ممبيبسكن برارتي ضجو سالمإ دامل نءاكمرديك. اهلل نءاكمورك

 ثنوهفس اتوهفاللو  شيطان، نءوداض داننفسو  هاوا جاهت تلوجنوق يكوتغم
  .ثنغالر لكنغضمني دان اهلل رينتهكنفد غي فا

 :41ج، ايات احل ةمان دامل سورفروتعاىل بر هاهلل سبحان

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

 ڳ ک ک ک ک گ گ گ گ

 مريك بريكن كامي جك غي (سالمإ اومت) مريك ايايت :ثمقصود
 ممربي سرتا غمسبهي منديريكن مريك ايخنس بومي د ممرينته نءاككواس
 مالكوكن دري غمالر سرتا نقيءكبا بربوات وروهثم مريك دان زكاة،

 كسودهن جواله اهلل يضبا (تلهغاي) دان. كرغمو غي ركاراف دان كجاهنت
  .اوروسن االضس
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 اراضن )konteks(ن دامل كونتيكسءادامل منجلسكن مقصود كمرديك
  :بوتثم رنهف(Za’aba) ا بعز تايندف كيت،

 غي اجرن دفك هاتي مماتيكن غي اجرن دفدر روبهنفاي اداله ”
 دان غسريو غي داتقعا-داتقعا دفدر; وبوركنثم دان كنفهيدوغم
 غي فيكرين-فيكرين دفدر; مرديك دان سوبور غي داتقعا دفك غسوفتر

 “.كماجوان ممبيبسكن غي فيكرين دفك كماجوان كتثم
 

 دامل منكنكن ساللو انو،غضتر علماء غورءاس ،غحاج عبدالرمحن ليمبو
  اد غي فا االضس ملتقكن غي سالم،إ جرنا غتنت بلياو نفاخاو-نفاخاو

 مانهكناد ثها كيت دان وتعاىله سبحان اهلل ميليق اداله اين بومي دموك
 ندكنتف. ينءال غاور منيندس رلوف افتن ،ثوسهاكنغم دان ضمنجا اونتوق

 كتكنغمني تله ،ثسرتوس ايت، وقتو دف يكوتفغ راماي مناريق تله بلياو
 الكوكن مريك غي نغرجواف سبنر ارتي غتنت مريك ديري دامل كفهمن
  .اين سالما
 حممد نيب اوليه نيفيمفد غي سالمإ نغرجواف نغكمنا سجاره، نتفدامل لي
 منوجنوقكن مكه نءمبوكاف. مكه كوتا نءمبوكاف نغ، برموال د 
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 نغد فهيدو دفك جاهلية نفالضك دري ضثور نءاكمرديك ثبرموال
 ترسبوت ريستيواف بوتثم  يِرو  ف  ك  َرَاُبمْلاَ نَمْحرَّال ي  ف  ص   شيخ. سالمإ اتورن

  :برايكوت رتيفس مو  ت   خ  م  ال   يُقِحالرَّ ،ثكتاب دامل
 

 ،ثسالم مماسوقكيإبرسام اومت  ستله كوتا مكه دبوك دان رسول اهلل 
 ينداضب. كعبه يغليليغم فاو طبر سرتا احلرام مسجد ك منوجو اللو ينداضب

 ايات خممبا مسبيل انهف بوسور وناكنغضم برهاال-برهاال منجاتوهكن 
 :القرءان

 ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

 

 غي ركاراف لهثفل غهيل دان ،)سالمإ( كبنرن غدات تله”كاتاكنله دان: ثمقصود
 غي ركاراف ساتو غثمسيم ايت ساله غي ثوهغضسسو; (شرك دان كفور) ساله

 “ .ثفل فتت
 ( 81 سراءإلاة سور)                                                        

 فيادست برتكبري دان ثدامل د صالة كعبه، مماسوقكي ثسرتوس  نيب ينداضب
 خفوابر ثسرتوس  نيب ينداضب. توحيد كلمة بوتثم سرتا كعبه دامل نجوروف
  :كعبه لوار د قريش غاور-غاور خاليقد
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 كامو دري كنثفمل ونف تله اهلل ثوهغضسسو! قريش غاور-غواهاي اور”
 مأنسي مسوا. كتورونن نسب نغد هانضبرم فسيك جاهلية، نغكسومبو

  ينداضب اللو،“ .تانه دفآدم برأصل درن دا آدم دفدر برأصل اداله ثسبنر
 :برايكوت ايات خممبا

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

 ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

 كامو تاكنفيخمن تله كامي ثوهغضسسو! مأنسي اومت واهاي :ثمقصود
 دان ساغب ايضكن كامو بربامنجادي تله كامي دان وان،فرمف دان لالكي دري

 نغد ساتو انتارا مسرا برامه دان) كنلن-بركنل كامو ايفسو واق،ف برسوكو
 ثاتقو لبيه غي غاور اياله اهلل دسيسي كامو مليا-مسوليا ثوهغضسسو. (ينءال غي

 اكن) ثتاهوانفغ مندامل مها يضال تاهوي،غم مها اهلل ثوهغضسسو كامو، دانتارا
  .(موكا عمالن دان نءاكاد

  )13: جراتاحل                                                       ( 

 غسأور نفاخاو دري فكغواتر توروت  نيب ينداضب اوليه دباوا غي ندكنتف
 ،ْمُتْسُر اوليه ثدتا ابيالفا عنه اهلل رضي ْراِمَع ْنِب ْيِعْبِر ايايت سالمإ هالونف

  :منجواب يعرب اللو. رسيف غراف ليمافغ غسأور
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نسي ءانتوق ممبيبسكن ماو اهلل اوليه داوتوسكن غي قوم اداله كامي ثوهغضسسو“
 دنيا ينتفكسم دفدر. تافيخنف مها غي مبهثم دفك خملوق سسام نءارهمبف دفدر
 كعاديلن دفك امضا-امضا كظاليمن دان ككلريوان دفدر ،ثكلواسن دفك
 .“سالمإ

 

 مأنسي فيزيكل ممبيبسكن سقدر بوكن حقيقي غن يءاجلسله دسيين، كمرديك
 روحاني ممبيبسكن برمقصود ضاي جو يفتتا كماري، كسان رقضبر اونتوق

 نفكهيدو دفك ككوفورن دان كجاهيلن وغضبل دري مريك مينتل دان
 . اهلي وحي ندوانف برلندسكن

 غمندورو سنه، دان القرءان توجنوقف افتن غكوسو غي جيوا ،ثوهغضسسو
 ترجاديله ،ثكسن. نفسو هاوا برقبلتكن غي نءاكرجف مالكوكن اونتوق نسيءام
 سومرب ابيالفا يضال لبيه-لبيه. نءاكمرديك ارتي غتنت ساله غهمن يماف ايضلباف

 مك يسن،فتا افتن سوسيال ميديا-ميديا ماللوءي راوليهفد ايت معلومت
 دري بيبس ،ثانتارا نءاكمرديك معنى فترهاد دبريكن تفسرين ايضلباف

 حكوم دان غاوند-غاوند نغد تريكت دفدر بيبس ضجو دان نجاجهف كامنخغ
 كران مشاركت دامل برللواسا دري دايلقكن رلوف يينضسب فهمنم. اضا حكام

 لالكي ولنءاضرف بيبس ،فهيدو دامل مطلق كبيبسن; ثانتارارتن ضكم ممباوا اي
 يبارثم دان نغنداف لواركنغم بيبس دبنركن، نءافرزن م،َرْحَم بوكن وانيتا دان
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 ،ثقبتامارا. ع ساودارا دان فبا ايبو تاولن، متن نءراساف اكييتثم غضسهي فتنه
. مشاركت سرتوكتور كرونتوهن سرتا نءايتكغرسف اهن،فخرف برالكوله

 دفدر وهءجا كيت ممباوا اين يفاخك كيت غي نءاكمرديك مسبوتن ثسكريا
 ثوناض لهفا مك سالم،إ شريعة دفدر وهءجا سبنر، غي مرديك ارتي كفهمن
  .ترسبوت نءاكمرديك

 

  سكالني، دكاسيهي غي مجعة غسيد
 رلوف نءاكمرديك غابرن مساس هاري اين، كفهمن تنتخدامل كونتيكس دان 

 سنتياس رضا كيت فهيدو ريضمما وفمم تقوى. ديري دامل تقوى نغد دداسري
 فستيا يقينله،. الين سام ساتو انتارا ارت ادوفبر سرتا داماي دان روكون
 دان خالصنإك ممبواهكن اكن تقوى فكونسي اتس دأساسكن غي عمالن

  .اهلل دري كربكنت
; ثانتارا اين نءاكمرديك دفدر مليسيا رعيت كيت اوليه دراسا تله ةنعم ايضلباف

 مراساي ةنعم دان رزقي اريخمن ةنعم الرحيم، برصلة ةنعم ،ةبرعباد ةنعم
 ،غنتيف غي فا. اين سوبور غي بومي د رواه هفمليم غي اهلل نءكورنيا رزقي

 .ن كيتمضغض دري سفترل تيدق اي رضا اين ةنعم ليهارالهف

 :مبيلاد بوليه غي ولنفكسيم فبربا اداله برايكوت اين، كالي خطبة خريياغم
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 غكوسو كيت جيوا ابيالفا. ثاي معنخدامل اسالم، كمرديكأن ايت سو 1.
 دفك تقوى دان ينتاخ نغد دمساءي اللو ،نفسو هاوا وغضبل دان نءوداض دري
  .مل ديريدا وجود اكن كامانن دان كداماين ن،ءاكسجهرت مك اهلل،

 ايكنت نغد وهكنضرتفد رلوف ،  نيب اوليه جراد اميانضن، سباءاكمرديك.2 
 موده تيدق رضا سالمإ اومت سسام كساتوان سالين اهلل، دفك كوات غي اميان

 . سالمإ موسوه اوليه تضوض وضغضد
 أيفمس رتاهنكنفد دان وكوريشد ثكبيبسن دان كمرديكأن سهاروس ةنعم3.
 كيت ميكرينف دان ديري ممبيبسكن وفاين مم ةاداله كران، نعم اين. بيال-بيال
 . وتعاىل هسبحان اهلل نءاكمورك غونداغم غي ربواتنف دفدر
 كيت كراس اوسها دان عزم نغد دبوقتيكن هاروسله اراضي نءينتاخمن.4
 تيدق(patriotisme) اتريوتيسمىف تغمسا. سالمإ شريعة يكوتغم اراضن ونكنغممبا
 ،يفتتا اكن ،غميلض جالور يربكنغن دان مءاككمردي هاري مبوتثم سقدر فوكوخ
.  اهلل رسول دان اهلل اوليه يضأدر غي وانخا منوروت اين اراضن ونكنغممبا

 امان اراضن نءاكاد دامل ترلقسان موده لبيه اكن سالمإ شريعة ،ثوهغضسسو
 .داماي دان
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 ڃ ڃ ڃ چ چ

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

 ڃ ڃ ڃ
 

 دمي: تاهو ممربي كامو توهن كتيك (تلهغاي) دان ”:برمقصود غي
 دفك نعمتكو يمتبه اكن اكو ايخنس برشكور كامو جك! ثوهغضسسو

 ثوهغضسسو كرغاي كفور كامو جك ،ثوهغضسسو دمي دان كامو،
  “.عذابكو امتله كراس

 (7 ايات: إبراهيم)                                                      
ُ

 َِبَرَكُهللاُُِلَُوَلُكمخُِفُالخُقرخآِنُالخَعِظيخِم.
َِكيخِم. ِرُاْلخ ُكمخُِبَاُِفيخِهُِمَنُاآلَّيِتَُوالذ ِكخ  َونَ َفَعِِنَُوِاّيِ 

َُوِمنخُكمخُِتالَوَتُهُ  ِانَُّهُُهَوُالسَِّميخُعُالخَعِليخُم.َوتَ َقبََّلُهللاُِمِنِ 
ِلَماِتُ ََُوالخُمسخ ِلِمْيخ َُوِلَساِئِرُالخُمسخ تَ غخِفُرُهللَاُالخَعِظيخَمُِلخَُوَلُكمخ ِلَُهذاَُوَأسخ ُلُقَ وخ أقُ وخ

ُرُالرَِّحيخُم. ُهُإنَُّهُُهَوُالخَغُفوخ تَ غخِفُروخ ِمَناِتَُفاسخ ََُوالخُمؤخ ِمِنْيخ َُوالخُمؤخ
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ُطخَبُةُاَُ  الثَّانَِيةُُْلخ

دُُ َمخ َُُّلِِلَُُِّاْلخ ُالخَعاَلِمْيخ َهدُُ.َُربِ  َدهُُُهللاُُُِإالُِإَلهَُُالَُأنَُوَأشخ َهدُُُ،َلهَُُُشرِيخكَُُالَُوحخ َُوَأشخ
لُهُُُهَُُعبخدُُُُُمَمًَّداَُسيِ َدَنََُُأنَُّ َُُوَسلِ مُخَُصلُِ ُاللَُّهمَُّ.َُوَرُسوخ ُُُمَمٍَّد،َُسيِ ِدَنََُُعَلىَوَِبِركخ

َحاِبهُُِآِلهَُُِوَعَلى َ.َُوَأصخ َُأْجخَِعْيخ
َن.ُاّلِلََُُّات َُّقوا!ُهللاُِعَبادَُُفَ َياُبَ عخُد،َُأمَّا ُفَاَزُالخُمت َُّقوخ ُفَ َقدخ

 

ََُُمَعاِشرَُ ِلِمْيخ   هللا،َُرِِحَُكمُُُالخُمسخ

  رسول هللا كفد سالم دان صلوات اوخافن فرباثقكنماريله كيت مم
 -:56 تاايسورة األحزاب،  اهلل دامل فرمانسباضاميان 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

 ڇ ڇ ڇ
ُلىَُعَُُتَُيخُلَّاُصَُمَُكَُ،ُُدمَُُُّمََُُنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،دٍُمَُُُّمََُُنَُدُِيُِ ىُسَُلَُعَُاللَُّهمََُّصلِ ُ

ُلىَُعَُوَُُ،دٍُمَُُُّمََُُنَُدُِيُِ سَُُلىَُعَُُكُخرُِِبَُوَُ،ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُ
ُِبَُمَُكَُ،دٍُمَُُُّمََُُنَُدُِيُِ سَُُآلُِ ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُا َُنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُ،

َُمُِالَُعَُُالُخِفُُمَُيُخاهُِرَُب ُخإُِ يخٌدَُمَِيخٌد. ،ْيخ  ُِإنََّكُِحَِ
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َُ ِمِنْيخ ُِللخُمؤخ ِمَناِت،ُاللَُّهمَُّاغخِفرخ ََُُوالخُمؤخ ِلِمْيخ ِلَماتَُُِواملُسخ ُهمُخُ،َوالخُمسخ َياِءُِمن خ ُاأَلحخ
يخٌعَُقرِيخٌبَُمُُُِ،َواأَلمخَواتُِ َعَواتُِِإنََّكَُسَِ ُ.يخُبُالدَّ

 

َُنَُِّإُُمَُّهُُاللَُّ.كَُيخُُغَُُهُُُفُرُِصُخالُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءَُِبَُوَُالُخوَُُالءَُبَُاُالُخنَّعَُُعُخفَُادُخُمَُّهُُاللَّ
ُفُِاشُخُمَُّهُُاللَّ.ُامُِقَُسُخاألَُُئُِي ُِسَُِمنُوَُُامُِذَُالخُُوَُُونُِنُُالخُُوَُُصُِالبََُُنَُمُُِكَُِبُُوذُُعُُن َُ
ُ.اَنُِبُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفَُِنُِبُُفُخطُُالُخوَُُ،َنَُتَُوُخمَُُّمُخحَُارُخُوَُاَنَُضَُرُخمَُ
ُ

ُ ُِِبهلِل ُالخَواِثَق َُموخالََن َفظخ ُاحخ َزانَُُلخطَانَُالسُُاللَُّهمَّ ُالخَعاِبِديخنَُُِمي خ بخَنُِاُُ،زَيخَن
ِمُ ُِِبهلِلَُشاه،َُوأَنخِزِلُالرَِّحخََةَُعَليخِهَُوَعَلىَُُُمخُمودُُِلخطَانُِسُُالالخَمرخُحوخ َتِفيخ الخُمكخ

ُ.ترغضانوُنُ وخرُزَاِهَرة،ُُسلخطَانَةُُِلخطَانَةُِسُُال
ُ

ُالُدن خَياُ ُِف ِلَماِت َُوالخُمسخ َ ِلِمْيخ ُالخُمسخ ُِمَن َُوَرَعاَّيُه َلُه َُوَأهخ َُأوخالَدُه َفظخ َواحخ
َِتكَُ َ.َّيَُُواآلِخَرِة،ُِبَرِحخ َُُأرخَحَمُالرَّاِِحِْيخ

ُ

ِدُ ُالخَعهخ َُوِلَّ َفظخ ُاحخ َاِعيخلَُُُُمَمَّدَُُتغكواللَُّهمَّ ُلخطَانُِسُُالُبخَنُالخَواِثِقُِِبهللُِِاُُِإَسخ
َزانَُ  .زَيخَنُالخَعاِبِديخنَُُِمي خ

ُ

ُ

ُ
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سالم دمان جوا مريك برادا. ساتوكنله إيا اهلل سالمتكن كامي دان سلوروه امة 
 منتفكنله. كوكوه دان رتاي يغ ايكنت غنسالم دإامة  فرفادوان دان فرساودارأن

 واجلماعه، السنه اهل منوروت كامي فضاغن تضوهكنله دان كامي اميان
  .مثلويغ يغ عقيدة فضاغن دان عمالن دري كامي فليهاراكنله

 

 ءباسالم دري كسوسهن، وإكامي دان سلوروه امة  ليهارالهفيا اهلل، بنتو دان 
.. رمحن يا.. اهلل يا اين بوميمو دري 19 ؤيدوك ءباه وثفكنلان. لخبن ءدان بال

 ..رحيم يا
 

 

 ُرَب ََّناُآتَِناُِفُالُدن خَياَُحَسَنًةَُوِفُاآلِخَرِةَُحَسَنًةَُوِقَناَُعَذاَبُالنَّاِر.
 ُ.مَُلَّسَُوَُُهُِبُِحُخصَُوَُُهُِِلُآُىلَُعَُوَُُدٍُمَُُّمََُُُنَُدُِيُِ سَُُىلَُعَُُهللاُُُىلَّصَُوَُ

َُ ُالخَعاَلِمْيخ ُدُهلِلَُربِ  َمخ  .َواْلخ
ُِعَباَدُهللِا!

 اُذخُكُروخاُهللَاُالخَعِظيخَمَُيذخُكرخُكمخ،ُ

ُهَُعَلىُنَِعِمِهَُيِزدخُكمخ، ُكُروخ  َواشخ

َن. نَ ُعوخ َبُ،َُوهللاُُيَ عخَلُمَُماَُتصخ ُرُهللِاَُأكخ  َوَلذِكخ

ُ

اُِإَلَُصالِتُكمُخ ُموخ  يَ رخَِحخُكُمُهللا.ُ،قُ وخ


