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ُطخَبةُ  َل  اْلخ  األوخ

دُ  َمخ َ، َرب ّ  لِّلَّ  َاْلخ رّهّ  َأَمَرنَ  اََلّذيخ  الخَعاَلّمْيخ ، ُكل ّ   ّفخ  ّبذّكخ ٍ َهدُ  ّحْيخ  ّإَلهَ  ال َأنخ  َوَأشخ
َق   الخَمّلكُ  للاُ  ّإال ُ، اْلخ َهدُ  الخُمّبْيخ لُهُ  َعبخُدهُ  ُُمََمًدا َأنَ  َوَأشخ  الَصاّدقُ  َوَرُسوخ

ُ، الخَوعخدّ   آّلهّ  َوَعَلى ، ُُمََمدٍ  َوَموخالنَ  َسيّ ّدنَ  َعَلى َوَسلّ مخ  َصل ّ  اَلَلُهمَ  االّمْيخ
َسانٍ  تَّبَعُهمخ  َمنخ  وَ  َوَأصخَحاّبهّ  مّ  ّإَل  ِبّّحخ يخّن، يَ وخ ! للاّ  ّعَبادَ  فَ َيا بَ عخُد، َأَما الدّ 

ا ُه، للاَ  ّاتَ ُقوخ ُعوخ ُه، َوَأّطي خ ا َواذخُكُروخ  .الَذاّكرّيخنَ  َمعَ  للاَ  َأنَ  َواعخَلُموخ

 تقوى، بنر-سبنر نغد اهلل دفله كامو كاهمبا اهلل برتقو-واهاي همبا
 تلهغاي سرتا ،ثنغالر االضس لكنلهغضتي دان ثرينتهف االضس كنلهتطاع

 ثوهغضسسو بهاوا كتاهويله كامو، فهيدو اوروسن مسوا دامل ثدفك
 اين هاري دف خطبة. ثتياغيغم غي غاور-غاور نغد سام-برسام اهلل

 :برتاجوق

    .اهلل دفكمبالي ك                            

 

  .سكالني اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

 غي (covid-19) 19-يدؤوك(pandemik) ندميقفدامل سيتواسي اوجني 
 اياله غنتيف غاليف دان اوتام غاليف غارا يركف اين غسكار يفهاد غسدا كيت

 ر،افغستبرا نكقثربافمم نغد ،ثتياغيغم سنتياس سرتا اهلل دفك كمبالي
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 وجيغم وتعاىل هسبحان اهلل غكاد-غكاد كران ،ثدفك ءبردعا دان برتوبة
 كمبالي دان انصاف كيت ايفسو ايت، اوجني سسواتو نغد كيت

 :168يات ا فاألعراة سور دامل اهلل فرمان ثدفك

   ہ ہ ہ ھ ھ.../

 :برمقصود غي

 بوروق، غيق دان باال يءبا-يقءبا غي ةنعم نغدان كامي اوجي مريك د
 .(برتوبة) كمبالي مريك ايفسو

 

 غي ونف افسيا اد تيدق اين بومي دموك مأنسي افمنيم غي البا فماله ستيا
جوسرتو سالين  .وتعاىل هوالي اهلل سبحانخمبالي كك ثكتكنغغم وفمم

 ثسواجب بركواس، يهقف اوليه كنفدتت غي SOP مماتوهي وسهاابر دفدر
 فرمان. بركواس مها غي اهلل دفك فهار غنتوضبر اونتوق افلو تيدق كيت

 :17 ايات نعامألا ةسور ددامل اهلل

  
ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 

 ىئ ی ی ی ی جئ حئ
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  :برمقصود غي

 افسسيا اد تيدق مك ان،خبن بهاي نغد كاوغا اكنفدان جك اهلل منيم
 ناكنغم اي جك دان ,سنديري دي ينكنءمال ثوسكنفهاغم تفدا غي ونف
-فاتي اتس كواس مها اداله اي مك ،نقيءكبا نغد كاوغا (هكنفمليم)

 .سسواتو فتيا

 
  .سكالني اهلل دبركيت غي مجعة غسيد

 غسدا غي الءب كتكنغغم ايفسو وتعاىل هسبحان اهلل دفك مموهون يضبا
  :برايكوت رتيفس دسارنكن اداله اين يفهاد كيت

 :رتامف
 دفك نءاكتقو دان كطاعنت كتكنغمني اونتوق ايفوسهاله سدايا اوابر

 برتوكل دان برتقوى نغد بهاوا برجنجي تله وتعاىل هسبحان اهلل كران اهلل،
 .ثلساينفث جالن اد اكن مسئله فستيا ثدفك

  :3 دان 2 ايات قاَلالطَّة سور دامل اهلل نامر ف 

..."                

      ....  "  
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  :برمقصود غي
 دان ثسوروهن كنارجغم نغد) اهلل دفك برتقوى غي افدان سسيا

 دري) كلوار جالن ثيضبا اداكنغم اكن اهلل ايخنس ،ث(نغالر لكنغضمني
 تيدق غي جالن دري رزقي ثممربي سرتا ،ث(وسهكنثم غي ركاراف االضس

 دفك بولت-بولت ديري برسراه افسسيا ،(تلهغاي) دان ثدهاتي ترلينتس
 .ث(المتكنثم دان غمنولو اونتوق) ثيضبا لهفوكوخ اهلل مك اهلل،

 :كدوا
 ربواتنف كران معصية، بنتوق غوهكن ديري دري مالكوكن سبارءمنجا

 برالكو رنهف تيدق غي اكيتفث االضس كنغمغوندا اكن معصية
 :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول سبدا.ثسبلوم

ٍم َقط ، َحََّت "... يُ عخّلُنوا ِّبَا، ّإال َفَشا ّفيّهُم الطَاُعوُن َلَخ َتظخَهّر الخَفاّحَشةُ ّف قَ وخ
اَواال الّفّهُم اَلّذيَن َمَضوخ   ..."وخَجاُع اَلِّت َلَخ َتُكنخ َمَضتخ ّف َأسخ

 )رواه ابن ماجه                                                        ( 

  :برمقصود غي

 سسواتو اوليه دالكوكن غي نغترا-غارا ترخجي سك ربواتنفتيدق ظاهري 
 اكيتفث-اكيتفث دان طاعون اكيتفث مريك دف لواس ترسبار ينكنءمال قوم

   .مريك سبلوم نسيءام نغولوض دف برالكو رنهف تيدق غي
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 :ضكتي

 كران اهلل دفك ءبردعا سرتا (الليل قيام) مامل هغت وقتو دف صالة ونغبا
 دفمندكتكن ديري كارا خ دان صاحل غاور-غاور ةعباد اكنفمرو اي
 :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول سبدا. اكيتفث االضس منولقكن يضبا اهلل

َ ُب الَصاْلّّ أخ نَُه دَ إّ ّل ، فَ اّم الَليخ يَ قّ بّ  ُكمخ يخ لَ عَ  بّ ُكم  رَ َل إّ  ٌة َلُكمخ بَ رَ َمقخ وَ  َلُكمخ ب خ  ق َ ْيخ
َفرَ وَ   َسدّ ّن الخَ لَداّء عَ ٌة لّ دَ رَ َمطخ  وَ ثخّ ّن االاٌة عَ هَ َمن خ لَسيّ ئاّت وَ ٌة لّ َمكخ

 ()رواه أمحد                                                              

  :برمقصود غي

-غاور نءكبياسا اداله اي ثوهغضهندقله كامو برقيام الليل كران سسو
 كامو، توهن دفك كامو ديري مندكتكن كامو، سبلوم صاحل غي غاور

 دان دوسا مالكوكن دفدر غهالغم كبوروكن، االضس وسكنفهاغم
  .بادن توبوه دري اكيتفث هاالوغم
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 :ثولنفكسيم

 ماريله بركواس، يهقفكن اوليه فدتت تله غي SOPسالين بروسها مماتوهي 
 قكنثربافمم نغد اهلل دفك ديري مندكتكن كمبالي سام-سام كيت

 دامل سكالي تراومتا وتعاىل هسبحان اهلل دفك ءدعا دان توبة ايستيغفر،
 دري ديري هيندركنله سرتا اين، غسكار يفهاد كيت غي سيتواسي

 كتكنغغم اكن وتعاىل هسبحان اهلل مودهن-موده معصية بنتوق غسبار
 .اهلل شاء ان راضس نغد اين ءالب

 أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ   

 ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

  
 

  

ّر اَبَرَك للُا ِلخ َوَلُكمخ ّفخ  الُقرخَءاّن الخَعّظيخم، َونَ َفَعِّنخ َوّإََّيُكمخ ابّخأَلََّيّت َوالذ ّكخ
ِلخ  ُل قَ وخ َّكيخّم، َوتَ َقَبَل ّمِنّ خ َوّمنخُكمخ ّتاَلَوَتُه، ّإنَُه ُهَو الَسّميخُع الخَعّليخُم، َأقُ وخ اْلخ

تَ غخّفُر للَا الخَعّظيخَم ِلخ َوَلُكمخ َوّلَساّئّر الخ  ّلَماّت َهَذا َوَأسخ َ َوالخُمسخ ّلّمْيخ ُمسخ
ُر الَرّحيخُم. ُه ّإنَُه ُهَو الخَغُفوخ تَ غخّفُروخ  فَاسخ
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ُطخَبُة الثَانَّيةُ اَ   ْلخ

 هل ّ كُ   نّ يخ ى الدّ  لَ عَ  يظهرهُ ق لّ اْلخَ  نّ يخ دّ ى وَ دَ لخُ ابّ  هُ لَ وخ سُ رَ  لَ سَ رخ ي أَ ذّ الَ  لِّلَّ دُ مخ اْلَ 
رُّكوخن.   َوَلوخ َكرَّه الخُمشخ

َهُد َأَن ُُمََمًدا َعبخُدُه  َدُه اَلَشرّيخَك َلُه. َوَأشخ َهُد َأنخ اَل ّإَلَه ّإالَ للاُ َوحخ َأشخ
لُُه. اَلَلُهَم َصلّ  َوَسلّ مخ  َ  َوَرُسوخ ّبّه َأْجخَّعْيخ َعَلى َسيّ ّدَن ُُمََمٍد َوَعَلى آّلّه َوَصحخ

يخن. ّم الدّ  َساٍن ّإَل يَ وخ  َوَمنخ تَّبَعُهمخ ِبّّحخ

نَ ؤخ فَ َيا أَي  َها الخمُ : َأَما بَ عخدُ  فَ َقدخ  وُأوخّصيخُكمخ َوّإََّيَى بّتَ قخَوى للا ّإتَ ُقوا للاَ  ّمنُ وخ
َن.  فَاَز الخُمتَ ُقوخ

َ  ّإخَواّنَ  ّلّمْيخ   ،للاُ  ُكمُ َحّفظَ  الخُمسخ

   رسول هللا كفد سالم دان صلوات اوخافن فرباثقكنماريله كيت مم
 -:56 :تسورة األحزاب، ااي دامل اهلل فرمانان سباضامي

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

 ڇڇ ڇ 
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 لىَ عَ  تَ يخ لَ ا صَ مَ كَ ،  دمَ ُمَُ  نَ دّ يّ  سَ  آلّ  لىَ عَ وَ  ،دٍ مَ  ُمَُ نَ دّ يّ  ى سَ لَ عَ الَلُهَم َصلّ  
 ،دٍ مَ  ُمَُ نَ دّ يّ  سَ  لىَ عَ  كخ رّ ابَ وَ ، يماهّ رَ ب خ  إّ نَ دّ يّ  سَ  آلّ  لىَ عَ وَ  ،يماهّ رَ ب خ  إّ نَ دّ يّ  سَ 
 نَ دّ يّ  سَ  آلّ  لىَ عَ وَ ، يماهّ رَ ب خ  إّ نَ دّ يّ  سَ  لىَ عَ  تَ كخ َر ا ابَ مَ كَ   ،دمَ  ُمَُ نَ دّ يّ  سَ  آلّ  لىَ عَ وَ 
يٌد َمَّيْيَ مّ الَ عَ  الخ ّف  ،يمَ اهّ رَ ب خ إّ    ٌد. ّإَنَك محَّ

ّمّنْيَ لّ  الَلُهَم اغخّفرخ  ّمَناّت، لخُمؤخ ّلّمْيَ  َوالخُمؤخ ّلَماتّ  َواملُسخ ُهمخ  ،َوالخُمسخ َياّء ّمن خ  اأَلحخ
ي ،َواأَلمخَواتّ   ُب الَدَعَوات.ٌع َقرّيٌب َمُّيّإَنَك َسَّ

 .كَ يخُ غَ  هُ فُ رّ صخ ال يَ  امَ  اءَ شَ حخ فَ الخ وَ  ءَ ابَ وَ الخ وَ  الءَ بَ ا الخ نَ عَ  عخ فَ ادخ  مَ هُ اللَ 

.امّ قَ سخ األَ  ئّ ي ّ سَ  َوّمنخ  امّ ذَ الخُ وَ  ونّ نُ الخُ وَ  صّ البََ  نَ مّ  كَ بّ  وذُ عُ  ن َ نَ إّ  مَ هُ اللَ 
 .انَ بّ  لَ زَ ا ن َ يمَ ا فّ نَ بّ  فخ طُ الخ  وَ نَ تَ وخ م مَ حَ ارخ وَ  انَ ضَ رخ مَ  فّ اشخ  مَ هُ اللَ 

 

َفظخ َموخالَن الخَواّثَق اّبهلّل  بخَن اّ  ،نَ زَيخَن الخَعاّبّدي َزانَ ّمي لخطَانَ الس  الَلُهَم احخ
َتّفي َُمخُمودّ  لخطَانّ س  الّم الخَمرخُحو  اّبهلّل َشاّه، َوأَنّزّل الَرمحخََة َعَليخّه َوَعَلى  الخُمكخ

  .ترغضانو ر زَاّهَرة، ُسلخطَانَةّ نُو  لخطَانَةّ س  ال

َلهُ  َفظخ َأوخالَدُه َوَأهخ ّلّمْيَ  َواحخ ن خَيا َوَرَعاََّيُه ّمَن الخُمسخ ّلَماّت ّف الد   َوالخُمسخ
َّتكَ    .ََّي َأرخَحَم الَرامّحّْيَ  َواآلّخَرّة، ّبَرمحخ
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ّد  َفظخ َوِلَ الخَعهخ َاّعي تغكوالَلُهَم احخ  لخطَانّ س  البخَن الخَواّثّق اّبهلّل ل اّ ُُمََمد ّإَسخ
 .نَ زَيخَن الخَعاّبّدي َزانَ ّمي

ن خَيا َحَسَنًة َوّف اآلّخَرّة َحَسَنًة َوّقَنا َعَذاَب الَناّر.  رَبَ َنا آتَّنا ّف الد 

 .مَ لَ سَ وَ  هّ بّ حخ صَ وَ  هّ لّ آ ىلَ عَ وَ  دٍ مَ ُمَُ  نَ دّ يّ  سَ  ىلَ عَ  للاُ  ىلَ صَ وَ 

 َ ُد هلّل َربّ  الخَعاَلّمْيخ َمخ  .َواْلخ

 

 ّعَباَد للّا!

ُكُرو ا للَا الخعَ اُذخُكُرو  َواسأَُلوُه ّمن  ُه َعَلى نَّعّمّه َيّزدخُكمخ،ّظيَم َيذخُكرخُكمخ، َواشخ
ّلّه يُ عخّطُكمخ  َبُ،َفضخ ُر للّا َأكخ نَ ُعو  ، َوَلذّكخ  َن.َوللاُ يَ عخَلُم َما َتصخ

 .ا ّإَل َصاَلّتُكمخ يَ رخمَحخُكُم للاُ ُقوُمو 
 


