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ُطخَبةُُ َلُُاْلخ ُاألوخ

 ُ،رَُمََُأُُامَُكَُُُايخُ ثُهكَُُُادُ َحُخُللُهُدُُمُخلخَُا
ُُ،رَُفَُكََُوُُهُهبهُُدَُحَُجَُُنُخمَُلهُُاماُ غَُرُخإهُُ،هَُُلُُكَُيخُرُهشَُُالُهُُدَُحُخوَُُللاُُُالإهُُهََُلُإهُُالُنَأُُدُُهَُشُخأَُوَُ
ُُ،رُهشَُبَُالُخُدُُي ُهسَُُهُُُلُوُخسَُُرُوَُُللاُهُدُُبُخعَُُادُ مُ مَُُُنُ َأُُدُُهَُشُخأَُوَُ

ُ ُتُخلَُصَُت ُاُامَُُهُهبُهحُخصَُوَُُهُهلهُآُىلَُعَُوَُُدُ ُُمَمُ َسي هدهنَُُىلَُعَُُكُخرُهبَُوَُُمُخل ُهسَُوَُُل ُهصَُالل ُهم 
ُنعَُ  َبُ بهَُُنُنذُُُأُُتُخعَُسَُهُوُخَأُُ،رُ ظََُنُبهُُيخ
َُُمَر،أََُماُيُخُفُهواُللاَُقُُت ُ اهُُ،للاُادَُبَُاُعُهيَُد،ُف َُعُخاُب َُمُ أَُ

اَُعم اََُنَاُكمخَُعنخُهَُوزََجَر.  َوان ختَ ُهوخ
ُ

َُكُمُللا لهَماتَُرحه ََُوالخُمسخ لهمهيخ  ،إخواينُالخُمسخ

 

 غومنجوجن وهغضسو-وهغضسوبر نغد اهلل دفماريله كيت برتقوى ك
 تفامند تيك مودهن-موده .ثنغرال االضس منجاوهي دان ثرينتهف االضس

  .اخريةد دان ددنيا كربكنت دان نءاكجاي
  غ:نتت اراكنخممبي اكن اين مامل دف خاص خطبة

  

  اهلي كبسرن   ياتيح :  بولن  رهانض                   
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  اهلل،  درمحيت  غي همجاع  غسيد

 اهلل نءااسككو يتبوق ساتو لهسا نغد رليهتكنفد كيت اين، ساعت دف
 دليهت يهبول اي. لنبو هانرض ريستيواف ايايت هيبت مها غي وتعاىل هسبحان
 غي راماي بهكن .اهيلج غي ونفاهوم عاليم غي اد سام نسيءام مسوا اوليه
 ونف سديكيت هويتاغم يدقت االوو ون،فضتر سيتف غسوغل اراخس ثمليهت

  .ثعلميه حقيقة غتنت
 

. مطلق غي وتعاىل هنسبحا اهلل نءاواسكك اتاو ةقدر نغد برالكو اين رهانض
 اي كيين يفتتا جلس اراخس نبول هايخ مليهت تفدا كيت ثبياسا جك

 كليهاتن غي هايخ يضال يادت الهغضسهي غهيل سديكيت دمي سديكيت
 االضس بهوغم بركواس مها غي اهلل نءاككواس كهيبنت يتولهضوك بولن. بدم
 ،كهندقي دي غي اسم يالب-بيال دف دبومي، ونفماهو يتغدال اد غي فا
 .برالكو دفدر هللا قدر دان ءاضق كتثم وفمم غي ونف سسواتو اد افتن

 

 ضوج دان بولن رجالننف دبريمنت دامل وتعاىل هسبحان اهلل نغوضأك يفاينصغم
 اميانضسبا اهلل، دفك سوجود رضا رينتهكنفد كيت مك اين، ماتهاري

 :37 ايات تُ لُ ص ُ فُ  ةسور دامل ثمانفر

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

 ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ
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 دان ماتهاري ،غسيا مامل، اياله ثنءادان دانتارا تندا ككواس”برمقصود: يغ  
 دان بولن ضجو تيدق ماتهاري، دفك سوجود كامو نلهغجا. بولن

 دفك ةبرعباد ثها كامو هل لبتو كاالو ،ثتاكنفيخمن غي اهلل دفك سوجودله
  .“اهلل

 

  اهلل،  دملياكن  غي  همجاع  غسيد

 دان حكمه يغندواغم كراواالخ فترهاد برالكو غي وبهنارف فستيا
 ثمسستي سوده بولن، رهانض ريستيواف ضجو يتوضب. ترسنديري غي اجرنفغ
 تيدق ثهمبا-همبا رضا نتغيارف ممربي ،ث. انتاراترتنتو حكمه يغاندوغم

 دامل. باتس اويفملم غي ركاراف دان كرنغكمو ن،قكروس مالكوكن
 ،هلل عنها ضيُر يِرْدَباْل يِراَصْناأَل وُرْمَع بِن ُةَبْقُع ودُعْسَم وُبَأ دفدر حديث
 :برسبدا تله  اهلل رسول

 

ُالُامََُن ُُإهُوَُُ،هُُادَُبَُعُهُامَُبهُهُللاُُُفُُو ُهيَُُُ،للاُهُتُهآيَُُنُخمُهُانُهتَُآي َُُرَُمَُقَُالُخوَُُسَُمُخالشُ ُنُ إُه
ُواعُُادُخوَُُ،ُوالُ صَُفَُُائُ ي ُخشَُُاهَُن ُخمُهُمُختُُي ُخأَُرَُُاذَُإُهفَُ.ُُاسُهالنُ ُنَُمُهُدُ حََُأُُتُهوُخمَُلهُُانُهفَُسُهخَُنُخي َُ

 مُخكُُبهُُامَُُفَُشُهكَُنُخي ََُُتُحَُ
 متفقُعليه()                                                                     

 تندا منجادي ايت ثدوا-ماتهاري دان بولن كدوا ثبهاواس“: ثمقصود
 وبهنارف نغد ثهمبا اراف مناكوتكن اهلل. اهلل نءاككواس تندا-تندا دفدر
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 رهانض برالكو تيدق ايت بولن دان ماتهاري ونفاد. بولن دان ماتهاري
 جك ايت، اوليه. نسيءام نغكال دري غسساور كماتني اوليه دسببكن

 مك ايت، بولن اتاو ماتهاري رهانض سسواتو ثبرالكو مليهت كامو
 هايخ غضسهي اهلل دفك لهءبردعا دان ﴾رهانض سنة صالة﴿ كامو لهتصال

  .“مسوال كليهاتن بولن اتاو ماتهاري
  (مسلم دان البخاري رواية)                                               

 

 دان امران اكنفمرو بولن رهانضاين، جلس بهاوا  حديثندركن ابرس
 االضس اكن اتوهفة دان طاع توندوق رضا نسيءام سلوروه دفك اهلل نتغيارف
 بولن رهانض فينومينا يفتتا اهلل، رينتهف يتمنطاع تله كيت ونفسكالي. ثرينتهف
 تيدق نغد ضجا-ضبرجا لبيه رضا كيت ساغضم اين تاهون سابن برالكو غي

 مموهون سنتياس ضجو دبومي، نقكروس ونفماهو كرنغكمو مالكوكن
سام اد دسدري اتاو تيدق  دوسا كرتلنجورن االضس اتس اهلل دفك ونفام

 .دسدري
 

 سنة صالة كنارجغم ايفسو كيت اجركنغم تله ضجو مك رسول اهلل 
 ايت، سالين. وتعاىل هسبحان اهلل دفك ءدعا قكنثربافمم سرتا رهان،ض

 دان وتعاىل هسبحان اهلل يتغيغم قكنثربافمم توبة، مالزميكن لهقايلو كيت
 .كيت دفك رواه هفمليم غي ثمحةر ورنياكنغم اهلل مودهن،-موده. برصدقه
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  سكالني،  اهلل  دكاسيهي  غي  مجاعه  غسيد

 غتتن نيكالس مجاعه غسيد تكنغيغم سوك بيخط اين، خطبة يخرياغم
  :ايايت ركاراف فبربا

 اهلل قكهند دان تنتوانك دفك اتوهف توندوق مسستا عامل سلوروه: رتامف
 غق يلوخمكو سال ت،كي لهثواجرس مك. بركواس مها غي وتعاىل هسبحان

 االضس اكنورنفمثم نغد ثدفك اتوهف سام توروت اونتوق اين، ليكرد
  .نفوكهيد غبيد مسوا دامل سالمإ تونتوتن

 نوهف دان سدر غي هاتي نغد اين عامل كجادين االضس رهاتيكنلهف: كدوا
 تعاىلو هسبحان اهلل هرينتف االضس نغد الالي تيدق كيت ايفسو كاميانن

  .ثنغاال الرضس منجاوهي سرتا
 ي،بوم دان يتغال دف اهلل نءاتفيخ كهيبنت جاديكن هندقله كيت: ضكتي

 تهاريما ضجو دان نبول رهانض نانومييف ترماسوقله غسيا دان مامل نءاربيذف
 عقيدة، اتكنوغم يضبا اهلل نءكاسا دان نغوضأك تندا-تندا ايضسبا

 ة سور داملاهلل مانرف. تعاىلو هبحانس اهلل دفك كيت كيقينن دان كاميانن
 : 190ان: ايات َرْمِع لآ

 ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ
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 دف ندا مي،بو ندا يتغال كجادين دف ثوهغضسسوبرمقصود: يغ 
 دان ن،ءاكبيجقسن ن،ءاككواس) داتن-تندا اد ،غسيا دان مامل رتوكرنف

 .لبرعق غي غاور-غاور يضبا (اهلل رمحة كلواسن
 

يمُه ُالر جه للهُمهَنُالش يخطَانه  َأُعوُذُبه

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

 ُڀ ڀ ڀ
 

 

. ُالخَعظهيخمه ُالخُقرخآنه َُوَلُكمخُِفه  َبَرَكُللاُُِله

ُوَُ َاُفهيخههُمهَنُاآلَيته ُكمخُِبه َُواهي ه رُهالذ ُهَونَ َفَعِنه َكهيُخكخ .ُالخ  مه
نخُكمخُتهالَوَتُهُاهنُ  َُومه يخُعُااالسُ وَُُهُهَُُوتَ َقب َلُللاُمهِن ه  لخَعلهيخُم.مه

ُخ تَ غخفهُرواُللَاُالخَعظهيخَمُِله َُهذاَُوأسخ ِله ُلُقَ وخ َُأقُ وخ لهمهيخ َُُوَلُكمخَُولهَسائهرهُالخُمسخ لهَماته َوالخُمسخ
يخمُُ ُرُالر حه ُهُإن ُهُُهَوُالخَغُفوخ تَ غخفهُروخ َُفاسخ َناته مه ََُوالخُمؤخ مهنهيخ َوالخُمؤخ
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ُطخَبُةُالث انهَيةُُاَُ  ْلخ

دُُ َمخ َُُلِله ُهُالخ ُالخَعاَلمهيخ َهدُُ.َُرب ه َدهُُوَُُللاُُُالإهَُُلهَُإهُُالُنَأَُُوَأشخ َهدُُُ،هَُُلَُُشرهيخكَُُالُحخ َُوَأشخ
اَُسيه َدنََُُأنُ  لُهُُُهَُُعبخدُُُُمَم د  َُوَرُسوخ ُُمُخَوَسلهُ ُلهُ صَُُل ُهمُ ال. ُُمَم د ،ُيه دهنَُسََُُعَلىَوَبرهكخ

َ.َُوَأصخَحابههُهُآلههُهَُوَعَلى َُأْجخَعهيخ
عُُوَُُالِل َُُات  ُقوا!ُللاُعهَبادَُُفَ َياُبَ عخُد،َُأم ا ُهَُأطهي خ َن.َعل ُكمُخلَُوخ ُُتُ رخَحُوخ
 

 

رَُ ََُُمَعاشه لهمهيخ َُكمُُُالخُمسخ  للا،َُرحه

 اتوس ساله افابيال .اتوس يغ دنبا توبوه عبارت إسالم اومت غضوهثسسو
. ايت ينتكساك اسايمر وروتت اكن بادن سلوروه مك ساكيت، اغضوتا
 وفايس إسالم ارانض -رانضا دان المإس اومت سلوروه مثرو اين هاري ميمرب

 دان نسوكوغ تاكنثال مسياسو تراومتا ماللوءي ميديا هاتي برساتو
 بنتهمم تاسر مغوتوق اند فلسطني رعيت برسام (solidariti) سوليدرييت

 نءنسياءفريكمابر دقتي يغ إسرائيل سراغن كاتس كراسث -سكرس دغن
 كيت لهسام-امس يتا الينس. فلسطني رعيت دان االقصى مسجد كاتس

 يتك نسبرترو فيغدمس سان،د كيت ساودارا كفد كواغن بنتوان مغهولوركن
 .ريكم كفد لوغنفرتو بريد اضر  عّزوجّل اهلل  كفد دعاء فنجت
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ُُ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
ُلىَُعَُُتَُيخُلُ صَُاُمَُكَُ،ُُدمُ مَُُُنَُدُهيهُ سَُُلُهآُلىَُعَُوَُُ،دُ مُ ُمَُُنَُدُهيهُ ىُسَُلَُعَُالل ُهم َُصله ُ

ُمَُيُخاهُهرَُب ُخإهُُنَُدُهيهُ سَُُآلُهُلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهُهرَُب ُخُإُهنَُدُهيهُ سَُ ُ،دُ مُ ُمَُُنَُدُهيهُ سَُُلىَُعَُُكُخرُهبَُوَُ،
ُبَُمَُكَُ،دُ مُ ُمَُُنَُدُهيهُ سَُُآلُهُلىَُعَُوَُ ُمَُيُخاهُهرَُب ُخإهُُنَُدُهيهُ سَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُا ُآلُهُلىَُعَُوَُ،
ُُمَُيُخاهُهرَُب ُخُإُهنَُدُهيهُ سَُ َُمُهالَُعَُُالُخِفه يخدنَُمَهيخدن.إهنُ  ،يخ  َُكُحَه
 

َُ نهيخ مه ُلهلخُمؤخ ُاغخفهرخ نَُُالل ُهم  مه ،َوالخُمؤخ لهمُهُاته ََُواملُسخ لهمَُُيخ َياءهُُ،اتُهَوالخُمسخ اأَلحخ
ُهمُخ ن خ يخعنَُقرهيخبُنُ،َواأَلمخَواتُهُمه ُ.َواتُهالد عَُُيخبَُُُم ُهإهن َكُسَه

 
 

ُنُ إهُُمُ هُُاللُ ُ.كَُيخُُغَُُهُُُفُرُهصُخالُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءَُبَُوَُالُخوَُُالءَُبَُاُالُخنُ عَُُعُخفَُادُخُمُ هُُاللُ 
ُفُهاشُخُمُ هُُاللُ .ُامُهقَُسُخاألَُُئُهي ُهسَُنُمُهوَُُامُهذَُالخُُوَُُونُهنُُالخُُوَُُصُهالبََُُنَُمُهُكَُبهُُوذُُعُُن َُ
ُ.اَنُبهُُلَُزَُن َُُايمَُفُهُاَنُبهُُفُخطُُالُخوَُُ،نَُتَُوُخمُ ُمُخحَُارُخُوَُانَُضَُرُخمَُ

ُ لله ُبه ُالخَواثهَق َُموخالَن َفظخ ُاحخ زَُُانَُلخطَُلسُ االل ُهم  ي خ ُالخعَُُانَُمه بخَنُاهُُ،ابهدهيخنَُزَيخَن
ُ مه َتفُهَُمخُمودُهُلخطَانُهسُ الالخَمرخُحوخ ُبُهالخُمكخ ُالر حخََُُشاه،ُوَُللُهيخ َُوَعَلىُأَنخزهله َةَُعَليخهه

ُ.ترغضانوُنُ وخرُزَاههَرة،ُُسلخطَانَةُهُلخطَانَةُهسُ ال
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ُمهنَُ َُوَرَعاَيُه َلُه َُوَأهخ َُأوخالَدُه َفظخ َُُمسُخُالُخَواحخ لهَماتُهُلهمهيخ ن خَياَُوالخُمسخ ُالد  ُِفه
َتهكَُ َرةه،ُبهَرحخ ََُيَُأرخَحَمُالر احهُهَُواآلخه ُُ.يخ

ُ ده ُالخَعهخ َُوِله  َفظخ ُاحخ َاعهيُخإهُُدَُمُ مَُُُتغكوالل ُهم  للُهبخَنُالخَوااهُُلَُسخ ُبه ُلخطَانُهسُ الُثهقه
َزانَُ ي خ  .زَيخَنُالخَعابهدهيخنَُُمه

 

 ظاليمنك مالكوكن غيودي يه وما اهلل تورونكنله حكومنمو اتس قي
 هللا يا فلسطني،د منيمسل قوم يكام ساودارا -ساودارا ممبونوه دغن

  ،كنموملمه وممف تق مريك سسوغضوهث مريك حكومله
 

 دان مريك ساتوانك كنرنداف فورق راي برايكنله مريك،خيا اهلل 
 مريك هبناساكنل اند كنمفولكو هللا يا مريك، اتس بالسنمو تورونكنله

 ريك،م دري نفو سديكيت سيساكن كامو جاغنله دان

 يغ بالسنمو يكمر ممبنتو غي يهقفا ومسيا اهلل تورونكنله اتس مريك دان 
  من،ظاليك فمبوات قوم اوليه دتولق دافت تيدق

 

 دفلسطني، همل غلمني يم مسقو اساودار-رااودايا اهلل سالمتكنله س
 هيلهكاسي دان غيساي هللا ك، يامري بنتوله دان مريك اميان تضوهكن

 .مريك سوهمو -وسوهم داسنفنين دري مريك كلواركنله دان مريك
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ُ ن خَياَُحَسَنة َُوِفه ُالد  رَُاآلرَب  َناُآتهَناُِفه  ُلن اره.قهَناَُعَذاَبُاَسَنة ُوَُةهُحَُخه
 ُ.مَُلُ سَُوَُُهُهبُهحُخصَُوَُُهُهلهُآُىلَُعَُوَُُدُ مُ مَُُُنَُدُهيهُ سَُُىلَُعَُُللاُُُىلُ صَُوَُ

َُ ُالخَعاَلمهيخ ُدُللهَُربه  َمخ  .َوالخ
 
 
 
 

ُعهَباَدُللاه!
 اُذخُكُروخاُللَاُالخَعظهيخَمَُيذخُكرخُكمخ،ُ

هُه ُهَُعَلىُنهَعمه ُكُروخ  َيزهدخُكمخ،َُواشخ

َبُ،َُوللاُُيَ عخَلُمَُماُتَُ ُرُللاهَُأكخ َن.نَ عُُصُخَوَلذهكخ  وخ

ُ
 

 


