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امارن! ڤهيق جابنت اݢام اسالم ڤرياق تيدق برتڠڬوڠجواب كأتس س بارڠ ڤمنهبن اايت سالءين دري اكندوڠن خطبه يڠ دلكواركن.

" رسواه موسوه نڬارا "
 23جامدى الخر  5 / 1442فيبواري 2021

الْ َح ْمدُ ّ َ ّلِل 1ال َقائّ ّل:
ﭐﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ
ﲘﲙﲚﲛ

(سورة البقرة اايت )188
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َشيْ َك َلَُ ،و َأ ْشهَدُ َأ َن س يدان ُم َح َمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُس ْو ُ ُل.
للا َو ْحدَ ُه َّل َ ّ
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الل َ ُه َم َص ّل َو َس ْل عَل َس ّيدانَ ُم َح َمد َوعَل أ ّل َو َأ َ
ْصا ّبه والتَا ّبع ْ َي له ُْم ِّب ْح َسان ال ي َ ْو ّم
ِ
ّ ِ
ْ
للا ،فَ َق ْد فَ َاز ال ُمتَ ُق ْو َن.
للاُ 4أ ْو ّص ْي ُ ُْك َوا َاي َي ّب َت ْق َوى
الينَ .أ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا ّع َبا َد للا! ات َ ُق ْوا َ
قوم مسلمي يڠ درمحيت للا،
ماريهل سام ۲كيت تيڠكتكن كتقواءن كڤد للا ،lدڠن ملقساانكن ڤرينهتڽ دان
منيڠݢلكن ّلرڠڽن .موده-مودهن كيت ترڬولوڠ دامل ڬولوڠن اورڠ يڠ برجاي ددنيا دان
د أأخرية .منب ڤد هاري اين اكن ممبيچاراكن خطبة يڠ براتجوق ":رسواه موسوه نڬارا ".
س يدڠ مجعة يڠ داكس هيي للا،
رسواه مروڤاكن ڤربواتن جنايه يڠ تهل منولر دامل كهيدوڤن مشاركت .بردارسكن
ّلڤورن ميداي ،رسواه سوده منولر دامل اكلڠن ڤلباڬاي ڬولوڠن ،تراواتم مليبتكن ڤهيق
يڠ ممڤوڽاءي كواس سڤريت ڤرخدمنت عوام ،سواس تا ،اهيل ڤوليتيك دان اورڠ عوام.
رسواه مليڤويت ڤربواتن ممينتا ،مناور ،مرنميا سواڤن ااتو تونتوتن ڤلسو ماهوڤون مڽال
ممويج للا
اايت القرءان
صلوات كأتس نيب محمدﷺ 3
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ڬوانكن جاوتن اونتوق كڤنتيڠن ديري ،لكوارڬ دان ڤهيق ٢ترتنتو .مريك يڠ ترِببيت
دڠن رسواه ڤوّل ترديري درڤد ڤلباڬاي ڬولوڠن،سام اد مودا ااتوڤون توا ،لاليك
ماهوڤون وانيتا .رسواه بوليه برّلكو دمان ٢ساج سام اد دمتڤت سوڽي ماهوڤون
دمتڤت يڠ ترڠ ،كران ڤندينديڠ س برن ڤرّلكوان رسواه ادال تقوى دان اميان .للاl
تهل منڬسكن ددامل سورة البقرة اايت  188اتدي يڠ برمقصود:
دان جاڠنهل س هباڬي اكمو مماكن هرات س هباڬي يڠ ّلءين د أأنتارا اكمو دڠن جالن يڠ ِبطل
دان جاڠنهل اكمو مڽوڬوق ڤارا حاكمي سوڤااي اكمو داڤت مماكن س هباڬي هرات اورڠ ّلءين
دڠن جالن دوسا ڤد حال اكمو مڠتاهوءي.
اايت اين منڬسكن كڤد كيت اڬر تيدق مماكن هرات اورڠ ّلءين دڠن جالن يڠ سال
سڤريت منيڤو ،ڤچه أأمانه دان موڠكري جنج ترماسوق مرنميا رسواه .لبيهّ ٢لڬ ڤربواتن
مڽوڬوق ڤهيق بركواس ِبڬ توجوان مڠمبيل حق اورڠ ّلءين سچارا ِبطل .حال اين
اكن مڠعاقبتكن كظالمين كڤد ڤهيق يڠ سڤاتوتڽ برحق أكتس هرات ترس بوت.
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت للا،
رسواه ادال ڤڽاكيت دامل مشاركت .سهيڠڬ كيين ،اوسها ممبسم رسواه ماس يه بلوم
ممنڤقكن حاصيل سڤنوهڽ ،والاوڤون ڤلباڬاي اوسها دان كميڤي( )kempenدّلكوكن
دري سامس كسامس .سسوڠڬوهڽ رسواه بوليه مڠهنچوركن نڬارا ،تيدق كريا سام اد
اي برّلكو دامل اكلڠن ڤهيق اتسن س باڬاي ڤنتدبري ماهوڤون ڬولوڠن ِبوهن .ستياڤ يڠ
مالكوكن رسواه سام اد ڤمبي ،ڤرنميا ااتو يڠ برسوِبهت د أأڠڬڤ س باڬاي ڤرومڤق هرات
رعيت .بردارسكن ڤمرهاتي ،سامكي برس ڤڠكت سسأأورڠ ،سامكي برسل ڤلواڠ
اونتوق ترليبت دڠن جنايه رسواه دان سامكي ڤينرت ڤوّل مريك ملڤسكن ديري درڤد
دسابيتكن دڠن جنايه رسواه.
جك بيلڠن جنايه رسواه اين تروس منيڠكت ،مك اكن تراچنمهل كس تابيلن ڤوليتيك،
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ايكونويم دان كسالمنت نڬارا .جساره تهل ممبوقتيكن هباوا رسواه اين تهل وجود مسنجق
ريبوان اتهون يڠ ملڤاو .هبكن ،اد متدون يڠ رونتوه عاقبة رسواه اين .القرءان جوڬ
منوكيلكن قيصه چوِبءن مالكوكن رسواه يڠ دّلكوكن اوليه ڤوتري بلقيس كڤد نيب
سلامين ِ .بڬامياانڤون نيب سلامين منولقڽ دڠن تڬس .ڤريستيوا اين دڤاڤركن اوليه
للا lددامل سورة النَ ْمل اايت :37 - 35
q

q

ﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖﳗﳘ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆ
ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ
ﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠ

ارتڽي :دان اكو هندق مڠهانرتكن هديه كڤد مريك ،مكودين اكو اكن منوڠڬو ،اڤاكه ِبلسن
يڠ اكن دِبوا ِبليق اوليه اوتوسن ٢كيت .مك اڤابيال )اوتوسن ڤمباوا هديه ايت( داتڠ
مڠهادڤ نيب سلامين ،براكاتل نيب سلامين )كڤداڽ( :تيدقهل ڤاتوت اكمو ممبيكن كڤداكو
ڤمبين هرات بندا ،كران اڤ يڠ تهل دبريكن للا كڤداكو لبيه ِبءيق دري اڤ يڠ تهل
دبريكڽن كڤد اكمو; هبكن اكمول يڠ برڬمبريا دڠن هاڽ كاكايءن يڠ دهدهيكن كڤد اكمو
(ااتو يڠ اكمو هدهيكن دڠن ڤراساءن مڬه).مكباليهل كڤد مريك ،مك ديم سسوڠڬوهڽ
اكيم اكن منداتڠ مريك دڠن اڠكنت تنرتا يڠ مريك تيدق ترداي مننتڠڽ ،دان اكيم اكن
مڠلواركن مريك دري نڬري ( َس َبأ) دڠن أكداءن هينا ،منجادي اورڠ ٢اتوانن.
ڤارا جامعه يڠ درمحيت للا،
اسالم مڠڠڬڤ ڤربواتن مرنميا دان ممبي رسواه س باڬاي ڤربواتن يڠ جيجيق.
سس ياڤا يڠ مالكوكڽن دكريا فاسق دان بردوسا برس ،مال مريك اكن دلعنة اوليه للا
دان رسولڽ رسات مرنميا عذاب د أأخرية لكق .س يدان عبد للا بن َ ْعرو aمروايتكن
حديثَ :الر ّاِش َوالْ ُم ْرت َ ِّش ِّف النَا ّر.
مقصودڽ :ڤمبي رسواه دان ڤرنميا رسواه اكن ماسوق كدامل نراك( .رواية الطباىن )2026
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سسوڠڬوهڽ اسالم تتڤ مڠحرامكن رسواه دامل اڤ جوا بنتوق دان انم .برهايت-
هاتيهل دامل مرنميا هديه يڠ تيدق اكن دبريكن كڤد كيت جك كيت تيدق مميليق س بارڠ
جاوتن دان كدودوقن ،س باڬاميان يڠ دقيصهکن دامل کتاب اتَ ّر ّخي اخلُلَ َفاء هباوا س يدان
عر عبد العزيز vڤرنه دبري هديه سوقتو بلياو منجادي خليفه ،تتاڤ دتولقڽ .داكاتكن
كڤداڽ " :رسول للا جوڬ مرنميا هديه" مك بلياو منجواب" :اڤ يڠ دترميا اوليه
رسول للا ايت مميڠ مرنميا هديه ،تتاڤ اين بوات ساي ادال سواڤن (رسواه)".
رسول للاﷺ ڤرنه برس بدا:
َم ّن ا ْس َت ْع َملْنَا ُه عَ َل َ َعل ،فَ َر َز ْقنَا ُه ّر ْزقًاَ ،ف َا َأ َخ َذ ب َ ْعدَ َذ ّ َل فَهُ َو غُلُ ْول.
مقصودڽ :سس ياڤا يڠ اكيم بريكن ڤكرجاءن ،مكودين اكيم بريكن ڬايج ،مك اڤ يڠ
(رواية أأيب داود )2943
دأأمبيل سلبهيڽ درڤد ايت براريت ڤنيڤوان.
ماريهل كيت مڠمبيل ڤڠاجرن دري س يكڤ برهايت-هايت يڠ دتوجنوقكن اوليه خليفه عر
عبدالعزيز ،vكران كباڽقن ماءنيس هاري اين تيدق ّلڬ مناڤيس سومب رزيق مريك،
اصلكن اڤ يڠ دڤر أأوليه ،مڠونتوڠكن مريك .كباڽقن ماءنيس ايڠي چڤت اكي دان
مڠڠڬڤ هرات كاكايءن س باڬاي متالمت اواتم دامل كهيدوڤن .رينتينت ايت مريك
سڠڬوڤ مالكوكن اڤ سهاج اونتوق منچاڤاي متالمت ماس يڠ .٢ڤد زمان اين،
مشاركت تيدق ّلڬ مڠعملكن صفة مالو دامل كهيدوڤن سهارين مريك .س يكڤ تيدق
مالو اينيهل ڤوچنا برّلكوڽ رسواه ،ڤچه أأمانه ،بردوس تا دان س باݢايڽ .مريك تيدق مالو
كڤد للا دان تيدق مالو كڤد مشاركت اونتوق ممبوات دوسا دان معصية.
س باڬاي مڠاخريي خطبة ڤراتم ڤد هاري اين ،خطيب ايڠي مڠاجق كيت مسوا
منجادي ماءنيس يڠ ِبءيق دڠن منولق علن رسواه اڬر كيت داڤت ممستيكن:
4
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 - 1جامينن كسيمنبوڠن نسب دان كتورونن كيت كلك دامل أكداءن سوچ تنڤا دنوداءي
دڠن عنصور يڠ حرام يڠ هاڽ داڤت دبرس هيكن دڠن اڤ نراك للا.l
 - 2ڤنيڠکنت كڤرچاايءن سسام كيت انتارا ڤمميڤي دان رعيت ،ڤنتدبري دان مشاركت.
 - 3هباوا سڬاّل عبادة يڠ كيت لقساانكن سڤريت صالة ،ڤواسا ،زاكة دان حاج برن٢
دترميا اوليه للا lسهيڠڬ برجاي منچڬه كيت درڤد ترليبت دڠن جنايه دان دوسا.
للا ّ ِْل َولَ ُ ُْك ِّبلْ ُق ْر َء ّان الْ َع ّظ ْ ّمي َون َف َع ّ ْين َوا َاي ُ ُْك ّب َما ّف ْي ّه ّم َن ْال َاي ّت َو ّال ْك ّر الْ َح ّك ْ ّمي َوتَ َقبَ َل
َِب َركَ ُ
للا الْ َع ّظ ْ َمي ّ ِْل َولَ ُ ُْك
الس ّم ْي ُع الْ َع ّل ْ ُميَ .أ ُق ْ ِو ُل قَ ْو ّ ِْل ه ََذا َو َأ ْس َت ْغ ّف ُر َ
ّم ّ ْين َو ّمنْ ُ ُْك ّت َال َوتَ ُه ِان َ ُه ه َُو َ
ات َوالْ ُم ْؤ ّم ّن ْ َي َوالْ ُم ْؤ ّمنَ ّ
َو ّل َسائّ ّر الْ ُم ْس ّل ّم ْ َي َوالْ ُم ْس ّل َم ّ
ات ْ َال ْح َيا ّء ّم ْْنُ ْم َو ْ َال ْم َو ّات فَ ْاس َت ْغ ّف ُر ْو ُه
ان َ ُه ه َُو الْ َغ ُف ْو ُر َالر ّح ْ ُمي.
ِ
خطبه كدوا

َشيْ َك َلَُ ،و َأ ْشهَدُ َأ َن
للا َو ْحدَ ُه َّل َ ّ
الْ َح ْمدُ ّ َ ّلِلْ َ 5محدً ا َك ّث ًريا َ َمَك َأ َمرَ .أ ْشهَدُ َأن ل ا َ َل ا َّل ُ
ِ ِ
َس يّدَ انَ َون َ ّبيَنَا ُم َح َمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُس ْو ُلُ .الل َ ُه َم َص ّل َو َس ّ ْل َو َِب ّركْ عَ َل َس ّي ّدانَ ُم َح َمدَ 6وعَ َل
ْصا ّب ّه َأ ْ َمج ّع ْ َيَ .أ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا ّع َبا َد ّ
أ ّ ّل َو َأ ْ َ
الصا ّد ّق ْ َي.
للا! ّات َ ُق ْوا َ
للاَ 7و ُك ْون ُْوا َم َع َ
قوم مسلمي يڠ درمحيت للا،
منب مڽرو اڬر کيت تتڤ برڤݢڠ كڤد عقيدة اسالمية برترسکن أأهيل الس نة
وامجلاعة ،يڠ منجادي وارينث رسول للاﷺْ ،صابت دان اتبعي ،هيڠڬ كهاري اين.
جاݢال هوبوڠن دڠن للا lدان سسام ماءنيس .معمورکنهل رومه ٢للا دڠن
اس تقامة منديريکن صالة برجامعه.
ممويج للا
صلوات كأتس نيب محمد ﷺ
ڤسن تقوى 7
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منب برڤسن أأݢر كيت سام ۲مماتويه ݢاريس ڤندوان يڠ دتتڤكن أأوليه ڤهيق
بركواس .حاضريل مكسجد دامل أكداءن بروضوء ،دواجبكن ممباوا جساده س نديري دان
ممأاكي ڤليتوڤ موك .ماري ل كيت سام ۲بروسڤادا ،اݢر مسجد ۲كيت تيدق منجادي
لكوسرت ( )klusterهبارو يڠ مڠݢاݢلكن أأوسها مموتوسكن رڠاكين جاڠكينت كوۏيد.19-
ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ
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ْص ّب ّه َو َس ّ ْل .اللَهُ َم ا ْغ ّف ْر ّللْ ُم ْس ّل ّم ْ َي َوالْ ُم ْس ّل َم ّ
اللَهُ َم َص ّل عَ َل َس ّي ّدانَ ُم َح َمد َوعَ َل أ ّ ّل َو َ ْ
ات
َوالْ ُم ْؤ ّم ّن ْ َي والْ ُم ْؤ ّمنَ ّ
اتَ ،و َأ ْص ّل ْح َذ َات بَيْ ّ ّْن ْم َو َأ ّل ْف ب َ ْ َي ُقلُ ْوهبّ ّ ْم َوا ْج َع ْل ّ ِْف ُقلُ ْوهبّ ّ ُم ْاّليْ َم َان
وصا َۏ ُ ِير ْو َس
َوالْ ّح ْْكَ َة َوثَ ّب ْهتُ ْم عَ َل ّم َ َّّل َر ُس ْو ّل للاﷺ.اللَهُ َم ادفَ ْع َعنا ال َب َالءَ ،وال َو َِبء ،خ ُُص ً
ال ُك ُوروانَ َ ،والغ ََال َءَ ،وا ّمل َح َنَ ،وال ّف َ َنتَ ،ما َظه ََر ّم ْْنَا َو َما ب َ َط َنَ ،ع ْن ب َ َ ّلانَ ه ََذا خ ََاصة،
َو َعن َسائّ ّر بُ ْ َلان عَا َمة .اي للا ،برکتيهل هيدوڤ مهبامو يڠ ملقساانکن تونتوتن زاكة دان
کورنياکن رزيق يڠ برليڤت ݢندا کڤد ڤارا ڤواقف رسات سوچيکنهل هرات دان جيوا
مريک ،ليندوڠيهل ݢولوڠن فقراء دان مساكي درڤد ککفورن دان کفقرين يڠ
برڤنجڠن.اي للا ،کورنياکنهل توفيق دان هداهيمو ترهادڤ راج اكيم ،دوِل يڠ هما موليا
ڤدوک رسي سلطان ڤرياق دار الرضوان ،سلطان نزرين معز الين شاه ابن املرحوم
سلطان أأزلن حمب الين شاه املغفور ل ،دان راج ڤرمايسوري ڤرياق دار الرضوان
توانکو زارا سالمي رسات قرابة دراج دان سلوروه رعيت جالت.
َربَنَا أ ّتنَا ِّف الُّ نْ َيا َح َس نَ ًة َو ِّف ْال ّخ َر ّة َح َس نَ ًة َو ّقنَا عَ َذ َاب النَ ّار.
فَ َيا ّع َبا َد ّ
للا يَأ ُم ُر ِّبلْ َع ْد ّل َو ْ ّأال ْح َس ّان َوايْ َتا ّء ّذي الْ ُق ْر ََب َويَ ْْنَي َع ّن الْ َف ْحشَ ا ّء
للا ،ا َن َ
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للا الْ َع ّظ ْ َمي ي َ ْذ ُك ْرُ ُْك َو ْاش ُك ُر ْو ُه عَ َل
ا
و
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ك
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ف
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َ
َوال ُم ْنك ّر َوال َبغ ّ َ
ّن َع ّم ّه يَ ّزد ُ ُْْك َو ْاسأَلُ ْو ُه ّم ْن فَ ْض ّ ّهل يُ ْع ّط ُ ُْك َو َ ّل ْك ُر ّ
للا ي َ ْع َ ُل َما ت َْصنَ ُع ْو َن.
للا َأ ْك َ ُبَ ،و ُ
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