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ميسي يڠ بلوم برأخير
( اوڬوس ٧١٠٢م  1 /ذوالقعدة ٠٣٤١ﻫ)
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ُوب ِإلَيْه ِ ،وَنَع ُوذ ُ ب ِاللّٰه ِ م ِنْ
ِإ َّن الحم َْد َ لِلّٰهِ ،نَحْمَد ُه ُ وَنَسْت َع ِي ْنُه ُ وَنَسْتَغْف ِر ُه ُ وَنَت ُ
ات أَ عْمَالِنَا ،م َنْ يَهْدِ اللّٰه ُ فَه ُو َ المُهْت َدِ وَم َنْ يُضْ لِلْ
شُر ُورِ أَ نْفُسِنَا وَم ِنْ سَي ِئ َ ِ

شدًا.
تجِد َ لَه ُ وَل ًِّيا م ُ ْر ِ
فَلَنْ َ
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أَ شْهَد ُ أَ ْن َّلا ِإلََٰه َ ِإ َّلا اللّٰه ُ وَحْد َه ُ ل َا شَر ِي ْ َ
ك لَه ُ ،وَأَ شْهَد ُ أَ َّن مُح ََّمدًا عَبْد ُه ُ
سو ْلُه ُ،
وَر َ ُ
َل وَسَل ِ ْم عَلَى نَب ِي ِنَا مُح ََّمدٍ وَعَلَى آلِه ِ وَصَ ح ْبِه ِ وَم َنْ د َعَا بِدَعْوَتِه ِ ِإلَى
ا َ َّلله َُّم ص ِ
يَو ْ ِم الد ِيْنِ.

ي بتَِقْو َى اللّٰه ِ وَطَاع َتِه ِ
أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ اللّٰه ِ ،ا َِّتقُو ْا اللّٰهَ ،ا ُ ْوصِيْك ُ ْم وَن َ ْفس ِ ْ
لَع َ َّل ك ُ ْم تُفْلِحُونَ.

ﭧﭨ ﭷ ﭸﭹ ﭺﭻ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
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ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲﭳ
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
ماريله كيت برسام-سام منيڠكتكن كتقواءن دان كإيمانن كڤد اهلل
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ميسي يڠ بلوم برأخير

سبحانه وتعالى دڠن مالكوكن سڬاال ڤرينتهڽ دان منيڠڬلكن سڬاال الرڠنڽ.
سموڬ دڠن كتقواءن دان كإيمانن كڤد اهلل سبحانه وتعالى ،كيت اكن
منداڤت كبهاڬياءن ددنيا دان أخيرة.
ميمبر ڤد ﻫاري اين اكن ممبيچاراكن خطبة يڠ برتاجوق” :ميسي يڠ بلوم
برأخير“.
ڤارا تتامو اهلل يڠ دبركتي،
بومي ڤلسطين اداله سواتو تمڤت يڠ ساڠت ايستيميوا دسيسي اومت إسالم.
اي مروڤاكن سواتو تمڤت يڠ تله دمولياكن دان دبركتي اوليه اهلل سبحانه
وتعالى .لبيه ٧الڬي دسان ترلتقڽ مسجد األقصى يڠ مروڤاكن قبلة اومت
إسالم ڤد ڤريڠكت أول سبلوم برأليه كڤد مسجد الحرام.
ماله اي سباڬاي سيمبوليق بهاوا اجرن نبي محمد ﷺ اداله مروڤاكن
كسينمبوڠن رسالة ڤارا انبياء تردﻫولو يڠ كباڽقنڽ برڤوست دڤلسطين
سهيڠڬ اي دبري جولوقن بومي انبياء.
جوسترو ،تيدق ﻫيرنله ستياڤ ايسو يڠ برالكو دبومي ڤلسطين ڤستي اكن
منداڤت ڤرﻫاتين اومت إسالم دسلوروه ڤلوسوق دنيا دسڤنجڠ زمان.
كتنڠن دان كداماين بومي ڤلسطين دباوه ڤنتدبيرن اومت إسالم سريڠ
دچمبوروءي دان دڬڠڬو ڬوڬت اوليه ڬولوڠن زيونيس كُفار .سأوله-اوله اي
سباڬاي سواتو اوجين دان تكليفن كڤد اومت اين اونتوق ممبيال دان
ممڤرتاﻫنكنڽ.
كمونچقڽ ،تڠڬل  51مي  ،5491نڬارا حرام إسرائيل تله دتوبوﻫكن باڬي
ممبوليهكن اورڠ٧يهودي دري سلوروه دنيا منچروبوه تانه موليا ڤلسطين.
سجق ايت ،برموالله سيري٧ڤنجاجهن سچارا برتوبي-توبي كأتس بومي
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ڤلسطين .بريتا٧بركاءيتن سراڠن ،ڤڠبومن ،ڤمبونوﻫن ،ڤڠوسيرن ترﻫادڤ
اومت إسالم ڤلسطين دان سباڬايڽ تيدق ڤوتوس ٧ترسيار دميديا مسسا.
ستياڤڽ اداله مروڤاكن ڬوريسن لوك يڠ مميلوكن ﻫاتي اومت اين.سابن ﻫاري
تليڠا كيت دحلواكن بريتا تنتڠ ڤلباڬاي ككجمن زيونيس كأتس اومت إسالم
دڤلسطين.
ستياڤ ﻫاري اد سهاج اومت إسالم ڤلسطين يڠ دبونوه ،دروڬول ،دتيندس،
دسيقسا دان دظاليمي .ﻫيدوڤ مريك دﻫوجني ڤلورو ،لتوڤن٧بوم سرتا
برمنديكن داره .لبيه دري ايت ،مريك دنافيكن ڤوال حق اونتوق ﻫيدوڤ
بيبس دان ملقساناكن تونتوتن اڬام ددالم نڬارا مريك سنديري.
تركيني ،ريجيم زيونيس مالكوكن جنايه بارو دڠن منوتوڤ مسجد األقصى
درڤد دماسوقي دان دعمارﻫكن اوليه مشاركت إسالم ڤلسطين .نامون
مالڠڽ ،دنيا ڤوال باڬايكن برڤاليڠ موك تيدق ايڠين برﻫادڤن دڠن مسئله اومت
إسالم دڤلسطين.
ڤجواڠ حق اساسي مأنسي تركدو دان كلو ليده مريك اڤابيال دأجوكن دڠن
ايسو٧ڤلسطين .بايڠكن ڤندريتاءن يڠ دﻫادڤي اوليه اومت إسالم دڤلسطين.
مك ،اڤاكه كيت سباڬاي اومت إسالم دنڬارا اين ﻫاڽ برديام ديري تنڤا
بربوات اڤا٧؟
اڤاكه كيت ماﻫو ممبياركن سهاج ساودارا كيت دڤلسطين تروس دتيندس؟
سابن ﻫاري كيت دسرو اڬر بڠكيت ممبنتو ڤرجواڠن رعيت ڤلسطين
ممڤرتاﻫنكن تانه اءير مريك دڠن سڬاال بنتوق بنتوان يڠ ترممڤو .ڤرسوءالنڽ
سجاءوه ماناكه اوسها دان تيندقن يڠ كيت الكوكن اونتوق ممبنتو مريك؟
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
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سسوڠڬوﻫڽ اڬام اين تله مڠاجر بهاوا ستياڤ اومت إسالم اداله برساودارا
انتارا ساتو سام الءين .جوسترو منجادي تڠڬوڠجواب ستياڤ اينديۏيدو
مسلم اونتوق ساليڠ ممبنتو انتارا ساتو سام الءين .لڠكه٧برإيكوت بوليه
دأمبيل باڬي ممبنتو مريك.
ڤرتام :مڠڬياتكن الڬي اوسها ممبري كفهمن كڤد مشاركت بهاوا ايسو
ڤلسطين اداله ايسو سلوروه اومت إسالم.
كيت سموا ميقيني بهاوا علمو دان كفهمن اداله كونچي كڤد سڬاال ڤركارا.
تنڤا منافيكن بهاوا تله باڽق سيبرن معلومت مڠناءي ايسو ڤنينداسن ترﻫادڤ
رعيت ڤلسطين دميديا-ميديا مسسا ،نامون مالڠڽ سبهاڬينڽ برچمڤور دڠن
فكتا٧يڠ تيدق بنر دان مڠليروكن .جوسترو ،ڤرانن كيت اداله ممستيكن
كتولينن معلومت٧ترسبوت سبلوم دبوات سيبرن سچارا ملواس.
سالءين ايت ،اوسها ٧الءين سڤرتي چرامه ،٧كلية ڤڠاجين ،ڤيداتو،
اوچڤن ،دان كيمڤين٧يڠ الءين جوڬ ﻫندقله ڬيات دجالنكن باڬي مڽمڤاي
دان ممبريكن كفهمن كڤد مشاركت برﻫوبوڠ ايسو سبنر يڠ برالكو دبومي
ڤلسطين.
اين تيدق الءين دان تيدق بوكن اداله برتوجوان ممبڠكيتكن سينسيتيۏيتي دان
كڤدولين يڠ تيڠڬي دالم كالڠن مشاركت برﻫوبوڠ دڠنڽ .ايڠتله ،ڤرجواڠن
كيت واالوڤون كچيل ياءيت دڠن ﻫاڽ ماللوءي ميديا سوسيال ،اي اداله
ساڠت برمعنى دان ڤستي اكن دبريكن ڬنجرن اوليه اهلل سبحانه وتعالى.
كدوا :مڠهولوركن دانا دان سومبڠن كواڠن باڬي مريڠنكن ببن يڠ دتڠڬوڠ اوليه
رعيت ڤلسطين.
ايڠتله بهاوا ،كيت موڠكين تيدق ممڤو مڠڠكت سنجات ،تتاڤي كيت ماسيه
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ممڤوڽاءي كقواتن دري سڬي كواڠن .سدرله بهاوا نعمت يڠ مليمڤه رواه يڠ
كيت كچڤي سكارڠ،
سبهاڬينڽ ڤرلو دإنفاقكن اونتوق ممبنتو مريك .نامون دالم ماس يڠ سام ،كيت
ﻫندقله منجادي ڤندرما يڠ بيجق سوڤاي تيدق ترتيڤو
دڠن سالورن٧ڤلسو يڠ دبوات اونتوق مڠمبيل كسمڤتن اتس ايسو اين دان
برتوجوان مڠاءوت كأونتوڠن سستڠه ڤيهق .كسيلڤن مندرما جوڬ اداله
سبهاڬين درڤد ڤمبذيرن.
كتيڬ :بردعاء كڤد اهلل سبحانه وتعالى اڬر دبري كمنڠن كڤد اومت إسالم
دڤلسطين.
سنجات يڠ ڤاليڠ امڤوه يڠ دميليقي اوليه اومت إسالم اياله دعاء دان
ڤرڬنتوڠن كڤد اهلل سبحانه وتعالى .دسمڤيڠ كيت برأوسها سچارا فيزيكل
دان كواڠن،
كيت سام سكالي تيدق بوليه لوڤا اونتوق ممنجتكن دعاء كڤد اهلل يڠ مها
مرانچڠ اڬر ڤرجواڠن اومت إسالم دڤلسطين دبري كمنڠن.
كمنڠن إسالم تيدق اكن داڤت دچاڤاي تنڤا اداڽ ڤرجواڠن .بڬيتو جوڬ
كمنڠن تيدق اكن داڤت دچاڤاي تنڤا اد كإيذينن درڤد اهلل سبحانه وتعالى.
اينيله يڠ دفهمي درڤد فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة آل عمران اية
: 51ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ

ﭽﭾ
برمقصود ” :كاتاكنله واﻫاي محمد كڤد اورڠ٧كافير ايت :كامو اكن
دكالهكن ددنيا اين دان اكن دﻫيمڤونكن ڤد ﻫاري قيامة كدالم نراك جهنم،
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دان ايتوله سبوروق-بوروق تمڤت يڠ دسدياكن“.
دڠن بردعاء دان ممنجتكن ڤرڬنتوڠن كڤد اهلل سبحانه وتعالى ،سلوروه
اومت إسالم دڤلوسوق دنيا داڤت مڠمبيل بهاڬين دالم ڤرجواڠن اين .حقيقة
كمنڠن ايت اياله كجاياءن يڠ حقيقي دأخيرة كلق.
موده-مودﻫن كيت باكل ترڬولوڠ دالم كالڠن اورڠ٧يڠ برجاي ترسبوت.ڤد
سيسي يڠ الءين ،نبي ﷺ تله ممبريكن إشارة كڤد اومت أخير زمان بهاوا
مريك باكل منچاڤاي كجاياءن دالم كريسيس اين .اين مروڤاكن سواتو
موتيۏاسي دان ڤنيوڤ سماڠت كڤد اومت إسالم اڬر تيدق برڤوتوس اسا
دالم ڤرجواڠن.
ايوه كيت رنوڠي سبدا رسول اهلل ﷺ سباڬايمان يڠ دروايتكن اوليه إمام
البخاري رحمه اهلل درڤد أبو ﻫريرة رضي اهلل عنه :
ل َا تَق ُوم ُ َّ
ل الْ حجَ َر ُ وَرَاء َه ُ الْيَه ُودِي :يَا
الساع َة ُ ح ََّتى تُق َاتِلُوا الْيَه ُود َ ح ََّتى يَق ُو َ

ِي وَرَائِي ،فَاق ْتلُ ْه ُ.
مُ ْ
سل ِم ُ! هَذ َا يَه ُود ٌّ
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برمقصود ” :تيدق اكن برالكو قيامة سهيڠڬاله كامو ممرڠي يهودي ،سهيڠڬ
بركات باتو يڠ دبالكڠڽ يهودي سدڠ مڽوروق; واﻫاي مسلم ،اين يهودي
دبلكڠكو ،بونوﻫله دي!“
برداسركن حديث يڠ دباچاكن تادي ،جلس كڤد كيت بهاوا اومت إسالم
اكن دبنتو دالم ڤرجواڠن مريك ڤد أخير زمان كلق .بنتوان يڠ دبريكن بوكن
سهاج درڤد مأنسي ،ماله درڤد مخلوق٧يڠ الءين.
سام اد اي بربنتوق قياسن اتاو حقيقة يڠ سبنر ،اي تتڤ منونجوقكن إشارة
ڤرتولوڠن درڤد اهلل سبحانه وتعالى اكن داتڠ دري سڬنڤ ڤنجورو يڠ تيدق
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دسڠكا-سڠك .نامون ،ڤرجواڠن اوتام اداله تتڤ دتكليفكن كڤد اومت
إسالم.
ڤد كسمڤتن اين ،ميمبر مڠاجق حاضيرين سكالين اڬر منجاءوﻫي سيكڤ
برڤوتوس اسا دڠن اڤ يڠ برالكو دڤلسطين سكارڠ .ماريله كيت
سام٧برسيكڤ ڤوسيتيف ترﻫادڤ كبڠكيتن اومت إسالم دان مڠڬنداكن
اوسها دان تناڬ كيت كران اهلل سبحانه وتعالى تله منجنجيكن كمنڠن كڤد
اومت إسالم.
ايڠتله ،اڤ يڠ برالكو كأتس اومت إسالم ڤلسطين تيدق مستحيل بوليه برالكو
دنڬارا اين كران موسوه إسالم تيدق ڤرنه ليك دري منچاري جالن باڬايمان
اونتوق مڠهنچوركن إسالم دان اومتڽ .اوليه ايت ،جاڠنله كيت موده ترڤديا
دان الڤا دڠن ڬراقن مريك يڠ كادڠ كاالڽ برسليندوڠ دسباليق ڤرتي ڤوليتيك،
 NGOدان اورڬانيساسي٧ترتنتو.
اينيله ماساڽ اومت إسالم دنڬارا اين واجب مراڤتكن صف دان برساتو
اتس داسر عقيدة إسالميه باڬي منڠني سڬاال بنتوق سراڠن دان انچمن يڠ
سدڠ درنچاناكن اوليه ڤيهق موسوه .واﻫاي اومت إسالم ،باڠون دان
برساتوله كيت سبلوم ترلمبت.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
كسيمڤولن يڠ داڤت دبوات دري خطبة ڤد ﻫاري اين اياله:
ڤرتام  :ممڤرتاﻫنكن بومي ڤلسطين اداله تڠڬوڠجواب اومت إسالم سلوروه
دنيا.
كدوا  :كيت ﻫندقله مڠڬياتكن اوسها ممبنتو سدايا موڠكين باڬي مريڠنكن
ببنن اومت إسالم ڤلسطين.
7
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كتيڬ  :كيت ﻫندقله ميقيني بهاوا اهلل سبحانه وتعالى اكن مڠورنياكن بنتوان
دان كمنڠن كڤد ڤرجواڠن اومت إسالم.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة اإلسراء اية : 1
ﭷﭸﭹﭺﭻ
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ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
برمقصود” :مك اڤابيال سمڤاي ماس جنجي ﴿ممبالس كدرحكاءن كامو﴾
كالي يڠ ڤرتام دري دوا ﴿كدرحكاءن﴾ ايت ،كامي داتڠكن كڤد كامو
ﻫمبا٧كامي يڠ كوات ڬاڬه دان امت ڬانس سراڠنڽ اللو مريك منجلجه
دسڬاال چروق رنتاو ﴿ممبونوه دان ممبيناساكن كامو﴾ دان ﴿سبنرڽ ڤريستيوا
ايت﴾ اداله ساتو جنجي يڠ تتڤ برالكو“.
ات
ن الآي َ ِ
ن ال ْعَظِي ِْم ،وَنَف َعَنِي و َِإ َّياك ُ ْم بِم َا فِيْه ِ م ِ َ
ب َارَك َ اللّٰه ُ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ
ل م ِنِي وَم ِنْك ُ ْم تِلاوَتَه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ َّ
ل
السمِي ُع الْعَلِي ْم ُ .أَ قُو ْ ُ
كي ِْم ،وَتَق ََّب َ
وَالذِكْر ِ الْح َ ِ
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ات
قَو ْل ِ ْي هذ َا وَأَ سْ تَغْف ِر ُوا اللّٰه َ ال ْعَظِي ْم َ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم وَلِسَا ئِر ِ ال ْمُسْل ِمِيْنَ وَال ْمُسْل ِم َ ِ
ات الأَ حْ يَاء ِ مِنْه ُ ْم وَالأَ مْوَات ،فَاسْ تَغْف ِر ُْوه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ
وَال ْمُؤْم ِن ِيْنَ وَال ْمُؤْم ِن َ ِ
الْغَفُو ْر ُ َّ
حي ْم ُ.
الر ِ
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