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﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿

 ،اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

 
 دان رينتهف االضس ملقساناكن نغد  اهلل دفك كتقوأن كتكنغماريله كيت مني

 تله غي  اهلل دفك كشكورن ممنجاتكن ضجو كيت. ثنغالر االضس لكننغضمني
 موك د تثكلم قكنضمن نغرجواف منروسكن اونتوق نتفكسم ممربي دان اوسيا كنغممنج
 نكمباليغم"اراكن بركنأن خبيمم نيغاي  اين، كربكنت نوهف غي هاري دف. اين بومي
-برسام سوليدرييت اتاكنثم اونتوق مجعة غسيد اجقغم اوسها نغد غسإيري " حق
 كنفدتت غي  WorldWithoutWall# تاهونن نيفكيم رهيبتفمم دامل دنيا ضور سلوروه سام

 .اللو ميربؤنو ٩ دف
 

 

 " حق غمباليكنم"

 ﴾ؤميربنو﴿
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دملياكن، غي مجعة غسيد
 بارت رمنج مميسهكن غي برلني قمبويت ثرونتوه نافمس كتغدأ ميربؤنو  

 غسبار غمننت اونتوق اكيتفدس تله اين  دف مك.  تاهون دف تيمور رمنج دان
 رقضبر دري يهقف ٢مان غهالغم يضبا دبينا غي ميسه،ف قمبويت اتاو نغهال قمبويت بنتوق
 اين هاري دف منوجنول غاليف غي ميسهف قمبويون، تنام. مريك كبيبسن غكغم دان بيبس
 يضبا إسرائيل اوليه دبينا غي ميسهف قمبويت يتئيا (Apartheid) دفرتيئيا قمبويت اداله

 .نغوفك دامل مريك ملتقكن دان كتثم نغد بارت غتبي د  رعيت رقنضرف غهالغم

 
 غنجفس دان ميرت  يغضستي ، تاهون دف دئيرتيفا قمبويت ممبينا إسرائيل كهغل
 كنغهيلغم إسرائيل نغد ادنفبرمس غي  رعيت ٢نتفنمف مميسهكن غي كيلوميرت 
 حمكمه ونفمسكي.  يتب يقمندودو تروس اكن إسرائيل بهاوا وانضكرا غسبار

 اوليه دبينا غي ميسهف قمبويت بهاوا مموتوسكن ،ون تاه دف ساغانتاراب كعاديلن
 إسرائيل. دروبوهكن رلوف ايت نغد دان  رعيت ٢حق رغضمل ايضسبا إسرائيل

-بردولق وباخ دان نؤريلي تيدق ايضسبا ترسبوت وتوسنفك منولق كغدج غي اميانضسبا
 ق".مبويت" ثا دان بوكنمسنتار "رضا"ف اداله ثسبنر دبينا غي قمبويت مندعوا نغد داليه

 

 كاتس إسرائيل ككال نقندودوف ليكسيفامي ممباوا ايت قمبويت ثنامون، حقيقت
  ندودوقف اوليه ديديامي غي  يقبا ملتقكن دان بارت غتبي واليه دفدر 

 بلس" فسيك ثكونون غتنت دنيا ميقينكن اونتوق. ٢يسهفتر دان غوفترك كاوسن دامل
 رجكنغم رعيت اونتوق رتاننيف ٢ينتوف اكن ديثم ٢ورافبر إسرائيل ،"كاسيهن

 رعيت ضكلوار دانتارا مميسهكن سهاج بوكن ايت قمبويت ثحقيقت. مريك ٢غالد
 بوليه تيدق مريك غضسهي اير ضتال دان رتاننيف تانه نغكهيل مريك ببكنثم ماله ،
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 مبيلغم اونتوق إسرائيل دفك اللوان ممربي تله ثسبنر ايت قمبويت. تامن وقخوخبر يضال
 اراضن روبوهخمن دان حرام اراخس غثوفدك غي  ندودوقف كاوسن قثبا لبيه اليه

 . بردولت
 

 ،ياضبربها غي مجعة غسيد
 (Gaza)  تسأك لوروهثم ايكونومي سكنت دان نغوفك ناكنغم تله ضإسرائيل جو

 نغوفك. ت سجق تاهون دار جالن دان الوت اودارا، اللوان مسوا فمنوتو نغد
 رلوانفك باهن ٢الين دان اوبنت-اوبت ماكنن، كريسيس كدامل  منجروموسكن تله اين

 دف  كاتس انسض غاليف نغسرا مالكوكن إسرائيل بهكن اره،ف امت غي اساس
 ايت، سجق.  دان  تاهون اول دان  تاهون غهوجوفغ

  غوغفم تيندقن اتثتر.  ندودوقف كاتس ث٢نغهنتيكن سراغم رنهف تيدق إسرائيل
 رلوانفك نغبار سالورن مان د  بي بي يف كسالمنت جمليس ريسولوسي اهليثم اداله
 ماكنن، ترماسوق اين دان سكنت، غسبار افتن برالكو مستيله  سلوروه د ثيهنضا دان

 .روبنتف رلوانفك دان يفا باهن
 

 نغد دالكوكن غي ساغانتاراب راتورنف دان ٢غاوند ارنغضلف دفني درضاينله سباها
 دفك اوخنف منجادي ثسبنر غي له إسرائيل بهاوا جلسله. إسرائيل اوليه غثوين-غسوين

 حق رتاهنكنفمم ثها  رعيت بهاوا سدر هاروس دنيا دان  د كونفليك
كجم دان كجي بين إسرائيل اين  . بي بي يف دنيا بادن اوليه دأكوي غي مريك

 : ايات ةاملاءيد ةسور دامل ث- ماللوءي اهلل اوليه اتاكنثد

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿

 ﴾ڃ ڃ ڃ چ
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 ﴾اجنيل دان زبور ددامل﴿ دلعنة تله إسرائيل بين دري يهودي  غاور": ثمقصود
 كاهمندر مريك دسببكن ايت دمكني غي. مريم ابن عيسى نيب دان داود نيب ليده ماللوءي

 ".وبوهرخمن دان
 

 رعيت اليممب اونتوق ساغانتاراب مشاركت جوابغوغضاوليه ايت، منجادي ت
. ساغانتاراب راتورنف دان ٢غاوند سودوت دري صح غي مريك نغرجواف دامل د 
. إسرائيل مموالو دان بويكوت رامضروف مارقكنثم نغد برتيندق ضجو ساغانتاراب مشاركت
 كبودايان، دكن،ينديدفيلكن إسرائيل دري سودوت خممن ضجو ترماسوق اين بويكوت

 يهقف مسوا اوليه ٢برسام اراخس دالكوكن رلوف اين اوسها. هيبورن ايندوسرتي دان سوكن
 منكن تروس اونتوق نغرأورسف غاور سرتا اينستيتوسي دان رتوبوهنف ينسي،ضا رتيفس

 . رعيت حق ارنغضلف هنتيكنغم ايفسو إسرائيل
 

 ،اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

 بهكن سالم،إ اومت هاتي غي القدس اداله جنتوخقصى دان بومي سومسجد األ
 وستف سيتوله د دان سالمإ اومت رتامف ةلبق ايتله. تضسجا كمأنسيأن اتوانفث وستف

 ايات ءسرااإل ةسور دامل اهلل . معراج دان اسراء ريستيواف ثبرالكو تفمت دان كربكنت
: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿

 ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

 راماحل مسجد دري مامل سواتو دف ثهمبا رجالنكنفمم غي  ي اهللخمها سو" :ثمقصود
 نيضسباها ثدافك رليهتكنف كامي رضا غثسكليلي بركيت كامي تله غي قصىاأل مسجد ك
 ".مليهت مها يضال رغمند مها اداله دي ثوهغضسسو. كامي ﴾كبسرن﴿٢تندا دفدر
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 القنض ممربي نغقصى داأل مسجد كلبيهن غتوروت منجلسكن تنت  رسول اهلل
 اومت اوتام ٢مسجد ك غبركوجنو اونتوق بروسها دان برعزم رضا سالمإ اومت دفك
 :مسلم دان  امام رواية  ماللوءي ينداضب سبدا. سالمإ

  

 ضكتي غبركوجنو اونتوق مالءينكن  اونتوق ﴾برعزم﴿ القكنضد تيدق" :ثمفهوم
 ".قصىاأل مسجد دان ﴾نبوي مسجد﴿م، مسجد الرسول احلرا مسجد يتئيا مسجد،

 

 ،اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

. غساي كاسيه دان رساودارأنف ايكنت كنغممنتي امت رمحه امضا ايضسالم سباإ
 نغد دايكت ابيالفا واتق امت ايت رساودارأنف نغهوبو داره، رتالنيف تياد ونفواالو
 غي مسلم ممبياركن دان كظاليمن بنتوق غسبار كراس غمالر سالمإ. ﴾سالمإ﴿ امضا ايكنت
 :مسلم دان  امام اوليه دروايتكن رتيفس اهلل رسول سبدا. دظاليمي الين

 

 مسلم غسأور": برسبدا  اهلل رسول بهاوا بركات عمر بن عبداهلل دفدر :ثم
كن دأنياي ا تيدق دان انياياغم بوليه تيدق دي ،﴾الين غي﴿ مسلم فترهاد ساودارا اداله

 اكن  اهلل مك ،ثساودارا ﴾ممبنتو﴿ حاجة ملقساناكن غي افسسيا. الين غاوليه اور
اهلل مك مسلم، غسساور كسوسهن كنفغمال غي افسسيا. ثحاجة ﴾ممبنتو﴿ ملقساناكن

 غورأسس عيب فمنوتو غي افسسيا. قيامة هاري دف ثكسوكرن كنفغمال اكن 
 ".اري قيامةه دف ثيبع فمنوتو اكن  اهلل مك مسلم،



6 
 

 ٢برسام كيت ماريله اين، اراضن د سالمإ اومت مسوا دفك روثرب منجوسرتو، م
 ٢ساودارا ممبنتو دان اليممب كيت ماريله.  ايسو دامل راننفبر توروت اونتوق برتيندق

 اوليه دسدياكن تله ممبنتو اونتوق سالورن. اد غي وانفكمم االضس نغد دسان كيت
 .قصىاأل ممبيبسكن دان  رعيت اليممب اونتوق لوموس كوسغبرتو غي يهقفاي ضلباف
 

 ،دملياكن غي مجعة غسيد

 حياتيغم اونتوق سكلني مجعة غسيد اجقغم ربنم اين، هاري دف  اغم
 :يتئيا  يتفاينتي

 يكوتغم رعيت ممبنتو دان اليممب توروت رضسالم اإمنونتوت اومت  فرتام:
 .غماسي-غماسي وانفمكم

 .ندا ةاّم دوكنفاتوثم دامل راضس رلوانفك دان اهنفخرف كسن اكن اينصغم كدوا:
 .ثسواجر دحكوم رضا لنديفغعا كموك دباوا  غراف نجنايهفممستيكن  كتيض:

 ڃ ڃ ڃ چ چ

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ﴿

 ﴾ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

 كامو، نغكال دامل صاحل برعمال دان براميان غي غاور منجنجيكن  اهلل":  ثمقصود
 منجاديكن اي اميانضسبا بومي، د كواس ضغمم غي  مريك منجاديكن اكن اي بهاوا
 ث- تله غي ﴾سالمإ﴿ مريك امضا واتكنغم اكن اي دان; مريك سبلوم غي غاور

 امليغم مريك ستله كامانن مريك يضبا نتيكنغضم اكن ضجو اي دان; مريك اونتوق
 "موسوه مناخن دري وتانككت

 ﴾ ايات:  النور ةسور﴿
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 كدوا 



 ڃ ڃ ڃ چ چ

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴿

﴾ڇ

 برصلواتله براميان، غي غاور واهاي; نيب دفك برصلوات ثتمالئك دان اهلل ثوهضغسسو"
 ".حرمنتغف نوهفس نغد كسجهرتأن موهونكنله سرتا ثدافك كامو
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 فادوك بضيندا يغ دفرتوان اضوغ  يغ 


غي 
غي اضوغغي 
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 اين كامي نضارا فرليندوغنمو، دان رمحة دغن ضريا اهلل، يا توهن كامي، كامي مموهون ا
 غتامنكنله راس كاسيه ساي ،كسجهرتأن دان كامانن دامل دككلكن رعيتث سلوروه دان

 امان هيدوف سنتياس كامي دغنث مسوض كامي، دكالغن فرفادوان كامي،ككالكن دانتارا
 .زمان فنجغمت سسال دان معمور داماي،

 ﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ﴿

 ﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې﴿

 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿ 

﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

 


