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 اهلل امانه دان رهضانق انو

 م 2020سيمرب يد 25 ماءنابرس ـه1442ول ألمجادي ا 10
 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  

 ھ  ھ   ے    ے  ۓ  

 (74 :)الفرقان

 

ٴۇ  ۋ  ۋچ   ٺ   ڻ  ڳٻ  ٻ    ڦ

ى  عَبْدُهُمُحَمَّدًاپ    ڦ 

ٿ    سَي ِّد نَاں  صَل ِّ وَسَل ِّمْڈ      

ۇئ    وَأَصْحَاب ه آل ه ڇ  

ہ  ہ      ۇ  ۆ  فَيَاحئ  ٺ  

 ڎ ۓڈ  ۆئ   ب تَقْوَىچ  أُوص يكُمْ
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  ڱك تَاب ه  ڍھ ڎٹ

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  

حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب   يب  جت  

 (59النساء:)    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  
 

طاعتله كامو كفد اهلل  براميان،واهاي اورغ يغ "برمقصود: 

دان طاعتله كامو كفد رسول اهلل دان كفد "أوىل األمر" 

كالغن كامو. كمودين جكـ  فداورغ يغ بركواس( در)

مكـ  ،فركارا سواتوبرسليسيهن( دامل س)بنته -كامو بربنته

القرءان(  دان )كتاب( اهلل )هندقله كامو مغمباليكنث كفد 

كفد اهلل دان  براميان كامو بنر جكـ ،سولث( ر)السنة

دان  ،باضي كامو()يغ دمكني اداله لبيه باءيق  أخرية.هاري 

 لبيه ايلوق فوال كسودهنث".
 

 ، اهلل درمحيت يغ مجعة سيدغ

 سبحانه اهلل دفك كتقواءن كتكنغمني كيت ماريله

 االضس ملقساناكن وهغضسو-وهغضبرسو نغد وتعاىل

 مودهن-موده. ثنغالر االضس لكنغضمني دان ثرينتهف

 دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة تفمندا كيت
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انق  تاجوق ركاتاكنفمم اكن اين دكاليف خطبة. دأخرية

  ةسور دامل وتعاىل سبحانه اهلل فرمان. اهلل امانه دان رهضانو

 تادي خطبة اول دف دباخكن تله يغ 74 ايات الفرقان

 :برمقصود

 

 يغ (غاور اياله ايت اهلل درضاءي يغ) مريك جوض دان"

 كامي بريله !كامي، توهن واهاي: "بركات دغن ءبردعا

 كارافرن كامي: كتورون ذورية دان اسرتي دري وليهابر

 امام كامي جاديكنله دان ،ثمليهت هاتي مثوكاكن يغ 

 ."برتقوى ماهو يغ غاور باضي ايكوتن

 

 معاشراملسلمني رمحكم اهلل،

 اهلل درفد همانا ره دانضانو اكنفمرو ادالهانق

 كأونتوغن ممباوا يغ ساهم مروفاكن انق. وتعاىل سبحانه

 باءيق غنيك دديديق دان دبنتوق دمر سكرياث خريةأ

 نيالي مروفاكن جوض اين انق. صاحل يغ انق منجادي

 نضارا يمفيننمكف دان فمباغونن باضي برهرض خوكوف يغ

 سضي دري ايكنابد مريك سكرياث. هادفن ماسفد 

 منجادي اكن مريك يلحمست تيدق دان فنجاضأنث، ديديقن

 ممربي اكن ثخريأ يغله برمسئ دان تربيار درهاك، يغ انق
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 اوليه. نضارا دان مشاركت كلوارض، كفد بوروق يغ كسن

 فسيت سوده خالقا باءيق دان صاحل يغ انق مميليقي ايت،

 نيب قيصه سباضاميان باف ايبو ستياف اميفيان منجادي

 سبحانه اهلل كفد مموهون ءبردعا يغ مالالس عليه زكريا

اهلل سبحانه  فرمانصاحل.  يغ انق دكورنياكن اضر وتعاىل

 :38عمران ايات ال  ةوتعاىل دامل سور

 

پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻ

   ٺ        ٺ  ٺ  ٿ  ٺڀ    ڀ

 كفد ءبردعا عليه السالم كتيك ايت نيب زكريا"برمقصود :

 اكوكفد  كورنياكنله! توهنكو واهاي:"تثكا ،نثتوه

 غضوهثسسو ،باءيق يغ كتورونن ذورية سيسيمو دري

 ".موهوننفر ءدعا (منرميا)دغر من سنتياس اغكاو

 

 سكالني، اهلل درمحيت يغ مجعة سيدغ

 عبارت ه،فطر ناءدأك دامل دالهريكن رثسبن انق 

 رغسبا فددر برسيه دان خيسو يغ تيهفوين ءهالي كاس

 منجادي مك باطني، ونوفماه ظاهري اد سام ككوتورن

 مريك ديري ورقكنخمن اونتوق باف ايبو جوابغوتغض
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 اتاو صاحل يغ انسان منجادي قثممبنتو اونتوق اد سام

 يغ منفعة ممربي اكن صاحل يغ انق وغضوهثسس. يقثسبال

يغ  حديث امياناضسب بافث ايبو كدوا كفد بسر امت

 عنه، اهللضى ر ةهرير ابو فددر مسلم ماماال اوليه دروايتكن

 يغ برسبدا صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول اساثبهاو

 :برمقصود

 

 السضا وتوسلهترف مك آدم، انق رغسأو ماتي "افابيال

 يغ علمو جارية، ةصدق ارا،فرك تيض اليكخو نثعمال

 .ث"كنعاءمند يغ صاحل يغ انق دان منفعةبر

 

 سكالني، اهلل درمحيت يغ مجعة دغيس

فنجاضاءن انق هندقله  مك ،انق الكوفري ممبينا دامل 

 نديديقنف دموالكن سجق دامل كندوغن الضي دايكوتي

فارا ايبو باف  ستله انق ايت الهري. دموالكن نيغبيمب دان

 كاسيه دغن فنوه ترسبوت انق ممبالي دان ممليهارا فرلو

. ثبسرنفم بغنمفرك تنتغ برت بيلمغم سنتياس دان يغسا

فارا ايبو  تاهون، توجوه عمورمنخافاي  سوده انق بيالاف

 منديريكن مريك مثوروه دغن مريك منديديق هندقلهباف 

 ديري ددامل خالقا دان عقيدة ،كأميانن منامن باضي صالة
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 اجر توجنوق ممربي سنتياس فرلو فارا ايبو باف جوض. مريك

 برلندسكن يغ ةعباد ملقساناكن دامل باءيق يغ خونتوه دان

ام ماال اوليه دروايتكن يغ يثحد سبواه دامل. اسالم اجرن

صلى اهلل  اهلل رسول سثبهاوا َعْيبُش بن ُرْمَع درفدابو داود 

 :برمقصود يغ برسبدا عليه وسلم

 

 افابيال صالة ملقساناكن اونتوق كامو انق رينتهكنلهف"

 سوده افابيال. تاهون توجوه عمور منخافاي سوده

 افابيال دي كولهفو مك تاهون، لوهسفو عمور منخافاي

 تيدور مريك". متفت سهكنفي سرتا كنثملقسانا تيدق

 

 فارا ايبو باف رماج، كتيغمن يغ انق باضي سثسرتو  

غسي بركو برصحابة، خارا دغن مريك منديديق هندقله

 ممربيكن دان مريك فتافند حرميتمغ ،فنداغن

 .مريك نفكهيدو وروسكنغم مريك اونتوق جوابغضوغت

 كندبري رلوفوال ف ديواس كتيغمن تله يغ انقماناكاال 

فركارا  يضسال توسنكفوت ممبوا دان برتيندق كبيبسن

 فراننبر رلوف فبا ايبو. شريعة دغن نغبرتنتا تيدق ترسبوت

 برحكمه اراخس ورنضت كنممربي دان نصيحةف ايضسبا

 مريك يغ كساهلن دان فنكسيال تفتردا ثاسكري
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 اولنفرض مليهت دان ممنتاو رلوف ضجو فبا ايبو. الكوكن

 يغمفبرد انق ستيكنف. ثراكن-راكن دغن تامتراو انق

 ن،قيءكبا كفد مريك ممباوا بوليه يغ صحابت دغن

 تركاول سنتياس الكوكن مريك يغ تيندقن االضس فايسو

 مريك ديري ليبتكن. اسالم اجرن دريمثيمفغ  تيدق دان

 جوابغوغضت ايضسبا منفعة ممربي دافت يغ ياتنضك دغن

 .مشاركت كفد مريك

 

 سكالني، اهلل درمحيت يغ مجعة غسيد

 بوكن فارا ايبو باف جوابغضوغت غضوهثوسس 

 اكن ماسفد  سليسا فهيدو انق ممستيكن سقدر ثها

جواب غضوغتبر رلوف ضجو فارا ايبو باف ،يفتتا اكن. غدات

 دان هتضو يغ كأميانن اءيفوثمم مريك انق اضر ممستيكن

 يغنتف امت امضا نديديقنف ايت اوليه. واتق يغ ديري جاتي

 كران مليا، يغ كرتيفدان بودي  قاخال مثماي اونتوق

 سنتياس اكن مريك مياننأك نيالي ام،ضا نديديقنف دغن

 ترجبق درفد ديري لقكنغيم مريك ممبنتو اكن دان ليهارافتر

 اين، امضا نديديقنف فاتن. تيدق صيحتفربواتن يغ  كدامل

 بوديا دان ميكرينف ايضلباف دغن اروهفغتر موده اكن انق
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 مريك فددر نيضاد سباها اكنيغض سه صيحت تيدق يغ

 ركاراف مالكوكن دغن نفكهيدو ادايكنغضم فوغضس

 .ضكلوار مرواه مركنخمن بوليه يغ
 

 منرب اين، هاريفد  خطبة خرييغأماونتوق  جسرتو  

سامبر كيت ماريله سكالني، مجاعه اراف روثم نييغا

 سبحانه اهلل اوليه كنامانهد يغانق ممليهارا دان منديديق

 مريك لهيغبيمب دان ديديق. كنيغمو يقءسبا دغن وتعاىل

 دفك منفعة ممربي تفدا مريك رضا امضبرا نفكهيدو دغن

 ره اينضانو بهاوا تلهيغا. اراضن دان مشاركت ،ضكلوار

 يغ وتعاىل سبحانه اهلل دفدر امانه دفدر نياضسبه اكنفمرو

 وتعاىل سبحانه اهلل فرمان. كلق أخريةد الكنوءرسفد اكن

 :28ايات  نفالألا ةورس دامل

 

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  

 :چ  چ  

  

 دان كتاهويله بهاوا هرتا بندا كامو دان انق" :برمقصود

 سسوغضوهث دان اوجني، منجادي ثلهكامو ايت ها

 ."بسر يغ فهاال جواله اهلل دسيسي
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كَا را انََِِبَېئ ەئ    ٺَبا ِنَىئلُْقْرءا فاعا نَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

تاهَُ   ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ جب  حب  ِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وَا  ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ  ڻ وَل سَائ ر 

تاْغِفرِينَا حئ َٱ لُْمس ْ َيَاَفايااَفاْوزا لتَّائِِبيَاَةَاڀوا
 
 ٱ

 
 
 
 
 
 


