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 إسالم دامل فرنياضاءن
 م 2020 جوالي 10برساماءن  هـ1441 ذوالقعدة 18

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱ
  يه ىه مه جه ين ىن من خن

 (37:النور)                                                                                                                                        
 

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  

 (59)النساء:    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  

طاعتله كامو كفد  براميان،واهاي اورغ يغ "مقصود: بر

اهلل دان طاعتله كامو كفد رسول اهلل دان كفد "أوىل 

كالغن كامو. كمودين  فداورغ يغ بركواس( در)األمر" 

 ،فركارا سواتوبنته )برسليسيهن( دامل س-جكـ كامو بربنته

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

كفد اهلل دان  اميانبر كامو بنر جكـ ،( رسولثالسنةدان )

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

 دان لبيه ايلوق فوال كسودهنث".
 

  ،اهلل درمحيت يغ مجعة سيدغ

 سبحانه اهلل كفد كتقواءن منيغكتكن كيت ماريله

 سضاال ملقسناكن سوغضوه-برسوغضوه دغن وتعاىل

 مودهن-موده. الرغنث سضاال منيغضلكن دان فرينتهث

 دان ددنيا هيدوف كربكنت دان رمحة مندافت كيت
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 تاجوق ممفركتاكن اكن اين كالي فد خطبه. ةخرياد

 . إسالم دامل فرنياضاءن

 

 موليا يغ كرجاي سوات مروفاكن اداله فرنياضاءن

. ماءنسي اومت كفد إسالم اوليه جنوركناد دان

 اياث بهكن سنه عملن مروفاكن سهاج بوكن فرنياضاءن

 يةكفا فرض منجادي يغ معاملة كضياتن مروفاكن

 يغ وتعاىل سبحانه اهلل مانفر. إسالم اومت دكاالغن

 يغ 37 ايات النور سورة دامل تادي خطبه داول دباخاكن

 : برمقصود

 

 يغ ميانثا قوات يغ اورغ( اوليه دكرجاكن ايت عبادة")

 درفد بلي-برجوال اتاو فرنياضاءن اوليه دالاليكن تيدق

 سرتا مسبهيغ منديريكن دان ،اهلل مغيغيت سرتا مثبوت

 فداث يغ( قيامة) هاري تاكوتكن مريك ،زكاة ممربي

 . "فندغن دان هاتي باليق-برباليق

 

    معاشر املسلمني رمحكم اهلل،

 فكرجأن سوات مروفاكن اداله موليا يغ فرنياضاءن

 يغ سنديري اوسهاث دغن سسأورغ اوليه دالكوكن يغ

. وتعاىل سبحانه اهلل كرضاءن منخاري اونتوق برتوجوان
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 برنياض يغ مريك كفد كأونتوغن منجنجيكن إسالم اضام

 يغ اوسها دغن دسوملي مسيت ايت فرنياضاءن شرط دغن

 معاملة اساس برلندسكن دان سوغضوه-برسوغضوه

 بنتوق سضاال مغهاديف برسديا فرلو فنياض فارا. إسالم

 اد كران، فرنياضاءن سسوات منجالنكن دامل اوجني

 ماساث اد دان كأونتوغن ممفراوليهي اكن فنياض ماساث

 هندقله فنياض فارا ايت اوليه. كروضني مغهاديف اكن

 غكاسبر دان كموغكينن سبارغ مغهاديف برسديا سنتياس

 كفد رزقي مننتوكن تله يغ وتعاىل سبحانه اهلل كفد باءيق

 امحد اإلمام اوليه دروايتكن يغ حديث سبواه دامل. همباث

 دتاث فرنه وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول بهاواساث

 بضيندا لنتس ،موليا فاليغ يغ فكرجاءن سسوات بركناءن

 : برمقصود يغ برسبدا

 

 يغ سسأورغ فكرجاءن( اداله ترسبوت فكرجاءن")

 مربور يغ بلي جوال دان سنديري اوسهاث دغن دالكوكن

 ( امحد اإلمام رواية). ("درضاءي)

 

 دان كلبيهن مغرنياكن جوض وتعاىل سبحانه اهلل  

 برسام امانه دان جوجور يغ فنياض فارا كفد كأونتوغن
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 قكل اخريةد شهداء دان الصديقني نبياءاال فارا دغن

 ،الرتمذي اإلمام اوليه دروايتكن يغ حديث سباضاميان

 يغ برسبدا وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول بهاواساث

 :  برمقصود
 

 امانه الضي جوجور يغ فرنياضاءن اهلي سسوغضوهث"

 جوجور يغ اورغ كومفولن ،نبى فارا سام-برسام اكن

 . ("كبغكينت دهاري) شهداء فارا دان

 ( الرتمذي اإلمام رواية)

 

  ،سكالني اهلل درمحيت يغ مجعة سيدغ

 اين نياض اوروس منجالنكن دامل ،بضيتو نامون

 اونتوق هغري تراللو يغ فنياض فارا دكاالغن تردافت

 مريك سهيغضاكن مات-مسات كأونتوغن منخاري

. إسالم شريعة برلندسكن تنفا بلي برجوال خندروغ

 خفت دغن ضندا برليفت كأونتوغن مراءيه ماهو مريك

 يغ كفرلوان بارغن هرض مناءيقكن كسمفنت مغمبيل دان

 يغ فنياض فارا جوض اد. فغضونا فارا ممببنكن اكن ثاخري

 سفرتي حيله فلباضاي دغن فلغضن مات مغابوري خوبا

 سسوغضوهث .سوكاتن دان تيمباغن قدر مغورغكن
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. إسالم دامل ترخال دان دالرغ اداله اين ساومفام فربواتن

 منيفو درفد حاصيل جوتا-برجوتا اونتوغ نياليث هكافا

 باوا كيت اكن يغ رزقي اين اداكه فلغضن؟ ممفرداي دان

 اهلل مانفر .؟قكل اخريةد وتعاىل سبحانه اهلل مغهادف

 3 هيغض 1 اية املطففني سورة دامل وتعاىل سبحانه

 : برمقصود

  

 دامل منيفو) خورغ يغ اورغ باضي بسر كخالكاءن"

 منرميا مريك افابيال ياءيت(. سوكاتن دان تيمباغن

      دان ،دفنوهي ممينتا مريك الءين اورغ درفد سوكاتن

 اورغ اونتوق منيمبغ اتاو مثوكت مريك افابيال( سباليقث)

 . "مغورغيث مريك ،الءين

 

  ،سكالني اهلل درمحيت يغ مجعة سيدغ

 اياله فنياض فارا باضي ترباءيق يغ لغكه ،جوسرتو

 اجرن اوليه جنوركناد يغ فرنياضاءن تراس مغيكوت دغن

 صلى اهلل رسول سنه منخونتوهي فرلو فنياض فارا. إسالم

 مسوا. فرنياضاءن سسوات منجالنكن دامل وسلم عليه اهلل

حكوم  دغن برخغضه تيدق هندقله فرنياضاءن جنيس

 اهلل كفد سفنوهث برضنتوغ هندقله فنياض فارا. شرع
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 كفد برضنتوغ بوكنث رزقي ممربي يغ وتعاىل سبحانه

 يغ الءين دان ،سيحريتغكل ،سفرتي مثستكن يغ فركارا

 . شريك منجروموس ديري كفد فربواتن بوليه

 

 دان امانه ،كجوجورن صفة ،ايت درفد سالءين

. فرنياضاءن دامل كجاياءن كوخني منجادي اداله عاديل

 فارا ترهادف فنيندسن مالكوكن مغيلقكن فرلو فنياض فارا

 فارا. دفاسرن بارغن مغواساءي خارا دغن الءين يغ فنياض

 إسالم اخالق مغعملكن سنتياس هندقله فكرجا دان فنياض

 يغ دان بيبس فرضاءولن ايلقكن ،عورة منوتوف سفرتي

 منمبهكن اونتوق صالة كواجيفن منونايكن فنتيغ فاليغ

 فنياض فارا. وتعاىل سبحانه اهلل دري كربكنت دان كرضاءن

 دغن هرتاث سبهاضني نفقكنمغإ سنتياس هندقله جوض

 يغ ضولوغن ممبنتو باضي زكاة كواجيفن ملقسناكن

 مانفر. ممرلوكن يغ ضولوغن دان باءيق برنصيب كورغ

 يغ 30-29 ايات رطاف سورة دامل وتعاىل سبحانه اهلل

 : برمقصود

 

 تتف دان اهلل كتاب ممباخ ساللو يغ اورغ سسوغضوهث"

 يغ اف درفد سبهاضني نفقكنمغإ سرتا صالة منديريكن



 8 

 اتاو ترمسبوثي سخارا ،مريك كفد كورنياكن كامي

( دمكني يغ عملن دغن) مريك ،ترغن-ترغ سخارا

 مغاملي اكن تيدق يغ فرنياضاءن سجنيس مغهارفكن

 دان مريك فهاال مثمفورناكن اهلل سوفايا.كروضني

 . ("كورنيأنث ليمفه درفد مريك منمبهكن

 

 ايغني ممرب  ،اين كالي فد خطبه خرييمغا جوسرتو

 دامل ديري مليبتكن كيت ماريله  ،سكالني مجاعه فارا مثرو

 إسالم اومت كلوارن بارغ مثوكوغ دان فرنياضاءن

 كران اداله اين.  إسالم اومت ايكونومي منيغضيكن باضي

 دضالقكن يغ فكرجاءن ساتو ساله مروفاكن فرنياضاءن

 عليه اهلل صلى اهلل رسول بهكن ،وتعاىل سبحانه اهلل اوليه

 منجادي دان فرنياضاءن اهلي مروفاكن سنديري وسلم

 ديري ايلقكن .دسضين دان تركنل يغ فرنياضاءن توكوه

 اوسها مسوض. ممينتا دان مغغضور يغ مسلم منجادي

 درفد كربكنت، دان كرضاءن مندافت سنتياس اكن كيت

 سورة ددامل وتعاىل سبحانه اهلل مانفر. وتعاىل سبحانه اهلل

 : 29 ايات النسأ
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 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي
 ىب نب  مبزب رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ
  مت زت رت يب

 

            ماكن كامو جاغنله ،براميان يغ اورغ واهي"برمقصود: 

 ساله يغ جالن دغن كامو سسام كامو هرتا( ضوناكن)

 جالن دغن كخوالي ،(سباضايث دان جودي ،تيفو)

 دانتارا سوكا سام سوكا سخارا دالكوكن يغ فرنياضاءن

 سسام بونوهن-بربونوه كامو جاغنله دان ،كامو

 . "كامو مغاسيهين سنتياس اهلل سسوغضوهث ،سنديري

 

 

 

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

 
 

 


