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 ثاومت دفك اهلل رسول غكاسيه ساي
 م 2020 ربميؤون 6برساماءن  هـ1442ول ربيع األ 20

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 مت خت حت  جت هب مب خب حب جبٱ
  مح جح مج  حج مث هت

(128:توبةال)                                                                                   

 

ۋ ٴۇ  ۋ چ   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 "برمقصود: 

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  براميان 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 دفك كتقوأن كتكنغماريله كيت مني 

 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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 تاجوق ركاتاكنفمم اكن اين كالي دف خطبة. ةخريدا

 .ثاومت دفك اهلل رسول غساي كاسيه

 

 حممد نيب كالهرين بولن اكنفبولن ربيع االول مرو

 الهريله االول ربيع 12 لغضت دف. صلى اهلل عليه وسلم

 سلوروه دفك نتمحكر ممباوا غمان يز خريا نيب غسأور

 اهلل رسول ينداضب وتوسكنغم وتعاىل سبحانه اهلل. عامل

 بوات رمحة ايضسبا اين كدنيا اهلل عليه وسلم صلى

 كيت اسالم اومت ايضسبا. مأنسي اومت سلوروه

 تله وتعاىل سبحانه اهلل كران كشكورن ممنجتكن واجب

 سنتياس دان مليا تغسا غي رسول غسأور وتوسكنغم

 كنخدبا غي وتعاىل سبحانه اهلل مانفر. ثومتا ينتايخمن

 غي 128 ايات ةتوبلا ةسور دامل تادي خطبة دأول

 :برمقصود

 

 دري رسول غسأور كامو دفك غدات تله ثوهغضسسو"

 عليه اهلل صلى حممد نيب يتءيا) سنديري كامو نغولوض

 غسبار ثدافك نتاربك تغسا منجادي غي (وسلم

 (ينكنغاي) تغسا غي كامو، اوليه غوغضدت غي كسوسهن
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 راسانف هكنفمنوم والف دي دان كامو يضبا كنقيءكبا

 ".براميان غي غاور-غاور دفك غثساي كاسيه سرتا بلس

 

    معاشر املسلمني رمحكم اهلل،

 غسأور اياله صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول ينداضب

 سنتياس دان غساي كاسيه صفة اءيثوفمم غي نيفميمف

 راسانف دان غساي كاسيه. ثاومت نغنتيفك كنغرجوافمم

 ثاومت دفك وسلمصلى اهلل عليه  اهلل رسول ينداضب ينتاخ

 كاسيه بنتوق انتارا. سنديري ديري دف ينتأنخك ملبيهي

 سنتياس ينداضب اياله ثاومت دفك اهلل رسول ينداضب غساي

 ينداضب ،ثاومت يضبا كنقيءكبا دان كسالمنت ينكنغيغم

ه بردعو اسا وتوسفبر رنهف تيدق دان وسهاابر سنتياس

 دان ددنيا كنقيءكبا ممباوا غي كجالن ثجق اومتاغم

 .ةخريدا

 

 ونفواالو ثاومت فكنممعا دان يهاسيغم امت ينداضب

 غي غاور-غاور اوليه دساكييت دان وهمخد غسري

 سبحانه اهلل رضا كنءاعمند اكن ينداضب بهكن ،ثمموسوهي

 ملبوت برمله سنتياس ضجو ينداضب. مريك ونيفمغم وتعاىل

 افسسيا نغيل هاتي دخماره سرتا برك رنهف تيدق دان
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 ايه غسأور غساي كاسيه ملبيهي ينداضب غساي كاسيه. ونف

 اد غي غساي كاسيه دان ملبوت مله فسيك. ثانق-انق دفك

 دترميا تفدا اسالم امضا بابفث انتارا اينله ينداضب ديري دف

. ايت كتيك دف جاهلية عرب مشاركت ثقكناكب اوليه

 صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل  ينداضب غساي كاسيه صفة

 نفكهيدو ونكنغممبا دان وبهغم تفاين تله تربوقيت دا

 ،غساي كاسيه صفة اءيثوفمم هرموني، غي مشاركت

 مانفر. رساودارأنف ممليهارا سنتياس دان غمنولو غتولو

 :159 ايات عمران ال ةسور دامل وتعاىل سبحانه اهلل

 

 (هفليم-هفمليم غي) رمحة سبب نغمك د": برمقصود

 فبرسيك تله كاوغا ،(حممد واهاي دموفك)ري اهلل د

 ،(يكومتوفغ دان صحابة-صحابة) مريك دفك ملبوت-مله

 هاتي، كراس يضال كاسر فبرسيك كاوغا كاالوله دان

 فكنلهمعا ايت اوليه. موغكليلي دري الري مريك تنتوله

 (مو فترهاد الكوكن مريك غي كساهلن ناءيغم) مريك

 برمشوارتله ضجو دان مريك يضون بافام وهونكنلهف دان

 حال-حال دان نغرافف) اوروسن دامل مريك نغد

 "...ايت (نءنياوكد
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 سكالني، اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

 صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول ينداضسالين ايت، ب

 يتءيا كيت ترماسوق ثاومت مريندوي سنتياس ضجو

 رغمند رنهف تيدق دان وجه مليهت رنهف تيدق غي ثاومت

 ابن االمام اوليه دروايتكن غي يثسبواه حد دامل. ثسوارا

 اهلل رسول ثبهاواس عنه اهلل ضير ةهرير ابو دفدر ماجه

 :برمقصود غي برسبدا صلى اهلل عليه وسلم

 

-ساودارا مليهت نيغاي بنر-بنر اكو وهغضسو"

 اين كامي بوكنكه: ثبرتا صحابة اراف. ساوداراكو

 اداله كاليان: منجواب بلياو ساودارامو؟-ساودارا

 اداله ساوداراكو-ساودارا ونفبةكو. ادصحا-صحابة

 ".سسودهكو غدات غي مريك

 

 ثها بوكن ضجو ثاومت دفك ينداضب غكاسيه ساي

 تروس بهكن ،فهيدو ماسيه ثاومت كتيك ترباتس

 ينداضب اكنغضسهي ةخريا كهاري غضهي برلنجوتن

 بنتوق ايضسبا ثاومت اونتوق صخصو ءدعا نفيمثم

 غي يثحد سبواه دامل. ثاومت دفك ينداضب عةاشف

 عنه اهلل ضير ةهرير ابو دفدر مسلم االمام اوليه دروايتكن
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 غي برسبدا صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول ثبهاواس

 :برمقصود

 

 نيغاي اكو. كنفخداو ساللو غي ءدعا مميليقي نيب فستيا"

 هاري دف اومتكو يضبا فعةاش ايضسبا كوءدعا نفيمثم

 ".قيامة

 

 يت اهلل سكالني،درمح غي مجعة غسيد

 نيب اومت ايضسبا كيت دمكني، غاوليه حال ي

 يهاسيغم دان ينتايخمن واجب صلى اهلل عليه وسلم حممد

 دفك ينتاخ كران صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول ينداضب

 بياسا ينتاخ بوكنله صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول ينداضب

 اهلل دفك كيت كاميانن نغد يتءبركا غي ينتاخ يفتتا اكن

 لكنغضهلل تله منيا رسول ينداضب ونفواالو. وتعاىل سبحانه

 ترسبوت حال نامون اللو، غي تاهون 1400 لبيه كيت

 تروس اونتوق ثاومت ايضسبا كيت دفك غهالفغ بوكنله

. ينداضب دفك ريندو دان ينتاخ ،غساي نءراساف منظاهريكن

 مالكنعغم دان ثرينتهف يتمنطاع سنتياس هندقله كيت

 قثربافمم سنتياس غيفدمس ن،فكهيدو دامل ثسنه االضس

 .صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول ينداضب دفصلوات ك
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 ربنم اين، كالي دف خطبة يريخاغم يضجسرتو با

 ثارتي لهفا بهاوا سكالني مجاعه اراف تكنغيغم نيغاي

 ينداضب دفك كاسيه دان ينتاخ افتن اين هاري دف نفكهيدو

 غاليف غي ينتاخ كران ،صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول

 دفينتا كخن دا وتعاىل سبحانه اهلل دفك ينتاخ اداله غوضا

 ثوهغضسسو. صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول ينداضب

 اكن سيتف ثجيوا دامل برتقوى دان براميان غي غاور

 اهلل رسول ينداضب دفك كاسيه دان ريندو مراساي سنتياس

. ثنفكهيدو دامل االض-االضس ملبيهي عليه وسلم صلى اهلل

 غي حممد نيب اومت نغكال دامل غولوضتر مسوا كيت ضمسو

 اهلل ضدشر ينداضب نغم دبرسا دان عةاشف روليهفمم اكن

ة سور دامل وتعاىل سبحانه اهلل مانفر .وتعاىل سبحانه

 ٱ:15 ايات تاجراحل

 

 هت  مت خت حت جت هب مب خب حب جب
 خس حس  جس مخ جخمح جح مج حج مث

 ثبنر-سبنر غي غاور-غاور ثوهغضبرمقصود: "سسو

 دان اهلل دفك ايخرف غي غاور-غاور لهثها براميان

 تيدق (نغد ايخرف تروس) مريك كمودين ،ثرسول
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 بندا هرتا نغد غبرجوا مريك سرتا ي،ضال وضرا-وضرا

 غي غاور-غاور ايتله مريك ،اهلل جالن دف مريك جيوا دان

 ".(ثاميان اكوانفغ)بنر 
 

كا  را انِ َِب ېئ ەئ    ٺَبا ِن ىئلُْقْرءا فاعا نَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

تاهُ    ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ جب  حب  ِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وا   ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاْغِفرِينا  حئ لتَّائِِبيا  ةا ڀوا يا  فاياا فاْوزا ٱ لُْمس ْ
 
 ٱ


