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 اسالم اومت ناءرساودارفكوكوهكن ممفر
 م 2020 بروكتاو 9برساماءن  هـ1442صفر 21

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 مب زب رب يئ ىئ  نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٱ
 يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب
 لك اك يق ىق يفىف يث  ىث نث مث زث رث
 (103: عمران ال)                               مل  يك ىك مك

 

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 "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

 نغد وتعاىل سبحانه اهلل دفماريله كيت برتقوى ك

 دان ثرينتهف االضس ملقساناكن نغد تقوى بنر-سبنر

 تفمندا كيت مودهن-موده. ثنغالر االضس لكنغضمني

 دف خطبة. ةخريدا دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة
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 كوكوهكنممفر تاجوق ركاتاكنفمم اكن اين كالي

 .اومت اسالم نراءاداوسرف

 

 اسالم اومت نغكال دامل كهرمونيان دان ادوانفرف

 ركوكوهفمم دامل بسر فوكوخ غي نعمت ساتو اكنفمرو

ارا ترسبوت تله منجادي ركف. اسالم امضا ممرتبتكن دان

 اين حال. دمدينه اسالم اراضن مبينأنفاساس اوتام كتيك 

 اهلل رسول اميانضبا اسالم سجاره اتنتخ دامل دليهت بوليه

 دان مهاجرين قوم نكرساودارافمم تله صلى اهلل عليه وسلم

 فوكوخ غي اسالم اومت كساتوان ممبينا دامل انصار

جلس  فوكوخ غي ندوانف اكنفمرو اين ريستيواف. ارت

 اومت سسام ناءرساودارف دان اتوانفث بهاوا كيت دفك

 بنتوق غسبار. اسالم اومت كقواتن غتوجن اداله اسالم

 اكن ايت ركاراف كران دايلقكن هندقله اهنخفرف

 ببكنثم اكن ثخريا غي مله مساكني اسالم اومت منجاديكن

 برديري يضال تيدق دان رنده غندفد اكن اسالم امضا

 نغد نتفبرت امت اين هوراين. مشول غي امضا ايضسبا

 تادي خطبة دأول كنخدبا غي وتعاىل سبحانه اهلل مانفر

 :برمقصود غي 103 ايات عمران ال ةسور دامل
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 امضا) اهلل تالي دفك سكالني كامو وهلهضت فضغدان بر"

 لهغكن دان براي-رايخبر كامو نلهغجا دان (اسالم

موسوهن -وهبرموس كامو كتيك كامو دفك اهلل نعمت

 هاتي دانتارا اتوكنثم اهلل اللو ،(دهولو جاهلية مساس)

 ،(اسالم نعمت نغد ادوف-برساتو كامو غضسهي) كامو

 غاور-غاور ايت اهلل نعمت نغد كامو منجاديله مك

 يفدت برادا تله دهولو كامو دان برساودارا غي اسالم

 ،(ليةيهاج مساس كامو رنفوككو دسببكن) نراك غجور

 نعمت دسببكن) سالمتكن كامو دري نراك ايت اهلل اللو

-ايات كامو دفك منجلسكن اهلل دمكينله. (ضجو اسالم

 ".ثههداي توجنوقف تفمندا كامو ايفسو ،ثنغكرتا ايات

 

    معاشر املسلمني رمحكم اهلل،

 اسالم اومت نغكال دامل ادوانفرفاين  خريمتأ

 اياث. ثاهنخفرف بيبيت-بيبيت كنقفمنم موال مساكني

 دامل سديكيت دمي سديكيت ترهاكيس مساكني

 وليتيك،ف ايسو. اين هاري كيت مشاركت نفكهيدو

 ربسرفد موال تله يضال ايضلباف دان ناءامضأك رقومن،ف

 اهنخفرف دان رباهلنف توسكنخمن يضبا دسرهلكن دان
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 هخوا دان الرحيم صلة ايكنت. اسالم اومت نغكال دامل

 والف سنديري ديري كنغممنتي صفة بهكن ودر،ف مساكني

 .اسالم اومت نغكال دامل منبل مساكني

 

 نقكبورو ممباوا تله اين برالكو غي اهنخفرفعقيبة 

 رتيفس مأنسي سسام نيخكبن صفة. اسالم اومت دفك

 نغنداف حرميتغم تيدق ت،فومغم ي،خاخمن ،فتنه منابور

 موال سوده يضال ايضلباف دان كغس بوروق الين، غاور

 اجركنغم اسالم كنغسد مشاركت، دامل بوديا منجادي

 سسام الرحيم صلة نغهوبو ممليهارا سنتياس ثاومت رضا

 االمام اوليه دروايتكن غي يثحد سبواه دامل. مأنسي

 اهلل رسول ثاهلل عنه بهاواس ضير ةبو هريرا دفدر مسلم

 :برمقصود غي برسبدا صلى اهلل عليه وسلم

 

 دان ثننيا هاري دف دبوك ضشر ينتوف-ينتوف ثوهغضسسو"

 نغد اهلل كوتوكنثم تيدق غي همبا دوسا مسوا. مخيس

 دي انتارا غي غاور يضبا واليخك وني،فدام اكن سسواتو

و الل" .اهنخفرف دان نيخكبن تفتردا ثساودارا دان

 مريك غضسهي اين غاور دوا وهكنلهغضدكاتاكن: ت

 مريك غضسهي اين غاور دوا وهكنلهغضت! برداماي
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 مريك غضسهي اين غاور كدوا وهكنلهغضت! برداماي

 (مسلم االمام رواية)"  !برداماي
 

 سكالني، اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

 ترباءيق اراخ دان كهغل انتارا ايت، نغد نغسهوبو

 نغد اداله اين اسالم اومت اتوكنثلي مكمبا اونتوق

 اسالم شريعة برلندسكن غي اتوانفث تيتيق مباليقنغم

 سباضيمان برايكوت:

 دامل برساتو سام-برسام رلوف اسالم اومت (1

 وتعاىل، سبحانه اهلل دفك كطاعنت ملقساناكن

 دمكني اين حال. مرألا وىلأ دان رسول دفك

 بوكن اين اسالم اومت كساتوان كران،

 ساغب رقومن،ف تغامس دفك برلندسكن سقدر

 يفتتا اكن مات،-مسات كوليت ورنا دان

 برلندسكن ركوكوهفد هندقله اين كساتوان

 سبحانه اهلل دفك مياننأك دان توحيد نغافض

 .صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول دان وتعاىل

 ملقساناكن سنتياس هندقله ضجو اسالم اومت (2

 ركاراف كران مرألا وىلأ دفك كطاعنت
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 دان نفاجيكو ساتو اكنفمرو اداله ترسبوت

 سفسل ضكتي كتغريف كطاعنت اكنفمرو

 رسول دان وتعاىل سبحانه اهلل دفك كطاعنت

 . صلى اهلل عليه وسلم اهلل

 بنتوق غسبار منولق هندقله اسالم اومت (3

 هبلهكنخمم بوليه غي تيندقن اتاو ربواتنف

 دفك وانفتوم ممربي رلوف دان مشاركت

 دان امضا سا،غب دوكنافاتوثم بوليه غي ياتنضك

 .اارضن
 

 ليهارافد دان ضدجا سنتياس هندقله اين اساس

 غي ادوانفرف دفك يكوخن اكنفمرو ايت ركاراف كران

 ممباوا بوليه سيتف ،ضدجا تيدق اين اساس ثسكريا ،ثسبنر

 نعمت سرتا رمحة غثهيل ببكنثم اكن دان اهنخفرف دفك

 دان ناءربيذف االضس يكنلهفكت. وتعاىل سبحانه اهلل دفدر

 دفك غهالفغ باتو منجادي اين سالما غي نءايتكغرسف

دان  يان،ضكرو لهفوكوخ. اسالم اومت اتوانفث اوسها

 ايضسبا اسالم، اومت اوليه غوغضدت غي نءساراغكس

 بهاوا تله،غاي. برالكو غي اهنخفرف دفدر كسن دان عقيبة
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 اهلل اوليه دجاديكن غي ترباءيق غي اومت اكنفمرو كيت

 شريعة قكنضممعموركن دان من اونتوق وتعاىل سبحانه

 .اين بومي موكد اسالم

 

 سكالني، اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

 دف خطبة يخرياغم اونتوق روموسن ايضسبا

 ماريله سكالني مجاعه اراف دفك روثم نيغاي ربنم اين، كالي

 اومت نغكال دامل ادوانفرف ركوكوهفمم سام-برسام كيت

 دان سبنر غي اسالم اجرن دفك كمبالي نغد اسالم

 غي ياتنضك بنتوق غسبار نغد هاتي-برهاتي سنتياس

. اسالم اومت نغكال دامل اهنخفرف ببكنثم بوليه

 هاري دنعميت غي ماننأك دان كمعمورن ثوهغضسسو

 ايفاخد غي وتعاىل سبحانه اهلل نعمت ساتو ساله اداله اين

 نغكال دامل فهيدو كهرمونيان دان ادوانفرف منروسي

 دان ليهارافنعمت اين مستيله د-عمتن. اسالم اومت

 اوليه يثيدوار تفدا دان ككل تروس ثايا ايفسو ضدجا

 اين اتوانفث بركت مودهن-موده. غدات اكن نغولوض

 اسالم اومت كيت بوات بسر منفعة ممربيكن اكن
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 سبحانه اهلل مانفر. ثعام اين عامل سلوروه دان ثصخصو

 :93-92 ايات نبياءالا ةسور دامل وتعاىل

 

  جي يه ىه مه جه ين ىن  من خن
   ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي

 

 كامو، امضا اينله اسالم امضا ثوهغضسسو"برمقصود: 

 ،كامو توهن اكوله دان ،ثوكوقف اساس ساتو غي امضا

 ماسيه مأنسي نكقثاكب)كامو اكن داكو.  مسبهله مك

 ،مريك امضا اوروسن دامل بله-هخفبر دان (برسليسيهن

 اونتوق) كامي دفك كمبالي اكن ثمسوا مريك (تلهغاي)

 .(بالسن منرميا

 

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


