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  فبا ايبو دفك انق جوابغوغضت
 م 2020 بروكتاو 16برساماءن  هـ1442 صفر 28

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 ... جنيم  ىم مم خم حم جميل ىل مل خل ٱ

(15:حقافاال)  

 

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  ،براميانواهاي 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 دفك ناءكتقو كتكنغماريله كيت مني 

 االضس ملقساناكن وهغضسو-وهغضبرسو نغدوتعاىل 

 مودهن-موده. ثنغالر االضس لكنغضمني دان ثرينتهف

 دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة تفمندا كيت
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 غتنت ركاتاكنفمم اكن اين كالي دف خطبة. ةخريدا

 .فبا ايبو انق كفد جوابغوغضت

 

                                                       منيتيق تغسا غي امضاسالم اياله ا

 اين حال. فايبوبا كدوا دفك باءيق بربوات الوس برتكن

 ايبو ورباننفغ دان جاس كران كاوتامأن منجادي رلوف

 ممبسركن، تله مريك. ثنيالي بسر تغسا اداله فبا

 اهلل مانفر. نفكهيدو دامل كيت ممليهارا دان منديديق

ة تادي دامل سور خطبةدأول  كنخدبا غي وتعاىل سبحانه

 :برمقصود غي 15ايات  قافحاأل

 

 كدوا دفك نباءيقكدان كامي واجبكن مأنسي بربوات "

 ايهف سوسه غوغضمن نغد غثاندوغم تله ثايبو ،ثافبا ايبو

 ..".ايهف سوسه غوغضمن نغد ثمالهريكن تله دان

 

    معاشر املسلمني رمحكم اهلل،

 دان حرمنتفغ ممربي هندقله كيت انق ايضسبا

 سكالي بسر فبتا. مريك دفك ثسواجر غي غساي كاسيه

 فبتا دان ثهرتا ونف قثبا فبتا ،غورأسس كتفغ ونف

 بلوم ايت غورأسس مشاركت، نغكال دامل ثنام مشهور

 دي يضسال صاحل غي انق غسأور لركنضد تفدا تنتو
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 مريك كتيك ثافو باايب دفك جوابغوغضت منونايكن بلوم

 جوابغوغضت انتارا. دنيا لغضمني ستله ونفماهو فهيدو

 فبا ايبو كتيك انق غسأور اوليه دالكوكن هاروس غي

 يضسال مريك دفك طاعة سنتياس اداله فهيدو ماسيه

 كاسر فاكخبر بوليه تيدق. شرع نغد هغضخبر تيدق

 حرميتغم. فبا ايبو كدوا دفك سوارا يكنغضمني سرتا

 دان باءيق غي بهاس وناكنغضم فاكخبر نغد مريك

 هاتي اكييتثم بوليه غي ربواتنف لقكنيغم سرتا نفبرسو

 .مريك
 

كن كسجهرتأن ءاعسنتياس مندانق هندقله -انق

 رتيفس مريك كباجيكن ضمنجا. فدوا ايبو با-كدوا

 مريك الينيله. مريك كصيحنت دان مينوم ماكن

ن مريك ءراساف لهضجا كيت، ممبسركن مريك اميانضسبا

 فبرسيك سنتياس رلوف انق-انق. مريك مبرياكنضدان 

 توا سوده مريك ابيالفا فايبوبا ضمنجا دامل صرب دان غايفث

 دان سوسه نءراساف هيندري. ساكيت مريك كتيك دان

 يضال اتهفا مريك ممليهارا دان ضمنجا كتيك لتيه براس

 سنتياس هندقله انق-انق. مريك دفك يخبن نءراساف
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 ماسيه مريك يضسال مريك ياكنضتوق ممبهااون بروسها

 .فهيدو

 

 سكالني، اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

 دفك جوابغوغضت بهاوا تغداي رلوف ثوهغضسسو

 فهيدو ماسيه مريك كتيك ترهنيت تيدق فبا ايبو

 جوابغوغضت صاحل غي انق ايضسبا يفتتا اكن سهاج،

 لغضمني تله فبا ايبو ابيالفا دتروسكن هندقله ترسبوت

 ايبو دفك انق اوليه دالكوكن بوليه غنيا. انتارا عمالن يد

 اهلل دفك ءبردعا سنتياس اداله دنيا لغضمني تله غي فبا

 تكنفمنم دان وننفكام ممربيكن ايفسو وتعاىل سبحانه

 غي علمو عملكنله. صاحل غي غاور نغكال دامل مريك

 الاهف تفمندا مريك رضا فبا ايبو كدوا اوليه جركناد

 الاهف كناتني دان برصدقه قكنث. بامنفعتكند غي علمو

 يثحد سبواه دامل. فبا ايبو دوا-كدوا اونتوق ترسبوت

 اهلل ضير ةهرير ابو دري مسلم االمام اوليه دروايتكن غي

 غي صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول ينداضب سبدا عنه،

 :برمقصود
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 االضس وتوسلهفتر مك دم،ا انق غسأور ماتي ابيالفا"

 غ، صدقه جارية، علمو يركاراف ضتي واليخك ثعمالن

 .ثكنءاعمند غي صاحل غي انق دان منفعةبر

 

 

 انق-انق جوابغوغضاداله منجادي تسالين ايت، 

 تله غي فبا ايبو دوا-كدوا غيوتف غهوت منجلسكن اونتوق

 غبرهوت غي غورأسس كران دمكني اين حال. دنيا لغضمني

 لغضاي مني ثسكريا دان غهوت االضس منجلسكن واجب

 اكنفمرو اياث مك ،غثهوت لسايكنثم تفمس سبلوم دنيا

 دفك انق-انق اوليه دلقسانكن رلوف غي جوابغوغضت

 غي يثحد سبواه دامل. لغضمني تله غي فايبوبا كدوا

 اهلل ضير ةهرير ابو دفدر يذرتميلا االمام اوليه دروايتكن

 غبرسبدا ي صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول ثبهاواس عنه

 :برمقصود

 

 غضهي غثهوت نغد تريكت منيوءم غجيوا سأور"

 ".ثيضبا ايت غهوت دبايركن
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 سكالني، اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

 ستله دتونايكن رلوف غي الين جوابغوغضانتارا ت

اتو  مريك واساف نكءضاـقغم اداله دنيا لغضمني فبا ايبو

 ءضاـقغم ايفق دسونتكن سوان اتاو يثوار .يهفدممبريكن 

 دنيا لغضمني تله غي مريك فبا ايبو يهفداتو ممبريكن  واساف

 غي مسلم االمام اوليه دروايتكن غي يثحد اميانضسبا

 :برمقصود

 

 اكو كتيك ،ثاكات عنه اهلل ضير بريده ابن عبداهلل دفدر"

 تله ،صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول دكت دودوق غسدا

ساي  ايبو اهلل، رسول يا: بركات اللو وانيتا غسأور غدات

. واساف سبولن غهوت اءيثوفمم دان دنيا لغضتله مني

صلى  اهلل رسول اللو ؟ثممباير اونتوق واساف اكو بوليهكن

 واساف بوليه يا" :برمقصود غي برسبدا اهلل عليه وسلم

 ". ثاونتوق

 

 كنغهوبوغم هندقله انق-انق ايت، دفسالين در

 صحابة ممولياكن دان حرميتغم نغد الرحيم صلة تالي

 الرحيم صلة تالي كنغهوبوغم كران فهنداي ايبو با

 ضجو انق-انق. شريعة تونتوتن ساتو ساله اكنفمرو
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 بلوم غي ثافبا ايبو دوا-كدوا يضبا حاج ممبواتكن لهقهند

 نغد دالكوكن بوليه اين ركاراف. حاج منونايكن تفمس

 غاور دفك ثهكنفوغم اراخ نغد اتاو سنديري ثنمالكوك

 ابو االمام اوليه دروايتكن غي يثمل سبواه حددا. ينءال

 :برمقصود غي داود

 

 ينداضب دفك غدات سالمه بين دفدر لالكي غسأور اد"

 واهاي": ثبرتا ترسبوت لالكي. صلى اهلل عليه وسلم

 بربوات اكو اونتوق غاد روا ماسيه اكهفا اهلل، رسول

 ل؟غضمني مريك ستله تواكو غاور كدوا دفك باءيق

 وننفكام ممينتاكن دان كنءاعمند، يا: "منجواب ينداضب"

 جالينن غمبوثم ،ثتوصي ملقساناكن ،ثدوا-كدوا اونتوق

 روايةاالمام)". مريك متن ممولياكن دان مريك الرحيم صلة

 (داود ابو

 

 اهلل سكالني، درمحيت غي مجعة غسيد

 نيغاي ربنم اين، كالي دف خطبة يخرياغم ايضسبا

 دان ملقساناكن سنتياس رضا سكالني، مجاعه اراف روثم

-كدوا دفك انق غسأور ايضسبا كيت راننف حياتيغم

 تله غي ونفاتاو فهيدو ماسيه غي كيت فبا ايبو دوا
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 كيت مريك، ناءضيكر افتن بهاوا سدرله. دنيا لغضمني

. وتعاىل سبحانه اهلل ناءيضكر تفكن منداا تيدق ضجو

 مرمحيت، وتعاىل سبحانه اهلل ضمسو ءبردعا كيت ماريله

 غي نجرنض ممربيكن دان ءيضايمر وني،فمغم ي،غايثم

 سبحانه اهلل ثسرتوس دان مريك دفك ثباءيق-يقءسبا

 اهلل مانفر. ضدشر كيت فبا ايبو تكنفمنم وتعاىل

 :41ت ايا براهيما ةسور دامل وتعاىل سبحانه

 

 جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ
 

 ونفمكورنياكنله كأبرمقصود: "واهاي توهن كامي! 

-غاور كفد سرتا كوفبا ايبو كدوا كفد دان كوكفد

 دانحساب  ثبرالكو ماس دف ،براميان غي غاور

 ".مبالسنف

 

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 لُْمس ْ
 
َٱ َيَاَفايااَفاْوزا لتَّائِِبيَاَةَاڀوا

 
 ٱ


