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  كبهاضياءن ممباوا جيوا نغكتن
 م 2021 ديسيمرب 10برساماءن  هـ 1443مجادى األول  05

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 ىي مي خي حي يهجي ىه مه جه  ين ىن من ٱ
َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ييٰذ  

(11 :تغابنلا)  ٱ  
 

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   ڍ َتَعـاَلى   ڎ

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  ،مياناواهاي اورغ يغ بر" برمقصود:

دان كفد "أوىل  اللَّـهدان طاعتله كامو كفد رسول  اللَّـه

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

 ،بنته )برسليسيهن( دامل سسواتو فركارا-كامو بربنته كج

)القرءان(   اللَّـههندقله كامو مغمباليكنث كفد )كتاب(  كم

دان  اللَّـهميان كفد ابر جك كامو بنر ،( رسولثالسنةدان )

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

 لبيه ايلوق فوال كسودهنث".
 

  ،سكالني اللَّـه درمحيت غي مجعة غسيد

 نغد وتعاىل هسبحان اللَّـه دفماريله كيت برتقوى ك

 دان ثرينتهف االضس ملقساناكن دغن تقوى بنر-سبنر

 تفمندا كيت مودهن-موده. ثنغالر سضاال لكنغضمني

 دف خطبة. اخريةد دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة
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 ممباوا جيوا نغكتن تاجوقمغهوريكن  اكن اين كالي

 .ناءيضكبها

 

 يفهادغم دفدر سفترل تيدق كيت نسياءم ايضسبا

 غي مسئله فستيا. نفكهيدو دامل نءاضدو دان مسئله

 دفك ممباوا اكن سيتف دكاول تيدق ثسكريا اين برالكو

. نسياءم جيواكفد  كرسهن دان كريسوان ليسهن،ضك

 نفكهيدو دامل رلوكنفد تغسا جيوا كداماين دان نغكتن

 نوهف غي اين هاري دف نفكهيدو دامل يضال اتهفا ،غورأسس

 جيوا مميليقي غي مريك. برت يتوضب غي ابرنخ دان نءاضدو

 سنتياس دان صرب نغد اين نفكهيدو ماللوءي اكن غتن غي

حال اين جلس . وتعاىل هسبحان اللَّـه دفك باءيق كغبرس

 دف كنخدبا غي وتعاىل هسبحان اللَّـه فرماندسبوتكن دامل 

 :برمقصود غي 11ت ايا بنتغالا ةسور دامل تادي خطبة اول

 

 افمنيم غي (انخبن باال اتاو)تيدق اد كسوسهن "

 غي افسسيا دان اللَّـه ايذين نغد مالءينكن (غورأسس)

 منرميا اونتوق) ثهاتي نيفمميم اكن اللَّـه ،اللَّـه دفك براميان

 ،(تلهغاي) دان (صرب دان غتن نغد ايت برالكو تله غي فا

 ."سسواتو فتيا اكن يءتاهوغم مها اللَّـه
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 معاشر املسلمني رمحكم اللَّـه،

 غي ركاراف انتارا اكنفمرو جيوا نغكتن ثوهضغسسو

 اين حال. نفكهيدو دامل ناءيضكبها يفااخمن يضبا غنتيف

 دفك سومرب اكنفمرو جيوا نغكتن كران دمكني

 نغكتن وليهارفمم غي مريك. غورأسس ديري ءنايضكبها

مت، سال تنرتام، مراسا اكن سيتف نفكهيدو دامل جيوا

 .يواخك براس اكن تيدق دان برشكور مبريا،ض

 

 فبربا ممربيكن تله سالمإ امضايت اسهوبوغن دغن 

 اين، غتن غي جيوا وليهارفمم نيغاي غي مريك يضبا ندوانف

 كران سالمإ اجرن دفك تضوه فضغبر نغد اياله ثانتارا

 دفك كداماين دان نغكتن ممربيكن غي امضا اكنفمرو سالمإ

 ديري مندكتكن سنتياس هندقله نسياءم. يثميقين غي مريك

 دفك سومرب اكنفمرو دياله كران وتعاىل هسبحان اللَّـه دفك

 اوليه يفدهاد غي مسئله االضس دفك لسايفث دان نغكتن

 هسبحان اللَّـه دفك مموهونله دان ادوغم. ثهمبا-همبا

 يفهادعدامل م نغكتنمندافت  اكن كيت سيتف وتعاىل،

 سنتياس هندقله ضجو كيت. غمندات غي نءاضدو فستيا

 اوليه غدالر غي ربواتنف مالكوكن دفدر ديري هيندركنغم
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 اوخنف انتارا اكنفمرو اين ركاراف كران وتعاىل سبحان اللَّـه

 هسبحان اللَّـه فرمان. غتن منجادي تيدق غورأسس هاتي

 :برمقصود غي 4ايات  الفتحة وتعاىل دامل سور

 

 منورونكن غي دياله (ايت نغكمن جالن ممبوك غي توهن)"

 مريك مساس) براميان غي غاور هاتي كدامل تنرتام غتن تغمسا

 اميان برمتبه مريك ايفسو (موسوه كاراغا فترهاد ارهم

 دف; اد سديا غك يمري كيقينن دان امياندمسفيغ  يقني دان

 اونتوق) بومي دان يتغال تنرتا واساءيغم اللَّـه حال

 مها يضال تاهوي،غم مها اداله اللَّـه دان (مريك غمنولو

 ."بيجقسان

 

 ،سكالني اللَّـه درمحيت غي مجعة غسيد

 اياله غتن غي هاتي وليهارفين اونتوق ممءارا الخانتارا 

 اكنفالقرءان مرو كران القرءانغي يفمندم سنتياس نغد

. نسياءم رمسئلهنف االضس كايغمرو دامل غوضترا سومرب

 ايستيميوا نءكورنيا دان غوضا معجزة اكنفمرو القرءان

 دومنف ايضسبا ثهمبا-همبا دفك وتعاىل هسبحان اللَّـه

 ءنايضكبها كسالمنت، منجامني يضبا فكغل غي فهيدو

 يخسو كتاب. نسياءم اومت نفكهيدو ناءكسجهرت دان
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مروغكاي  دان هاتي اكيتفث مبوهفثو منجادي فمم اين

 دان روحاني سودوت دري نسياءم اوليه يفدهاد غي تكنن

 ممبنتو سقدر بوكن ضجو اين القرءان كتاب. جسماني

 بهكن ددنيا، فهيدو رمسئلهنف امليغم غسدا غي مريك

 نغد نتفبرت اين حال. كلق ةخريدا نسياءم ممبنتو تفدا

 غي 57يونس ايات  ةسور دامل وتعاىل هسبحان اللَّـه فرمان

 :برمقصود

 

 كامو دفك غدات تله ثوهغضنسي! سسواءواهاي اومت م"

 كامو توهن دري اجرنفغ نصيحت منجادي غي القرءان

 ددامل اد غي باطني اكيتفث يضبا ناورف منجادي غي دان

 اونتوقهداية  توجنوقف منجادي ضجو دان كامو دادا

 ."براميان غي غاور يضبا رمحة ممباوا سرتا كسالمنت،

 

 ،ضجو غتن غي جيوا وليهارفين ايت، اونتوق ممءسال

 عملن قثربافمم نغد ديري مالزميكن هندقله نسياءم

 سقدر ثها ونفواالو وتعاىل هسبحان اللَّـه دفك برذيكري

 كيت ابيالفا كران دمكني اين حال. اللَّـه كلمة بوتثم

 وفترتوم اكن كيت فيكرين دان جيوا سلوروه برذيكري

 اللَّـهن اءككواس دان نغوأضك كبسرن، اكن اتيغيغم
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 الرعد ةوتعاىل دامل سور هسبحان اللَّـه فرمانوتعاىل.  هسبحان

 :برمقصود غي 28ايات 

 

 نغد مريك هاتي تنرتام غتن دان براميان غي غاور (يتءيا)"

 تنرتامله غتن ايت،" اللَّـهِرْكِذ" نغد كتاهويله". اللَّـهِرْكِذ"

 ."نسياءم هاتي

 

 غورأسس ابيالفا راوليهفد تفدا ضجو غتن غجيوا ي

 برادا دان صاحل غي غاور نغد سام-ايت سنتياس برسام

 غي حديث نغد سالرس اين حال. علمو جمليس دامل

 عنه اللَّـه رضي ةهرير ابو دفدر مسلم االمام اوليه دروايتكن

 برسبدا صلى اللَّـه عليه وسلم اللَّـه رسول ينداضب ثبهاواس

 : برمقصود غي

 

 مسجد دسواتو ولفبركوم غاور قوفله سكلومقتيد"

 اكن مريك مالءينكن القرءان،خ ممبا اونتوق (اللَّـه رومه)

 سرتا مالئكة، اراف يغدكليلي دان رمحة، ن،غكتن وتيفدلي

 برادا غي مالئكة دف مريك بوتث-بوتثم اكن اللَّـه

 ث."دسيسي
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 ،سكالني اللَّـه درمحيت غي مجعة غسيد

 كالي دف خطبة خريياغمكسيمفولن انتوق  ايضسبا

 فمجاعه سكالني بهاوا ستيا دفك تكنغيغم نيغاي ربنم اين،

 اكن تيدق سيتف اين بومي موك داتس فهيدو غي انسان

 ايضسبا ايت، اوليه. نفكهيدو دامل مسئله يفهادغم سفترل

 يضىل باوتعا هسبحان اللَّـه دفك كمبالي لوفر كيت اللَّـه همبا

 دان مسئله جوا فا يفهادغم دامل غتن غي هاتي وليهارفمم

 سنتياس رضا ءبردعا قنثرباف. نفكهيدو دامل نءاضدو

 هسبحان اللَّـه دفك طاعة سنتياس دان غتن غي هاتي دبريكن

 دان براميان غي همبامسوض كيت دافت منجادي . وتعاىل

 نغكتن وليهارفمم اكن كيت اينله اراخ نغد كران برتقوى

 دامل نءاضدو دان مسئله جوا فا يفهادغم دامل جيوا

 ةسور دامل وتعاىل هسبحان اللَّـه فرمان. كيت نفكهيدو

 :3غض هي 2 ايات قطاللا

 

 ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن…

 خت جتحت هب  مب خب جبحب هئ مئ خئ حئ جئ ىييي

جح مج حج مث هت مت  
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 نغد) اللَّـه دفك برتقوى غي افدان سسيا…": برمقصود

 ايخنس ،(ثنغالر لكنضغمني دان ثوروهنس كنارجغم

 ركاراف االضس دري) كلوار جالن ثيضبا اداكنغم اكن اللَّـه

 تيدق غي جالن دري رزقي ثممربي سرتا ،(ثوسهكنثم غي

 بولت ديري برسراه افسسيا ،(تلهغاي) دان ثدهاتي ترلينتس

 دان غمنولو اونتوق) ثيضبا لهفوكوخ اللَّـه مك ،اللَّـه دفك

 االضس مالكوكن فتت اللَّـه ثوهغض. سسو(ثالمتكنثم

 ماس دان قدر مننتوكن ونف تله اللَّـه. ثدكهندقي غي ركاراف

 ."سسواتو فتيا ثبرالكو يضبا

 

كَا را انََِِبَېئ ەئ    ٺَبا فاعاِنَىئلُْقْرءا نَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

اهَُ   ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ ت جب  حب  ِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وَا  ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاْغِفرِينَا حئ َٱلُْمس ْ َيَاَفايااَفاْوزا  ٱلتَّائِِبيَاَةَاڀوا


