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  كلوارض اهلي تغضوغجواب
  بهاضيا ضن كلواراءمبينف كفد اساس

 

 م 2021 ديسيمرب 24برساماءن  هـ 1443مجادى األول  19
 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱ
 خي حي جي يه ىه جهمه ين ىن من خن حن

ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي  

(01 :لنساءا)  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   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  ،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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 اهلي جوابغوغضت تاجوقمغهوريكن  اكن اين كالي

 .ياضبها ضن كلواراءمبينف دفك اساس ضكلوار

 

 غي ولنفكوم ايضسبا ضكلوار غممند إسالم امضا

 افتن. سجهرتا دان هرموني يغ مشاركت ممبينا دامل يغنتف

 اراضن سسبواه دامل مشاركت كوجودن ،كلوارض فمبنتوقن

 ثسكريا كران دمكني اين حال. ورنافمس اكن تيدق سيتف

 اكن مك ،كلوارض سسبواه ممبنتوق دامل وانخا باءيق

 كنخدبا يغ وتعاىل هسبحان اللَّـه فرمان. ثمشاركت باءيقله

 :صودبرمق يغ 1 ايات اءسلنا ةسور دامل تادي خطبة اول دف

 

 يغ كامو توهن دفله ك نسي! برتقوىاءواهاي سكالني م"

 ،(آدم) ساتو يغ ديري فددر (برموال) كامو منجاديكن تله

 -ثسرتييا) ثنغاسف ايت (آدم) دفدر منجاديكن يغ دان

-كتورونن ذورية-ثكدوان دري ممبياقكن يغ دان ،(ءواح

 اللَّـه دفك له برتقوى دان. راماي يغ وانفرمف دان لالكي

 ليهارالهف دان ،ثانام بوتثم نغد ممينتا ساللو كامو يغ

 اللَّـه ثوهغضسسو كران; ةرابق قوم (الرحم صلة) نغهوبو

 ."كامو (اوسغم) ممرهاتي سنتياس
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 معاشر املسلمني رمحكم اللَّـه،

 مسئله يتفدا كيت اين هاري دف يتوضنامون ب

. مشاركت دامل فودر مساكني نءاكلوارضك كساتوان

 ايكنت دان تغمسا ابيالفا دليهت تفداءن اين داأك

 موال سوده كيين ارت دهولو كتيك سواتو يغ نءاكلوارضك

 نيتاءكغرسف رتيفس نءاكلوارضك ايسو. لوغضر مساكني

 دان راينفنخ ،غضت رومه دامل ناءندرف سرتي،يا سوامي

 كيت مشاركت دامل رنغكد بياسا مساكني سوده ثايضسبا

 دامل كهرمونني دان يغنيالي كاسيه سا ثعقيبت. اين هاري

 سديكيت دمي سديكيت ترهاكيس مساكني نءاكلوارضك

 دامل نءاكلوارضك ايكنت هبلهكنخمم اكن ثاخري يغ

 .مشاركت

 

 هندقله ياضبها يغ كلوارض ناءمبينفاوليه ايت، 

 كرجاسام دان نغسوكو ماللوءي ركوكوهكنفد سنتياس

 رلوف كلوارض اهلي فستيا. كلوارض اهلي فستيا اوليه

 يغ جوابغوضغت ملقساناكن نغد يغماس راننف مماءينكن

 اهلي جوابغوغضت انتارا. إسالم اجرن اوليه كنفدتت تله

 ياضبها يغ كلوارضوق ممبينا اونت دالكوكن رلوف يغ كلوارض
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 حال. سرتييا دان سوامي تغضوغجوابملقسناكن   اياله

 يغ كلوارض سسبواه ناءمبينف اساس كران كنيدم اين

 ثسكريا. سرتييا دان سوامي نغهوبو دفدر برموال بهاضيا

 دالكوكن تفدا اين سرتييا دان سوامي تغضوغجواب

 تفدا يغ (هَنْيِكَس) نغكتن وجودله اكن مك ،ورنافمس نغد

 ممبنتوق تفدا سرتا ،(هدََّوَم) ينتاخ نءراساف وبوركنثم

 اكن. سرتييا سوامي نغاسف انتارا (هَمْحَر) يغسا كاسيه

 لضاض سرتييا دان سوامي ثسكريا ثسباليق يفتتا

 رمسئلهنف تيمبوله اكن مك ،مريك نفكواجي ملقساناكن

 نكمروسق اكن ثاخري يغ نءاكلوارضك نغهوبو دفك

حال اين دجلسكن  .غضت برومه نفكهيدو دامل ءنايضكبها

 وم اياتلرا ةوتعاىل دامل سور هسبحان اللَّـه نفرما الضي دامل 

 :يغ برمقصود  21
 

 ،ثرمحت دان ثناءككواس ممبوقتيكن يغ تنداانتارا دان د"

 ،(لالكي قوم واهاي) كامو اونتوق تاكنفيخمن اي بهاوا

 كامو ايفسو سنديري، كامو جنيس دري سرتييا

 ثدجاديكن دان ،ثنغد مسرا فهيدو دان هاتي غبرسن

 دان يغسا كاسيه نءراساف (سرتييا سوامي)مو كا دانتارا



 6 

 يغندوغم ايت دمكني يغ ثوهغضسسو. كاسيهن بلس

 يغ غاور يضبا (كسدرن منيمبولكن يغ) نغكرتا

 ."يكريفبر

 

 ،سكالني اللَّـه درمحيت غي مجعة غسيد

 ايبو تغضوغجواب اياله ثسرتوس يغ تغضوغجواب

 يغالف يغهق يف اكنفمرو فبا ايبو كران انق دفك فبا

 ايبو. بهاضيا يغ كلوارض مبنتوقنف دامل راننف مماءينكن اوتام

 دان غضرومهت دامل نيفميمف اكنفمرو فبا

 انق توجو هاال ورقكنخمن اونتوق تغضوغجواببر

 يغ انسان منجادي مريك ممبنتوق اونتوق اد سام ،مريك

 ثها بوكن فبا ايبو اراف تغضوغجواب. ثسباليق اتاو صاحل

. غدات اكن ماس دف سليسا فهيدو انقر ممستيكن سقد

 تغضوغجواببر رلوف ضجو فبا ايبو اراف ،يفتتا اكن

 يغ مياننأك بنر، يغ عقيدة اءيثوفمم مريك انق رضا ممستيكن

 يغ اينله رتيفس نيالي. لياوم يغ كرتيف بودي دان وهضت

 اروهفغتر دان ترجبق دفدر مريك ديري لقكنغيم ممبنتو اكن

 دامل. صيحت تيدق يغ بوديا دان ميكرينف ايضلباف نغد

 ابو دفدر البخاري االمام اوليه دروايتكن يغ حديث سبواه
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صلى اللَّـه  اللَّـه رسول ينداضب ثبهاواس عنه اللَّـه رضي ةهرير

 :برمقصود يغ برسبدا عليه وسلم

 

 يخسو) فطره ناءدأك دامل ايت دالهريكن يغ انق فستيا"

نجادي يهودي م ثورقخمن يغ لهفاث ايبوبا كدوا ،(برسيه

 ."اتاو نصراني اتاو ماجوسي

 

 ،بهاضيا يغ كلوارضاونتوق ممبينا  ،ين ايتءسال

 نغجا ضجو فبا ايبو دوا-كدوا دفك انق تغضوغجواب

 تغسا يغ امضا اياله إسالم كران دمكني اين حال. بايكناد

 ايبو دوا-كدوا دفك باءيق بربوات الوءس منيتيقربتكن

 يغ يغاسيه ساك دان حرمنتفغ ممربي هندقله انق. فبا

 هاروس يغ تغضوغجواب انتارا. فبا ايبو دفك ثسواجر

 ايبو دفك طاعة سنتياس اياله انق غسأور اوليه دالكوكن

 تيدق انق. شرع نغد هخغضبر تيدق يضسال فبا

 كدوا دفك سوارا يكنيغضمن سرتا كاسر سخارا فاكخبر

 وناكنغضم ،فاكخبرافابيال  مريك حرميت. فبا ايبو

 ربواتنف لقكنغيم برتاتاسوسيال سرتا دان سوفن يغ بهاس

 سنتياس هندقله ضجو انق. مريك هاتي اكييتثم بوليه يغ

 ضمنجا دان فبا ايبو دوا-كدوا ناءكسجهرت كنعاءمند
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 وسهاابر سنتياس سرتا مريك كصيحنت ،نقكباجي

ة سور دامل وتعاىل هسبحان اللَّـه فرمان. مريك كنبهاضيامم

 :برمقصود يغ 15 ايات فاألحقا

 

كدوا  دفك نباءيقكنسي بربوات اءدان كامي واجبكن م"

 ايهف سوسه غوغضمن نغد غثندوغم تله ثايبو ،ثافايبو با

 ."..ايهف سوسه غوضغمن نغد ثمالهريكن تله دان

 

 ،سكالني اللَّـه درمحيت غي مجعة غسيد

 اين، كالي دف خطبة خريياغم ايضجوسرتو سبا

 ملقساناكن سنتياس رضا سكالني، مجاعه روثم نييغا ربنم

 كلوارض اهلي ايضباس كيت راننف ثنوهفس حياتيغم دان

 دان فبا ايبو، سرتي،يا سوامي، غسأور ايضسبا اد سام

 ملقساناكن دامل ناءكربمس تغمسا ثوهضغسسو. انق

 اهلي فستيا ثسكريا كران يغنتف اين تغضوغجواب

 تغضوغجواب ملقساناكن دان ممهمي تفدا كلوارض

 سيتف سوده مك ،كلوارضبر نفكهيدو دامل يغماس

اكن برمتبه هرموني، تنرتام دان  مشاركت نفكهيدو

 لضاض يهقف ساتو ساله ثسكريا ثسجهرتا. سباليق

 كتيدق دفك ممباوا اكن ثعقيبت يغماس راننف ملقساناكن
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 يغ كسن ممربي اكن ثاخري يغ كلوارض دامل هرمونني

 كيت سام ماريله. اراضن دان مشاركت دفك بوروق

 كلوارضورنياكن دك رضا وتعاىل هسبحان اللَّـه دفك ءبردعا

ة سور دامل وتعاىل هسبحان اللَّـه مانفر اميانضسبا بهاضيا يغ

 :74 ايات قانالفر

 

 هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي ٱ
هب مب خب  حب جب  

 

 اياله ايت اللَّـه ياءضيدر يغ) مريك ضدان جو": برمقصود

 كامي، توهن واهاي: بركات نغد ءبردعا يغ (غورا

 كتورونن ذورية دان سرتييا دري وليهابر كامي بريله

 جاديكنله دان ثمليهت هاتي وكاكنثم يغ ركاراف: كامي

 ."برتقوى (ماهو) يغ غاور يضبا ايكوتن امام كامي

 

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


