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 ن دادهءبرسام منخضه فثاهلضونا

 م 2021 فيربواري 5 ـ برساماءنه1442 خرألمجادي ا 23 

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  

 ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ
 (90 :ائدةامل) 

 

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  يَافحئ  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  

 (59النساء:)    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  
 

د اهلل فطاعتله كامو ك براميان، غي غواهاي اور"برمقصود: 

دان  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمد فدان طاعتله كامو ك

ن كامو. غكال فدبركواس( در غي غاور)د "أوىل األمر" فك

 سواتوبرسليسيهن( دامل س)بنته -كمودين جكـ كامو بربنته

كتاب( اهلل )د فمباليكنث كغمكـ هندقله كامو م ،ركاراف

 براميان كامو بنر جكـ ،( رسولث)السنةءان( دان القر)

ي ضبا)دمكني اداله لبيه باءيق  غي أخرية.د اهلل دان هاري فك

 وال كسودهنث".فدان لبيه ايلوق  ،كامو(

 

 سكالني، اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

 سبحانه اهلل دفك ناءكتقو كتكنغمني كيت ماريله 

 دان ثرينتهف االضس ملقساناكن وهضغبرسو نغد وتعاىل

 تفمندا كيت مودهن-موده. الرغنث االضس لكنضغمني

 دف خطبة. خريةأدددنيا دان  فهيدو كربكنت دان رمحة
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برسام منخضه  تاجوق غتنت ركاتاكنفمم اكن اين كالي

 .داده فثاهلضوناءن
 

 يضال بوكن اين هاري نفكهيدو دامل داده اخنمن 

 ثايا دان وجود الما تله داده فثاهلضوناءن. بارو ركاراف

 نغبيل رمتبهنف. اراضن دفك بسر اخنمن دان مسئله اكنفمرو

 ممربيكن تله اين هاري دف مشاركت دامل داده يهضناف

 ايضلباف نوفواالو كيت دفن كريساوان كدا كرسهن

 .اين ايسو لسايكنثم اونتوق مبيلاد تله ندكنتف
 

 دفك ممباوا بوليه غي ركارافددامل اسالم، مسوا  

 فثاهلضوناءن دامل ترماسوق دحرامكن اداله عقل كمضرتن

 داده فثاهلضوناءن حرامكنغم جلس نغد اسالم امضا. داده

 دفك ممباوا بوليه غي ارق حرامنفغ نغد دقياسكن كران

 دان عقل ممليهارا ياءيت شرعية دصمقا فترهاد كروسقن

 اول دف دباخكن غيسبحانه وتعاىل  اهلل فرمان. ماءنسي اواث

 :برمقصود غي 90 ايات ةدئاملاة سور دامل تادي خطبة

 

 دان ارق ثوهغضسسو بهاوا! براميان غيغاور واهاي"

 نغدي نصيب دونغم دان برهاال ناءموجف دان جودي

 دري (كجي) كوتور مات-مسات اداله انه،ف انقغبات
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 ايفسو ثمنجاوهي كامو هندقله ايت اوليه. شيطان ربواتنف

 ."برجاي كامو

 

 ،معاشراملسلمني رمحكم اهلل

 اسالم لاواح حال ناءسغكبجمليس  مذاكرة 

 بهاوا مموتوسكن تله 1981 تاهون 3 ك كالي امليسي

 ث. داده هاحرام اداله ثحكوم داده فثاهلضوناءن غسبار

 يكوتغم صح غي روبنتف توجوان يضبا وناكنضد بوليه

 2006 تاهون 76 ك كالي مسا غي مذاكرة مانكاال. شرع

شابو  جنيس داده فثاهلضوناءن بهاوا مموتوسكن تله والف

 مسوا دان حرام اداله الءين غي بهارو داده دان جنيس

 رتيفس اين داده فثاهلضوناءن نغد بركاءينت غي ياتنضك

 اتاو ممبلي يدر،غيس، مميليقي، منجوال، مروسفمم منامن،

 داده اداله فثاهلضوناءن اونتوق وناكنضد متفت ممبنركن

 .دحرامكن ضجو

 

 روبنتف اهلي دان علماء اراف كاجني برداسركن 

 نغد سام غي كسن اءيثوفمم اين داده فثاهلضوناءن اسالم،

 كنغهيلغم دان ممابوقكن بوليه كران ارق ممينوم كسن

 دان بهاي كنغمندات بوليه اين ربواتنفرسن عقل. كوا



 5 

 دفك بهكن مشاركت ،ضكلوار ديري، دفك كروسقن

 ممباوا بوليه يضال تهشد لبيه دان ثسلوروه اسالم اومت

حال اين بوليه . بردوسا تيدق غي اواث مبونوهنف دفك

 غي انق كيس تفتردا مان غي اخبار ورنفدليهت ددامل ال

 اروهفغ دباوه خيال مساس سنديري مريك فبا ايبو ممبونوه

 ماجه ابن االمام اوليه دروايتكن غي حديث سبواه دامل .داده

 :برسبدا صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول ثبهاواس

 

 دان بربهاي غتيدق بوليه مالكوكن سسواتو ي"برمقصود: 

 .الءين" غاور يضبا بهاي منيمبولكن

 

 سكالني، اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

 تروس دري اين داده جاالض غممبندو يضبا ايت اوليه 

 باهو غنديضبر برسام رلوف يهقف مسوا مشاركت، كنقمروس

 امضا راننف اين ايسو ينغ منادامل. اين جاالض هضمنخ

 منجاديكن دان ممبنتوق ايافوابر امضا كران غنتيف فخوكو

 اهلل رينتهف دفك اكور سنتياس دان لنيفبرديسي لبيه ماءنسي

 يهنضناف دفدر كسمبوهن كران اين حال. وتعاىل هسبحان

 دايسي غي جيوا ياءيت برسيه غي جيوا دفدر غثدات اين داده
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 اهلل دفك وتناككت سرتا نفهارفغ دان ناءكخينت نغد

 سيتف اين رتيفس جيوا مميليقي غي مريك. وتعاىل هسبحان

 كقواتن كران كر،غمو ركاراف لكنغضمني اونتوق موده

 يضبا ،ماءنسي اوليه رلوكنفد غاليف غي اينله انيانحكرو

 كرغموركاراف كدامل ترجبق تيدق رضا ثديري اولغم

 ده.دا يهنضناف رتيفس

 

 برموال دالكوكن هندقله اين داده هنضنخف ثسرتوس 

 دان منديديق برت، مبيلغم رلوف فبا ايبو اراف. رومه دري

انق كران اين حال. غساي كاسيه نوهف نغدانق اولغم

 كبيبسن منخاري اكن بتول، غي اوالنفغ افتن دبياركن غي

راكن  رسكيرتنف ثسكريا. سباياراكن نغد فهيدو

 منجروموسكن بوليه اين ركارافسبايا ايت تيدق صيحت، 

 دفك ممباوا بوليه غي بوروق ركاراف ايضلباف دفك مريك

 نتاولهف دان امضا ديديقن نغد مريك لهقديدي. داده نمبيلفغ

 نغد مريك ديري ليبتكن سرتا بركاون مريك افسيا نغد

 ترسالمت مريك ايفسو رومه دلوار منفعةبر غي ياتنضك

 .داده فثاهلضوناءن دفدر

 

 سكالني، اهلل درمحيت غي مجعة غسيد
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 برسام رلوف ضجو مشاركت اهلي مسوا ايت، الءينس 

 رتيفسصفة. اين صيحت تيدق غي ياتنضك غممبندو

 مناصيحيت،-نصيحت ور،ضمن-ورضت برت، مبيلغم

 يضبا ركاسكنفد هندقله ثايضسبا دان ،غمنولو-غتولو

 فترهاد ريهاتنيفيكا دان ف سنتياس مشاركت ممستيكن

 هندقله مشاركت اهلي. اين صيحت تيدق غي ياتنضك

 بكس اراف دفك غسريو غممند نغجا دان باءيق كغبرس

 ،جوابغوغضبرت غي مشاركت اهلي ايضسبا. داده يهضناف

 سخارا مريك دكيت دان نغهوبو ممبينا نغد مريك بنتوله

بوت مل-مله باءيق، غيكات وناكنغضم رتيفس برحكمه

 برلندسكن غي اسالم اجرن نغد مريك لهغدان مسرا. بيمبي

 ليبتكن دان ضثكلوار دان مريك زيارهي. بنر غي عقيدة

 تيدق مريك رضا ركنتشاكمياتنضك نغد مريك ديري

 .تفستم مشاركت اوليه دسيسيهكن مراسا

 

 نيغاي ربنم اين، كالي دف خطبة خريياغم سرتووج 

 ممبنرتس باهو غنديضبر برسام رضسكالني ا مجاعه دفك روثم

 غممبندو اونتوق جوابغوغضت كران اين، داده جاالض

 يهقف اوليه يكولفد مات-مسات بوكنله اين، داده جنيس

 اداله اين جوابغوغضت يفتتا اكن. سهاج برواجب
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 داملسبحانه وتعاىل  اهلل فرمان. برسام كيت جوابغوغضت

  :195البقرة ايات ة سور

ھ    ھ  ے      ھھ   ہڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ ۀ  ہ  ہ      ہ

 ے  ۓ  

كران  (اف يغ ادا فد كامو) بلنجاكنله دان" :برمقصود

سغهاج منخفقكن  كامو نلهغجا دان اهلل،منضقكن اضام 

، دان )دغن برسيكف جبيل( ءناساكبين بهيا كدامل ديري

، سضل اوسها دان( فربواتن كامو )دغن سباءيقث لهيباءيق

براوسها   غي غاورمغاسيهي  اهلل ثوهغضسسو كران

 .ممفرباءيقي عمالنث"
 

كَا را انََِِبَېئ ەئ    ٺَبا َـاىئلُْقْرءا ن ِنَفوا ڻ       ڦ  ڑ  ہعا

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 

تاَفيااَفَ حئ َٱ لُْمس ْ َيَاَرِينَاغفْوزا لتَّائِِبيَاَةَاڀوا
 
ٱ

 
 


