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 كجرينن تغمسا ركاسفمم
 م 2021 واريفيرب 26برساماءن  ـه 1442 رجب 14

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

ں   ں  ڻ    ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  

ہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  

 ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۓے

 (36:النساء) 

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  

 (59)النساء:    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  
 

د اهلل فطاعتله كامو ك ،واهاي اورغ يغ برإميان" برمقصود:

د "أوىل األمر" فد رسول اهلل دان كفدان طاعتله كامو ك

كالغن كامو. كمودين جكـ  دفاورغ يغ بركواس( در)

مكـ  ،ركارافبنته )برسليسيهن( دامل سسواتو -كامو بربنته

د )كتاب( اهلل )القرءان(  دان فك ثهندقله كامو مغمباليكن

د اهلل دان فبرإميان ك جيك كامو بنر ،ث( رسولالسنة)

دان  ،يغ دمكني اداله لبيه باءيق )باضي كامو( ة.خرياهاري 

 ".ثكسودهنوال فلبيه ايلوق 

 

 سكالني، اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

سبحانه  اهلل دفك ناءكتقو كتكنغمني كيت ماريله

 االضس ملقساناكن وهغضسو-وهغضبرسو نغدوتعاىل 

 مودهن-موده. ثنغالر االضس لكنغضمني دان ثينتهرف

 دان ددنيا فان كربكنت هيدود رمحة تفمندا كيت
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 تاجوق ركاتاكنفمم اكن اين كالي دف خطبة. ةخريدا

 .كجرينن تغمسا كناركاسفمم

 

 باءيق غي نغهوبو ممبينا كيت منونتوت اسالم اجرن

 رلوف غي مشاركت اهلي انتارا. مشاركت اهلي نغد

 اداله لة الرحمص نغهوبو ركوكوهفمم دامل رهاتنيف دبريكن

 اكنفمرو غضال اين دمكني كران جرين تتح. غضتت جرين

 انتارا يفكغمل غسالي غي برمشاركت نفكهيدو دفك غالمب

 ةسور دامل وتعاىل سبحانه اهلل مانرف. ينءال سام ساتو

 غي تادي خطبة اول دف كنخدبا غي 36 ايات النساء

 :برمقصود

 

 كامو نلهغجا دان اهلل دفك ةبرعباد كامو هندقله دان"

 كامو هندقله دان جوا فسواتو اس نغد سكوتوكنممفر

 انق دان ة رابق قوم دان فبا ايبو كدوا دفك باءيق بربوات

 دان دكت غي غضتت جرين دان سكنييم غاور دان يتيم

 رفمسا غاور دان سجاوات راكن دان جاوه غي غضتت جرين

. يقميلي كامو غي سهيا همبا ضجو دان ترلنرت غي

 غسومبو غي غاور دفك سوك تيدق اهلل ثوهغضسسو

 ."ديري اكنغضب-غضممب دان تكبور
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 املسلمني رمحكم اهلل،معاشر 

 سام-برسام لغضتي غي مريك اكنفمرو غضتت جرين

 نغد بردكنت لغضتي مريك. نتفمنف ساتو دامل كيت

 كريي، اره دري اد سام كيت لغضتي تفمت اتاو كديامن

. اسالم كيت كديامن رومه غبالك اتاو نفهاد كانن،

 جرين رتامف غي يتءيا نيضبها فبربا دفك جرين يكنضممبها

 ضتي مميليقي اين جرين داره، رتالنيف اءيثوفمم غي مسلم

 حق دان اسالم حق برجرين، حق مميليقي مريك حق،

 جرين يتءيا حق، دوا مميليقي غي جرين كدوا. داراساو

ن دا برجرين حق مميليقي مريك داره، رتالنيف تياد غي مسلم

 جرين يتءيا حق، ساتو مميليقي غي جرين ضحق اسالم. كتي

 برجرين حق مميليقي ثها مريك اسالم، امضبرا بوكن غي

 اد سام جرين مسوا وتيفملي غضتت جرين ابرمعن اين. سهاج

 .كيت كديامان غدسكليلي براد غي اسالم بوكن دان اسالم

 

 مانكه سجاوه اين، هاري دف ثلنءرسوف يتوضب نامون  

 ضمنجا دان حرميتغت منديديق ديري كيت اونتوق مكي

 هاري دف كيت غضتت جرين ادكه. كيت غضتت جرين حق

 جرين ادكه كيت؟نغتا نقكبورو دفدر ترسالمت اين
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 سام ماريله كيت؟ ليده دان ربواتنف نغد امان براس كيت

 دفك كيت جوابغوغضت كمبالي منيالي دان غرنو كيت

 .كيت غضتت جرين

 

 سكالني، اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

 هندقله كيت براميان غي اسالم اومت ايضسبا  

. غضتت جرين نغد باءيق غي نغهوبو منجالينكن سنتياس

 غضتت جرين حق ممليهارا امت اسالم كران دمكني اين حال

 سليسا دان امان ناءدأك دامل فهيدو تفدا ماءنسي رضا

ددنيا دان  ءنايضكبها دان كهرمونيان يافاخمن يضبا

 االمام اوليه دروايتكن غي ثيسبواه حد دامل ة.خريدا

 رسول ثبهاواس ،هماعن اهلل ضير عمر ابن دفدر ريالبخا

 :برمقصود غي برسبدا صلى اهلل عليه وسلم اهلل

 

 باءيق-برباءيق ايفسو اكو دفك ممسن سنتياس جربيل"

 كنفمنت اكن جربيل بهاوا كثغم اكو غضهي جرين نغد

 ن".جري سسام انتارا وساكف حكوم

 

 تغمسا ركاسكنفمم دان ممليهارا يضاوليه ايت با  

 دان ادب كنفمنرا رلوف كيت مشاركت، دامل كجريانن

 برجرين ادب انتارا. برجرين نفكهيدو دامل اسالم قالخا
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 ممولياكن دان رميتحغم باءيق، غي الينن ممربي نغد اياله

 ومنثس نغد وجه هياسيغم سنتياس هندقله كيت. جرين

 رتيفس ساف ورضبرت عمالن مالكنغان مد رياخ غي

 جك كران اداله اين. سالم نفاخاو نغد رمتوانف مموالكن

 دان ساف ورضبرت نغد رمتوانف سواتو مموالكن تفدا كيت

 دان ربوالنف مموالكن كيت اونتوق موده سيتف سالم، ممربي

 .كيت غضتت جرين مندكيت

 

 جرين بنتوان هولوركنغم القكنضد ضجو كيت  

 غمنولو غتولو ةفصمريك ممرلوكن بنتوان.  ثسكريا غضتت

 مربكنغضم ترسبوت ةفص كران اسالم دامل دتونتوت امت

 اين غمنولو غتولو ةفص .سسأورغ كرتيف بودي نقيءكبا

 بهكن سهاج اسالم امضبرا جرين دفك ثها ترباتس تيدق

. اسالم بوكن يغ جرين دفك رلواسكنفد هندقله

 سيتفك ممبنتو، سو دان ريهاتنيف غي جرين ثوهغضسسو

 مسرا موده دان ثغدسكليلي جرين اوليه ددكيت موده اكن

 كنغممنتي دان غسومبو غي جرين ثسباليق يفتتا اكن. ثنغد

 تيدق براس اكن ثغسكليلي جرين سيتف سنديري ديري

 غي ثيحد سبواه دامل. ثمنجاوهي اكن دان سليسا
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 ضىر عمر بن عبداهلل دفدر مذيالرت االمام اوليه دروايتكن

 برسبدا صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول ثبهاواس اهلل عنهما

 :برمقصود غي

 

 غي سأورغ اداله اهلل دسيسي صحابة باءيق-يقءسبا"

 ترباءيق غاليف غي غضتت جرين دان. ثمتن نغد ترباءيق

 جرين فترهاد باءيق غاليف غي غرسأو اداله اهلل دسيسي

 ".غضثتت

 

 سكالني، اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

 دامل غنتيف غاسالم ي ادب انتارا ايت، ينءسال  

 دان وغضغضم اكييت،ثم ايلقكن اياله برجرين نفكهيدو

 غضتت جرين اوليه يغدسنا تيدق غي ربواتنف مالكوكن

 دان غبيسي ممبوات ك،غس بوروق ت،فومغم ،تنهفمم رتيفس

 دامل ايلقكن تفدا كيت جك اين ربواتنف. ثياضسبا

 رومهنفامان كدي كاوسن سيتف كيت، كجريانن نفكهيدو

 ياضبها تنرتام، امان، ناءدأك ددامل براد سنتياس اكن كيت

 نامون. وتعاىل سبحانه اهلل دفدر نتمحكر تفمندا اكن دان

 دامل اسالم رادبنف دان ادب ابايكنغم كيت جك ،ثسباليق

 ،غتن تيدق منجادي اكن كيت نفكهيدو سيتف برجرين،
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شاركت م كهرمونيان دان دسيسيهكن اكن كيت ضكلوار

 االمام اوليه دروايتكن غي ثياكن ترججس. دامل سبواه حد

 برسبدا صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول ثبهاواس ريالبخا

 :برمقصود غي

 

 نلهغجا مك ةخريا هاري دان اهلل دفك براميان غي افسياغبار"

 ."غضثتت جرين اكييتثم دي

 

 دف خطبة يخرياغم يضبا ثولنفكسيم ايضسبا  

 رضا سكالني مجاعه دفك تكنغيغم نيغاي ربنم اين، كالي

 سام لناءرسوف نغد برحماسبة دان ديري يفاينصغم سنتياس

 جرين ايضسبا كيت جوابغوغضت منجالنكن تله كيت اد

 كيت جرين نكجادينم فكر كيت كهااد. ورنافمس نغد

 غسري كيت ونفاتاو كيت مليا الكو كهغتي نغد ومثترس

ق بورو ربواتنف نغد هاتي وريسضتر كيت جرين تكنبوامم

كيت برحماسبة ديري منجادي جرين  كيت؟. ماريله سام

 مليا عمالن مالكنغم نغد وتعاىل سبحانه اهلل اءيضيدر غي

 غي جرين منجادي كيت ضمسو. برجرين نفكهيدو دامل

 دمي تقفبرموا اراخس فهيدو حرميت،غم غسالي
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 اهلل مانرف. اراضن كمعمورن دان مشاركت ناءكسجهرت

 :38ايات  الروم ةرسو دامل وتعاىل سبحانه

ڻ  ڻ    ڻڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں

 ہ  ہ  ھ  ھ    ہڻ  ۀ   ۀ  ہ
 

 دفك بريكنله (كشكوران اتاكنثم يضبا) مك" :برمقصود

 ثحق اكن رفمسا غ سرتا اورميسكني غاور دان رابتموق

 غي غاور يضبا باءيق اداله دمكني غي مربينف; غماسي

 غاور ايتله مريك دان اهلل ناءضيكر وليهارفمم برتوجوان

 ."برجاي غي

 

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 

تاغَْفيااَفَ حئ َٱ لُْمس ْ َيَاَرِينَافْوزا لتَّائِِبيَاَةَاڀوا
 
 ٱ

 

 

 


