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 ليده نعمت فليهارا

 م 2021مخ  19برساماءن  ـه1442 شعبان 5
 

لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  

  ڻ   ڻ     ڻ  

 (8- 10 :البلد) 

 

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

 



 2 

  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 اهلل  براميان، غي غواهاي اور"برمقصود: 

دان طاعتله كامو كفد رسول اهلل دان كفد "أوىل األمر" 

ن كامو. كمودين جكـ غكال فدبركواس( در غي غاور)

مكـ  ،فركارا سواتوبنته )برسليسيهن( دامل س-كامو بربنته

مباليكنث كفد )كتاب( اهلل )القرءان(  دان غهندقله كامو م

كفد اهلل دان  إميانبر كامو بنر جكـ ،( رسولثالسنة)

دان  ،دمكني اداله لبيه باءيق )باضي كامو( غي أخرية.هاري 

 لبيه ايلوق فوال كسودهنث".

 

 درمحيت اهلل سكالني، غمجعة ي غسيد

سبحانه  اهلل دفك ناءكتقو كتكنغمني كيت ماريله 

 دان ثرينتهف االضس ملقساناكن وهغضبرسو نغدوتعاىل 

 مندافت مودهن كيت -. مودهالرغنث االضس لكنغضمني
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 دفخطبة  .خريةاد دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة

 .ليده نعمت ليهاراف تاجوق غتنت ركاتاكنفمم اكن اين كالي

 

 ماءنسي دفك رهكنضانوغم تله وتعاىل سبحانه اهلل  

 تربسر غي اهلل نعمت دانتارا. بسر دان قثبا تغسا غي نعمت

 نغارا دخله نعمت بربيايا سالم،إ دان ميانا نعمت ستله

 كهندق دان هاتي ايسي منجلسكن وانفكمم نعمت ليده،

 تندا ساتو ساله اكنفمرو اين نعمت. ليده وناكنغضم

 اين حال. بسر مها غي وتعاىل سبحانه اهلل ناءككواس

 دلالب ةسور ددامل وتعاىل سبحانه اهلل مانفر نغد سالرس

 تادي خطبة ولافد  خكندبا يغ 10غض هي 8 ايات

 :رمقصودب
 

 تله كامي تيدقكه (؟ضهبرم دان ديافتر ماءنسي مغاف)"

 ممرهاتيكن دي اونتوق) مات دوا: ثيضبا منجاديكن

 بيبري دوا سرتا ليده دان. (كامي؟ ناءككاي دان ناءككواس

-حاجة دري بسر نيضسباها ورناكنثمفم دي اونتوق)

 جالن، دوا فدثك منوجنوقكن تله كامي دان. ؟(تثحاج

 كجاهنت جالن دان ،ثاونتوق دجالني قنيكباء جالن)

 "؟(دجاوهي اونتوق
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 ،معاشراملسلمني رمحكم اهلل

 بسر يغ نعمت انتارا مروفاكن ليده مسكيفون 

 نامون برخاكف، اتاوفون بربيخارا كيت ممودهكن اونتوق

 غسيفوبر بوليه اين ليده نعمت بهاوا مغتاهوءي فرلو كيت

 اونتوق وناكنضاين بوليه د. نعمت ناءدأك دوا دامل

 كطاعنت ملقساناكن اونتوق وناكنضد ثسكريا كباءيقن

 برذيكري، القرءان، ممباخ رتيفس وتعاىل سبحانه اهلل دفك

 يفتتا اكن ،ثايضسبا دان كباءيقن دفك اجقغم ،دعاءبر

 وناكنضد ثسكريا نقكبورو ممباوا بوليه اين نعمت ثسباليق

 دامل. شيطان كهندق منوروتي نغد غدالريغ  ركاراف دفك

 ثبهاواس البخاري ماماال اوليه دروايتكن يغ ثحدي سبواه

 :برمقصود يغ برسبدا عليه وسلمصلى اهلل  اهلل رسول

 

 ساتو نغد بربيخارا بنر همبا غسأور اد ثوهغضسسو"

 غغضفثم تيدق دي اهلل، نءكريضا ترماسوق يغ نءركاتاف

 فبربا ثسبب ساتو كليمة ايت اهلل مناءيقكن نغد; نتيغف

 بربيخارا بنر همبا غسأور اد ثوهغضسسو دان. درجت

 دي اهلل، ناءكمورك ترماسوق يغ نءركاتاف ساتو نغد
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 دي ايت ناءركاتف ساتو سبب نغد; نتيغف غغضفثم تيدق

 ."جهنم نراك ددامل ترجومن

 

 اتاو ناليس ضمنجا ناءوتامأك ثوهغضسسو  

 دان رهاتنيف مبيلاد هاروس يغ حال اكنفروم نفرخاكاف

 سسام نغهوبو ممبينا دان ممليهارا دامل برت دتيتيق رلوف

 كنفوخاد يغ نءركاتاف فستيا كران اين حال .ماءنسي

 بوليه ثايا بتول يغ خارا نغد وناكنضد تيدق ثسكريا

 بوليه ثاخري دان ثرغمنديغ  غاور دفك فهم ساله كنغمندات

 نغدكال رموسوهنف دان تأنكغرسف رباهلن،ف كنغمندات

 .مشاركت

 

 مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني، غسيد

 اتاو فبرخاك كتيك يلقكناد رلوف يغ ركاراف انتارا

 غبربوهو كران غبوهو فبرخاك لقكناي اداله بربيخارا

 دان وتعاىل سبحانه اهلل دبنخي تغسا يغ حال اكنفمرو

 جاوهيله. ماءنسي سسام ناءرخايفك كنغهيلغم اكن

 كنغمندات بوليه اي كران كجي دان بوروق يغ نءركاتاف

 دان ينءال غاورعاءيب  غتنت بربيخارا يلقكنا. رتليغكهنف

 دان رليكيهفمم جيك،يغم اونتوق ناليس وناكنغضم نلهغجا
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 لبيهن-برلبيه سخارا فبرخاك هيندريله. غاور وتوقغم

فركارا يغ  دان نءندوستاف دفك ممباوا بوليه يغدبيمبا كران

 .سيا

 

 اروس دامل ضجو يغتاد رلوف ايت، ينءسال  

 هاري ماءنسي تركيين، يضتيكنولو غبيد دامل كماجوان

 يغينكناد يغ معلومت ساج فا االضس يكنافمثم موده اين

 يضتيكنولو كماجوان دسببكن. سوسيال ميديا ماللوءي

 كموداهن وناكنضاهلثم يغ ماءنسي نغالدك اد اين،

 ونفماهو كات ن،فاوخا يباركنثم موده نغد ترسبوت

. سوسيال دميديا هاسوتن دانن اءهين ،فتنه بربنتوق توليسن

 سخارا يغ ماس كيين ناليس نءونافغض اكنفمرو اداله اين

 كهرمونني تضوغضم دان نقكمروس تله سدر تيدق

 دروايتكنيغ  حديث سبواه دامل. برمشاركت  فهيدو

 صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول ثبهاواس مسلم ماماال اوليه

 :برمقصود يغ برسبدا

 

 ساتو نغد بربيخارا بنر همبا غسأور اد ثوهغضسسو"

 يغ مقصود جلس سخارا يءتاهوغم تيدق دي يغ نءركاتاف

 نءركاتاف ساتو سبب نغد نامون ايت، نءركاتاف ددامل اد
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دان ي انتارا تيمور در جاوه لبيه نراك ددامل ترجومن دي ايت

 ."بارت

 

 سكالني، اهلل درمحيت يغ مجعة غسيد

 كيت ،ميانابر يغ اسالم اومت ايضسبا ثسواجر 

 وناكنغضم بربيخارا اين ليده نعمت وناكنغضم هندقله

 يغ مريك اياله نتوغ وابر يغ غاور كران باءيق يغ نءركاتاف

 اونتوق ثوناكنغضم دان ناطلكب دري ثليده مناهن تفدا

 سبحانه اهلل مانفر اميانضسبا برمنفعةا كبنرن سرتا ركارف

 :برمقصود يغ 53 ايات ءسرااإل ةسور ددامل وتعاىل

 

 يغ) همباكو-همبا دفك (حممد واهاي) كاتاكنله دان"

 باءيق امت يغ كات نغد بركات مريك ايفسو ،(ميانإبر

 ايت شيطان ثوهغضسسو ،(كبنرن غمننت يغ غاور دفك)

 يغ دان موءمني يغ)مريك  دانتارااسوت هغم سنتياس

 امت يغ موسوه اداله ايت شيطان ثوهغضسسو ،(غمننت

 .ماءنسي" يضبا اتث

 

 وناكنغضم تفدا كيت ممستيكن يضبا ايت، اوليه  

 تله اسالم مك شرع، لندسن يكوتغم اين ليده نعمت

 ثانتارا. بربيخارا ايت غورأسس اونتوق ندوانف ممربيكن
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 هندقله فبيخارا اتاو برخاكبر ايغني يغ غورأسس

 نغد فبرخاك ،منفعةبر دان باءيق يغ نءركاتاف وناكنغضم

 بنر، يغ ركاراف تسا فبرخاك ملبوت، مله يغ نادا وناكنغضم

 جلس نغد فبرخاك دان برحكمه نوهف نغد بربيخارا

 سبحانه اهلل فرمان. مليا يغ نءركاتاف وناكنغضم سرتا

 :برمقصود يغ 159 ايات عمران الة سور دامل وتعاىل

 

 اهلل دري (هفليم-هفمليم يغ) رمحة سبب نغد مك"

 ملبوت-مله فبرسيك تله كاوغا ،(حممد واهاي دموفك)

 كاوغا كاالوله دان ،(يكومتوفغ دان صحابة) مريك دفك

 الري مريك تنتوله هاتي، كراس يضال كاسر فبرسيك

 ."كليليغمو دري

 

رب نم اين، كالي دفخطبة  رييخأغم باضي سرتووج  

 ضمنجا سنتياس رضا سكالني مجاعه اراف دفك روثم نييغا

 كيت ونفافسسيا نغد دان براد كيت جوا دمان ليده

 اتاو ناليس ضمنجا نغد ،كران اين حال. بربيخارا

 اهلل دفدر الاهف روليهيفمم اكن ايت غورأسس نءركاتاف

 دفدر دجاوهكن مسوا كيت ضمسو. وتعاىل سبحانه

 دان مشاركت ديري، مروسقكن بوليه غي ليسن نقكبورو
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 خريةاد بسر تغسا يغ يانضكرو هفمنم اكن بهكن اراضن

 ايات فصلت ةسور دامل وتعاىل سبحانه اهلل مانفر. كلق

33: 

 

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  

 ڈ  ڈ  
 

 دفدر ثناءركاتف باءيق لبيه يغ اد تيدق دان: "برمقصود

 اهلل، (رينتهف مماتوهي دان كننتوحيدم) دفك روثم يغ غاور

: بركات مسبيل صاحل، يغ عمل رجكنغم سنديري دي سرتا

برسره  يغ) اسالم غاور دري اداله اكو ثوهغضسسو

 "!(اهلل دفك بولت

 

كَا را انََِِبَېئ ەئ    ٺَبا ِنَىئلُْقْرءا فاعا نَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

تاهَُ   ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ   جب  حبِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وَا  ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاَ حئ َٱ لُْمس ْ َيَاَِفرِينَاغفايااَفاْوزا لتَّائِِبيَاَةَاڀوا
 
 ٱ

 

 


