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 كباءيقن دامل غ    منولو غتولو

 م 2021 جانواري 29 ماءنابرس ـه1442 خرألمجادي ا 16 

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

  ېئۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئ  ۇئەئ  وئ  وئ  ۇئ...

 ىئ     ی  ی  ی  ی  ىئېئ  ىئ

 (2 :ائدةامل)   

 

ٴۇ  ۋ  ۋچ   ٺ   ڻ  ڳٻ  ٻ    ڦ

ى  عَبْدُهُمُحَمَّدًاپ    ڦ 

ٿ    سَي ِّد نَاں  وَسَل ِّمْصَل ِّ ڈ      

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)السنةالقرءان(  دان )

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 ناء كتقو كتكنغمني كيت ماريله 

 دان ثرينتهف االضس ملقساناكن وهغضبرسو نغد وتعاىل

 تفمندا كيت مودهن-موده. الرغنث االضس لكنغضمني

 دف خطبة. خريةأدددنيا دان  فهيدو كربكنت دان رمحة
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 دامل غمنولو غتولو تاجوق ركاتاكنفمم اكن اين كالي

 .كباءيقن

 

 اتورغم ثها سقدر بوكن غي امضا مروفاكن اسالم  

 يفتتا اكن سهاج، وتعاىل سبحانه اهلل نغد مأنسي نغهوبو

 دمكني اين حال. مأنسي سسام نغهوبو اتورغم ضجو

تيدق بوليه  مأنسي اين نفكهيدو منجالين دامل كران

 دان بنتوان ممرلوكن افتن برسنديرين سخاراف هيدو

 غمنولو غتولو صفة برمعنى اين. الين غاور كرجاسام

 يضبا اسالم دامل برتكنق دتيتي امت غي عمالن اكنفمرو

 تفدا دان باءيق لبيه غي نفكهيدو منجالين مأنسي ممبنتو

 غي وتعاىل سبحانه اهلل فرمان. مأنسي سسام نغهوبو ممبينا

 غي 2 ايات سوره املائدة دامل تادي خطبة أول دف دباخكن

 :برمقصود

 

 ممبوات اونتوق نغتولو-غبرتولو كامو هندقله دان"...

 نغتولو-غبرتولو كامو نلهغجا دان برتقوى دان كباجيكن

ى برتقو دان نخروبوهنف دان معصية دوسا مالكوكن دف

 عذاب برت مها اهلل ثوهغضسسو كران اهلل، دفكله 

 ."(ثرينتهف رغضمل غي افسسيا يضبا) ثساسيق
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 دفك ممرينتهكن تله وتعاىل سبحانه اهلل اين ايات دامل  

 غمالر دان نقيءكبا دامل ممبنتو غسالي اونتوق مأنسي اومت

 ربواتنف مالكوكن دامل ممبنتو غسالي اونتوق سكالي سام

 .دوسا

 

 ،معاشراملسلمني رمحكم اهلل

 اكنفمرو كباءيقن دامل غلومنو-غتولو عمالن 

 ميانابر غي غاور اوليه دالكوكن رلوف غي نفسواتوكواجي

. اسالم دامل وجيفتر غي صفة انتارا بهكن عمالن ترسبوت

 غسد غي مريك بنب نكنغمري دان ممبنتو تفدا اكن اين صفة

-غتولوخارا  نغد. كسوكرن دان كسوسهن يفهادغم

 سسام باءيق نغهوبو ممبينا تفدا اكن كيت ضجو غمنولو

 ،غساي كاسيه صفة قوفممو تفدا رتيفمأنسي س

فريهاتني   مغمبيل برت سرت فسيك دان جوابغوغضتبر

 .مشاركت نغكال دامل

 

 اداله سنديري وسلمرسول اهلل صلى اهلل عليه  ينداضب  

 صفة مالكنغم دامل ترباءيق غي مأنسي خونتوه اكنفمرو

 غمنولو اونتوق سوك امت ينداضب. اين غمنولو غتولو

ءينكن تله مال ونف كباءيقن سواتو اد تيدق الين، غاور
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 ونف كجاهنت سواتو اد تيدق دان ينداضدتوجنوقكن اوليه ب

 سبواه دامل. ثاوليه تكنغداي دان هضدخ تله مالءينكن

 هريره ابو دفدر مسلم مامالا اوليه دروايتكن غي حديث

 رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ثبهاواس عنه اهلل رضي

 :برمقصود غي برسبدا

 

سواتو  منءمو غسأور فددر سكنفمل غي افسيا غبار"

 تعاىلسبحانه دنيا مك اهلل  هنكسوسهن دري كسوس

 كسوسهن دري كسوسهنساتو ثدري سكنفاكن مل

 غي غسأور تسأ نكنغمري غي افسيا غبار دان. قيامة هاري

 دان ددنيا ثتسأ ممودهكن اكنسبحانه  اهلل مك كسولينت

 غسأور (عاءيب) فمنوتو غي افسيا غبار دان. خريةأد

 ددنيا (ثعاءيب) فاكن منوتو تعاىل سبحانه اهلل مك مسلم

 غسأور غمنولو اكن سبحانه تعاىل اهلل دان. خريةأد دان

 ."ثساودارا غمنولو ايت همبا سالما همبا

 

 سكالني، اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

كيت  اياله اين غمنولو غتولو عمالن كلبيهن انتارا  

. ينءال غاور كسوسهن يءمراسا دان لميثمدافت 

 دان ياضبها برشكور، راسدفنوهي  اكن كيت نفكهيدو
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 صفة سرتا غسومبو نءراساف فددر دجاوهكن اكن

 سيغبركو تفدا ضجو كيت. سنديري ديري كنغممنتي

 غاور نغد بريكن وتعاىل سبحانه اهلل غي نعمت االضس

امل سبواه د. مأنسي سسام نغهوبو ممليهارا دمي ينءال

رسول  ثبهاواس نيالطربا مامالا اوليه دروايتكن غي حديث

 :برمقصود غي برسبدا اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 

 منفعةبر غاليف غي اداله اهلل اوليه يءدخينتا غاليف غي مأنسي" 

 اهلل اوليه يءدخينتا غاليف غي عمالن دان. مأنسي اونتوق

 غسأور كهاتي نكماسوق كاوغا غي نءمبرياضك اداله

 اتاو ،ثكسوسهن ساتو ساله كنغهيل كاوغني، اتاو اموءم

 دان. ثرنفكال كنغهيل كاوغا اتاو ،غثهوت ممبايركن كاوغا

 ثرلوانفك ممنوهي اونتوق ساوداراكو برسام برجالن اكو

 نبويال دمسجد عتكافابر دفدر يءخينتا اكو لبيه ايت

 ."ثالما سبولن سالما

 

، ريهاتنيف غي اسالم اومت ايضسبا ايت اوليه  

دان بنتو  غمنولو غتولو صفة مالكنغم رلوف كيت ثسواجر

 دان ريهاتنيف فسيك منوجنوقكن هندقله كيت. اينممبنتو 

 يضبا بنتوان ممرلوكن غي مريك فترهاد كاسيهن بلس
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 مرض غي اومت جاديله. مريك دفك نءمبرياضك ممربيكن

 كلبيهن وناكنغضم نغد ينءال غاور دفك منفعة ممربي

يليكي اونتوق ممبنتو دان م كيت غي ضتنا دان هرتا علمو،

 نغجا اين فسيك. ينءال غاور دفك كباءيقنممربي 

 ثايا بهكن سهاج ترتنتو ناءدأك دان وقتو دف دحدكن

. كيت نفكهيدو دامل بوديا دجاديكن سنتياس هندقله

 غي 19 ايات الذاريات سورة دامل وتعاىل سبحانه اهلل فرمان

 :برمقصود

 تنتوكن مريك غي نيضبها والفد ا) مريك، اتهر دف دان"

 غاور دان ممينتا غي ميسكني غاور اونتوق حق (منجادي

 ."(ممينتا دفدر) ديري مناهن غي ميسكني

 

 سكالني، اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

 كالي دف خطبة خرييأغم سخارا روموسن باضي

 بهاوا سكالني مجاعه اراف تكنغيغم نيغاي ربنم اين،

 دان قثبا تلهغسا ايت كباءيقن جالن ثوهغضسسو

 غدسكليلي. مأنسي رلوانفك ممنوهي ممبنتو اداله ثنتارااد

 اد. بنتوان دان نغرتولوف ممرلوكن غي مأنسي راماي كيت

 بنتوان ممرلوكن غي اد هرتا، بنتوان ممرلوكن غي مريك نتارااد
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 غي مشاركت منجادي كيت ماريله. ثايضسبا دان ضتنا

 ممربي بروسهاله دان غلومنو غتولو بوديا مالكنغم سنتياس

. كيت وانفكمم يكوتغم ممرلوكن غي مريك دفك بنتوان

 ايلقكن دان مأنسي دفك منفعة ممربي غي مشاركت جاديله

. سنديري ديري كنغممنتي تراللو غي مشاركت منجادي

 :85 ايات النساء سورة دامل وتعاىل سبحانه اهلل فرمان

 

وئ  ۇئ    وئې  ې  ى  ى  ائ  ائ     ەئ  ەئ

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ         ی   ی     ېئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ       ېئ

 ی  
 

 نسخاي باءيق غي شفاعة ممربيكن غي افسسيا" :برمقصود

 غي افسسيا دان ثدفدر (الاهف) نيضبها روليهفمم اكن دي

 تفوروق، نسخاي دي اكن منداب غي شفاعة ممربيكن

 اتس كواس مها اهلل (تلهغاي) دان ثدفدر (دوسا) نيضبها

 ."سسواتو فتيا

 

 

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

تاهَُ   ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ جب  حب  ِتالاوا
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ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وَا  ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ  ڻ وَل سَائ ر 

تاَفيااَفَ حئ َٱ لُْمس ْ َيَاَرِينَاغفْوزا لتَّائِِبيَاَةَاڀوا
 
 ٱ


