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  حالل يغ ماكنن مميليه برتقوى اورغ
 م 2021 نوؤميرب 05برساماءن  هـ 1443 ربيع األول 29

 

 لْقَـآئِـلِٱ  ٻ  

 رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب ٱ

يث ىث نث مث زث  

 (172:البقرة)
 

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  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  

 (59النساء:)    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  
 

  فد"واهاي اورغ يغ براميان، طاعتله كامو كبرمقصود: 

"أوىل  فددان ك اللَّـه رسول  فددان طاعتله كامو ك اللَّـه

كالغن كامو. كمودين  فداورغ يغ بركواس( در)األمر" 

سليسيهن( دامل سسواتو فركارا، بر)بنته -كامو بربنته جك

القرءان(  ) اللَّـه كتاب( ) فدهندقله كامو مغمباليكنث ك مك

 اللَّـه  فدبراميان ك كامو بنر كالسنة( رسولث، ج)دان 

باضي كامو(، )يغ دمكني اداله لبيه باءيق  .اخريةدان هاري 

 دان لبيه ايلوق فوال كسودهنث".

 

 سكالني، اللَّـه  درمحيت غي مجعة غسيد

 هسبحان اللَّـه  فدك ناءكتقو كتكنغماريله كيت مني

 االضس ملقساناكن وهغضس-وهغضبرسو نغوتعاىل د

 مودهن-موده. ثنغالر االضس لكنغضمني دان ثرينتهف

 دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة تفمندا كيت
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 غاور تاجوق هورايكنغم اكن اين كالي فد خطبة. اخريةد

 .حالل غي ماكنن مميليه برتقوى

 

 اللَّـه دسيسي وجيفتر يغ صيفت اكنفتقوى مرو

 لياوم يغالف يغ غاور اداله برتقوى يغ غاور. وتعاىل هسبحان

 تفمندا سرتا وتعاىل هسبحان اللَّـه اوليه دكاسيهي دان

 دان ددنيا ناءكجاي دان كسالمنت ،قنيءكبا جامينن

  مريك اياله اين برتقوى يغ غاور رييخ دانتارا. اخريةد

 مبيلاد يغ مينومن اتاو ماكنن فممستيكن ستيا سنتياسيغ 

. دماكن سالمت دان يخسو حالل، يغ باهن دفدر اداله

 اكنفمرو اداله مينومن دان ماكنن كران دمكني اين حال

 باتسن دفدر سفترل تيدق ثايا دان نسياءم يضبا رلوانفك

 يضبا اين سالمإ اوليه دلتقكن يغ ادنفمس. حرام حالل

سي سنتياس برادا دامل كربكنت دان ناءم نفكهيدو ممستيكن

وتعاىل  هسبحان اللَّـه فرمانوتعاىل.  هسبحان اللَّـهن ءيضاكر

 ايات البقرة ةسور دامل تادي خطبة اول دف كنخادبا يغ

 :برمقصود يغ 172
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 غي بندا-بندا دري ماكنله براميان غي ڠاور-ڠواهاي اور "

 دان كامو فدك بريكن كامي تله غي (حالل يغ) باءيق

 ".كفدث ةبرعباد ڽها كامو بتول جك اللَّـه فدك برشكورله

 

 ،اللَّـهرمحكم  معاشراملسلمني

 هسبحان اللَّـه بهاوا كيت دفايات اين منجلسكن ك

 ماكنن مماكن رضا براميان يغ غاور دفك ممرينتهكن وتعاىل

 حالل يغ ماكنن مميليه يغ مريك كران باءيق دان حالل يغ

 يغ مريك اياله  ثانتارا ث.نقيءكبا قثبا وليهارفمم اكن اين

 دفدر الاهف دان نجرنض تفمندا اكن حالل يغ ماكنن مميليه

اوليه  ركننفد اكن ضجو مريك ءدعا. وتعاىل هسبحان اللَّـه

 دان غتن برسيه سنتياس اكن ثوتعاىل سرتا هاتي هسبحان اللَّـه

 نماكن دفدر تومبوه يغ بادن توبوه ايت، ينءسال. ياضبها

 نفكهيدو دان ايف نراك دفدر ليهارافد اكن ضجو حالل يغ

 هسبحان اللَّـه اوليه درمحيت دان دبركيت اكن ددنيا مريك

رام اكن ح يغ ماكنن مماكن يغ مريك ثسباليق. وتعاىل

 تياد. وتعاىل هسبحان اللَّـه رينتهف رغضمل كران دوسا فتمندا

. فوكوخ براس اكن تيدق سنتياس دانرزقي  كربكنت

 دان وتعاىل هسبحان اللَّـه اوليه دتولق اكن جوض ءثدعا
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 دامل. نثفهيدودامل ك  نغكتن تياد سرتا دترميا تيدق ثعملن

ابو  فددر مسلم الماما اوليه دروايتكن يغ حديث سبواه

عليه  اللَّـهصلى  اللَّـه رسول ثعنه بهاواس اللَّـه رضي ةهرير

 :برمقصود يغ برسبدا وسلم

 

. باءيق ايت اللَّـه ثوهغضنسي، سسواءواهاي سكالني م"

 دان. باءيق غي مالءينكن سسواتو منرميا اكن تيدق دي

 نموءم غاور دفك ممرينتهكن تله اللَّـه ثوهغضسسو

 واهاي :نثفرما. رسول اراف دفك ثرينتهكنفد غي رتيفس

 دان (حالل) باءيق غي ماكنن ماكنله! رسول اراف

 يءتاهوغم مها اكو ثهغضوسسو. صاحل عمل كنلهاكرج

 واهاي: فرمانبر ضجو اللَّـهدان  .كناكرج كامو غي فا

 كامي تله غي باءيق غي رزقي ماكنله! براميان غي غاور

 عليه وسلم اللَّـهصلى ين نيب كمود. اموك دفك رزقيكن

 انكر برجالن الما تله غي الكي غروأس غريتاكن تنتخمن

 كوسوت، ثرمبوت ضغسهي ،ثوهفدمت غي جارق ثوهءجا

 يتغكال ثنغتا كتغغم ايت غاور. بردبو دان يماسا

 دحال،ف. توهنكو واهاي توهنكو، واهاي":ءعابرد سرايا

 حرام، غي دري ثنمينوم حرام، غي غبار دري ثماكنن
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يغ  ماكنن نغد ماكن دبري دان حرام غي دري ثاكاينف

 ".؟عاءثد ركننكنفمم اكن اللَّـه اميانكهضمك با، حرام

 

 سكالني، اللَّـه درمحيت يغ مجعة غسيد

 هندقله كيت برتقوى غي سالمإ اومت ايضسبا

مغمبيل برت دامل ممبلي ماكنن اتاو بارغن يغ  سنتياس

 امريكنفمم كداي ترسبوت واالوفون .كدايجوال دد

 يخسو غالمب دان كلمة اتاو الكريم لقرءانا يخسو ايات

 دجوال غي ماكنن بهاوا جامينن بوكننامون اياث  سالمإ

ارا اونتوق خايت، انتارا  اوليه. كندما حالل اداله ايت

 نغسالم ممستيكن سسواتو باهن ماكنن اتاو بارإاومت 

حرام اياله  ورعنص يغندوغم تيدق دان حالل بنر ايت

 بوليه كيت سسوتو ماكنن اتو بارغن ممبلي كيت سبلوم

 نغبار دان ماكنن باهن دف تفتردا يغل حال وضلو مليهت

 ماللوءي ناءكراج يهقف كران دمكني اين حال. ترسبوت

 مليسيا حالل سيجيلنرف ركنلكنفمم تله امضا بركواس يهقف

 دان ماكنن باهن سسواتو كنغصحم اونتوق برتوجوان يغ

 .شرع سودوت دري حالل بنر ايت نغبار
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 رسيجيلنفقي مميلي يغانتارا كلبيهن باهن ماكنن 

 دكلواركن يغ راموان اتاو ماكنن فستيا اياله اين حالل

 حالل تيدق يغ حيوان دفدر باهن مان يغندوغم تيدق

 ضجو ترسبوت باهن دان ماكنن. شرع حكوم يكوتغم

 دان ونخبرا جنيس، باهن دفدر راموان يغندوغم تيدق

 دان سالمت. باهن يغ دضوناكن جوض ممابوقكن تيدق

 تيدق يغ رالنتف وناكنغضم كنغدكيل ثايا. ممضرتكن تيدق

 برسنتوهن، تيدق دان جنيس باهن اوليه اريمخد

 كتيك حالل تيدق يغ فا نغد بردكنت اتاو ورفمخبر

 .ترسبوت ماكنن باهن ننفيمفث اتاو ثنءديافث

 

 سكالني، اللَّـه درمحيت يغ مجعة غسيد

ي اين، كال دف خطبة خريياغم ايضسرتو سباوج

 اونتوق كسدرن بهاوا سكالني، مجاعه تكنغيغم نييغرب انم

 يغ غاور ثها. كيت هاتي دفك غنتوضبر حالل يغ ضمنجا

 وتعاىل هسبحان اللَّـه تاكوتكن دان برتقوى يغ هاتي مميليقي

. حالل اداله وناكنضد يغ نغبار دان ماكنن ممستيكن اكن

 كوتور، يغقي هاتي مميلي دان سيقفا يغ غاور يفتتا اكن

 اتاو حالل ثدنعمتي يغ رزقي اد سام يغنتف تيدق ثيضبا
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 هاوا دان نغونتوأك كنيغممنت ثها مريك كران ثسباليق

 اهلي دان كيت سام-برسام ماريله. مات-مسات نفسو

 سيجيل اءيثوفمم يغ نغبار دان ماكنن مميليه كيت ضكلوار

 يهقف اوليه دكلواركن يغ حالل وضلو يليهلهف. حالل

 صحيح دان بتول يغ معلومت تكنفدا دان امضا بركواس

 يهقف دفدر حالل يغ نغبار دان ماكنن باهن ناءيغم

 .برواجب

 اونتوق ساضد ضجو سالمإ اومت ايت، ينءسال

 نغركيلف كنيغمو قثسبا موجودكن نغد غلواف مبيلغم

 دان نءوناض باهن ايضلباف حاصيلكنغم اونتوق حالل

 اومت اوليه منفعتكند بوليه ثايا رضا اسرنفد حالل ماكنن

 ضنياف اراف اوسها ضمسو. اراضن دلوار دان ريضن ددامل سالمإ

 دان حالل يغ ماكنن حاصيلكنغم يغ اوسهاوان اراف دان

 كربكنت، تفمندا اكن سالمإ اومت دفك مماسركن

 هسبحان اللَّـه دسيسي بسر يغ نجرنض دان نغونتوأك

 ايات ةدئاملاة  دامل سوروتعاىل هسبحان اللَّـه فرمان. وتعاىل

88:  
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 ام يل ىل مل يك  مكىك لك اك يق ىق يف ٱ
رن مم  

 

 اللَّـه دبريكن تله يغدان ماكنله دري رزقي ": برمقصود

 له برتقوى دان باءيق يضال حالل يغ يتءيا كامو، دفك

 ."براميان كامو سهاج ثدافك يغ اللَّـه دفك

 

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 

تاَ حئ َٱلُْمس ْ َيَاَِفرِينَاغفايااَفاْوزا  ٱلتَّائِِبيَاَةَاڀوا


