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  إسالم فادتره اللَّـه رسول فغوربانن هرضاءي
 م 2021 اوكتوبر 08برساماءن  هـ 1443 ربيع األول 01

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف ٱ
جم هل مل خل جلحل  

(28 :لفتحا)  ٱ  
 

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
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  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  

 (59)النساء:    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  

 اللَّـهطاعتله كامو كفد  ،مياناواهاي اورغ يغ بر"مقصود: بر

دان كفد "أوىل األمر"  اللَّـهدان طاعتله كامو كفد رسول 

جك كالغن كامو. كمودين  فداورغ يغ بركواس( در)

مكـ  ،بنته )برسليسيهن( دامل سسواتو فركارا-كامو بربنته

)القرءان(  دان  اللَّـههندقله كامو مغمباليكنث كفد )كتاب( 

دان  اللَّـهميان كفد ابر جك كامو بنر ،( رسولثالسنة)

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

 لبيه ايلوق فوال كسودهنث".
 

  ،سكالني اللَّـه درمحيت غي مجعة غسيد

 نغد وتعاىل هسبحان اللَّـه دفماريله كيت برتقوى ك

 دان ثرينتهف االضس ملقساناكن دغن تقوى بنر-سبنر

 تفمندا كيت مودهن-موده. ثنغالر سضاال لكنغضمني

 دف خطبة. اخريةد دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة
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 ورباننفغ يءاضهر تاجوقمغهوريكن  اكن اين كالي

 .سالمإ فادتره اللَّـه رسول

 

 بولن مماسوقكي سوده كيت اين هاري دف اللَّـه احلمد

 اومت يضبا يغنتف يغ بولن انتارا اكنفمرو غي ولألا ربيع

 كيت بسر نغجوجنو ثالهري اين بولن دف كران سالمإ

 ثوهغض. سسوسلموصلى اللَّـه عليه  حممد نيب ينداضب يتءيا

 يغ نسياءم اكنفمروسلم وصلى اللَّـه عليه  رسول بضيندا

 سالمإ امضا يغضسه سالمإ يباركنثم دامل جوابغوغضبرت

 نسياءم قناثكب نوتياد يغ امضا منجادي دان دكنلي تله

 .اين هاري ددنيا

 

 رسول بضيندا نغرجواف فرلو دايغت يتوضب نامون 

 اين سالمإ امضا قكنضمن داملسلم وصلى اللَّـه عليه  اللَّـه

جك كيت  كران ،دالكوكن موده يغ ركاراف بوكنله

 اكن  دضمربكنكيت  ،مغحياتي سرية فرجواغن بضيندا

دغن  دهاروغينامون  ،كسوكرنثدان  كسوسهن ،رينتفك

دان كصربان يغ امت تغضي تاهفث اوليه بضيندا دامل  كتابهن

دعوه مثمفايكن دعوه إسالميه اين. سفنجغ فرجالنن 

بضيندا تيدق ترلفس  ،اضام إسالم اين منضقكنبضيندا دامل 
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 غمننت يغاوليه مريك  خرخاءن دان نيخاخ دغن برهادفن

 بياسا سودهجوض  بضيندا جيوا دان بادن توبوه. سالمإ امضا

 اراخ ايضلباف نغد دساكييت يغسر دان ككاسرن منرميا

 دفك مياننأك كقواتن نغد نامون. ثيخممبن يغ غاور اوليه

يث دان برجواغ فوهممن فتت بضيندا وتعاىل، هسبحان اللَّـه

 امضا رتاهنكنفمم دمي غدات يغاال اوجني ضس مغهاديف

 خطبة اول دف كنخدبا يغ وتعاىل هسبحان اللَّـه فرمان. سالمإ

 :برمقصود يغ 28 ايات الفتح ةسور دامل تادي

 

 حممد) ثرسول وتوسغم تله يغ دياله (ايت اتاكنثم يغ اللَّـه)"

 امضا دان توجنوقف هداية ممباوا نغد (وسلم عليه اللَّـه صلى

 ثيكنيغضمن دان ثكنغممن دي ايفسو ،(سالمإ امضا) بنر يغ

 اللَّـه لهفوكوخ دان; ينءال يغ امضا نءباوا االضس اتس

 ثرسول اوليه دباوا يغ فا كبنرن غتنت) سقسي منجادي

 ".(ايت

 

 معاشر املسلمني رمحكم اللَّـه،

 امضا كنغرجوافاتتكن بهاوا دامل ممخسجاره تله من

 تيدق سلموصلى اللَّـه عليه  اللَّـه رسول بضيندا اين، سالمإ

 بضيندا سام-برسام سنتياس صحابة اراف بهكن ن،غورأكس
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 غمنجوجنو تروس اونتوق هرتا دان ضتنا اوا،ث وربنكنغم

 بوكن غبرجوا مسوا مريك. اين مليا يغ سالمإ امضا ييغضت

 منروسكن دمي يفتتا اكن كت،فغ دان هرتا اونتوق

. اين اللَّـه دسيسي بنر يغ امضا شعار نغسوغكل

 تولوق تياد اين صحابة اراف اميان نييغضكت ثوهغضسسو

 مريك، سسوده اومت ماندغن  يغبربند ،ماءنثافرس

 فهيدو يغ سالمإ اومت بهاوا فيعرتاغم سالمإ ايت كران

مروفاكن   سلموصلى اللَّـه عليه  اللَّـه رسول بضيندا زمان دف

 رونق يغبربند ترباءيق يغ رونق دف فهيدو يغ مريك

 ث.سفسل

 

 مندوكاخيتاكن يغ فركارااد باثق  بضيتو نامون

 كيت .اين زمان دفبركاءينت دغن اضام إسالم برالكو 

 رنده غندفد موال سالمإ امضا نءكموليا بهاوا مليهت تفدا

 تيدق سالمإ حكوم اتكنغم يغ اد. تفسري دساله يغسر دان

 حكومبهاوا  غضفنت دغن اين زمان دف دعملكن سسواي

. مريك فهيدو كبيبسن يكتغم دان عاديل تيدق سالمإ

 يغالف يغ دان موندور يغ امضا سالمإ اتكنغم يغ ضجو اد

 دان انسنضك نغد سالمإ امضا يتكنءاغم يغ اد ديهكنثم
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 نغد يتكنءدكا يغسر يغ بوروق تغضفن انتارا اينله. اوفلمف

 بوروق نغنداف ي،ضال غمال لبيه. اين يخسو يغ اللَّـه امضا

 سالم،إ بوكن يغ ضولوغن دفدر سهاج بوكن غدات اين

 .سالمإ امضبرا يغ مريك دفدر غسام دات توروت بهكن

 

 ،سكالني اللَّـه درمحيت غي مجعة غسيد

 تيدق كيت اين ابرنخ يفهادغم دامل ثوهضغسسو

 االضس اتس ينءال يهقف مان دفك جاري يغمنوند رلوف

 حال. اين اللَّـه امضا دفاتره بوروق ناءكغس دان توهمهن

 نغندافدان  توهمهن االضس كاالثاد  كران دمكني اين

 فسيك اوليه دسببكن اين اداله سالمإ فترهاد بوروق

 يغ مريك رتيفس ثونتوهخ. سنديري ايت سالمإ اومت

 سالمإ ببكنثم يغضسه جهاد، سبنر سروان ممهمي لضاض

 يغ مريك ضجو تف. ترداانسفغض امضا ايضسبا دتودوه

سريغ  بهكن سفنوهث سالمإ اجرن نغد برعمل تيدق

 سالمإ اومت اوليه دالكوكن يغ عملن فستيا رتيكايكنفمم

 نفسو اولغم لضاض يغ مريك ضجو اد. سنديري ايت

 غدالر يغ بواتنرف مالكوكن سيلو نضس افتن نغد ةشهو

 مينوم برجودي، برزنا، رتيفس وتعاىل هسبحان اللَّـه اوليه
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 اومت فسيك ايت، ينءسال. يضال ايضلبافق دان ار

 سالمإ غاور ايضسبا اخالق رمينكنخمن تيدق يغ سالمإ

اضام  دفاترهبوروق  كفد تغضفن غومبثم توروت ضجو

 تيدق ين،ءال غاور حرميتغم تيدق فسيك رتيفس ،إسالم

 ديري كنيغممنت ،ةنخيا كي،غد حسد كات، توتور ممليهارا

 تله له يغ سبنرثاين ركاراف تضسث. ثايضسبا دان

 ايت سالمإ امضا دفك باءيقتيدق  يغ مربنض ممربي

 .سنديري

 

 حممد نيب اومت ايضايت، سبا حال يغ دمكني اوليه

 نغرجواف غمبوثم واجب كيت سلموصلى اللَّـه عليه 

 وهضغسو-وهضغبرسو نغد صحابة، اراف دان بضيندا

ه ماريل. اين سالمإ امضا ممرتبتكن دان نءكموليا ضمنجا

 يتمنطاع نغد سبنر يغ سالمإ اجرن دفكيت كمبالي ك

. غنثالر االضس لكنضيغمن دان وتعاىل هسبحان اللَّـه رينتهف

 ايضسبا بضيندا منجاديكن دان ديري رباءيقفمم رلوف كيت

 يغ سالمإ اومت منجادي كيت اونتوق ندوانف دان ونتوهخ

 نقيءكبا دان ناءكمولي امريكنلهف دان كنقتوجنو. ترباءيق

كفد  اد سام كيت، يغسكليلد غاور دفك اين سالمإ امضا
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 سالم،إكفد اورغ يغ بوكن  ونفاتاو سندري سالمإ غاور

 بنر تيدق اداله سالمإ امضا فترهاد بوروق ناءكغس رضا

 االمام اوليه دروايتكن يغ حديث سبواه دامل. سكالي سام

 بضيندا ثبهاواس عنه اللَّـه رضي ةهرير ابو دفدر بخاريال

 :برمقصود يغ برسبدا سلموصلى اللَّـه عليه  اللَّـه رسول

 

 مك ثسالمنإك رباءيقيفمم كالني دري غورأس ابيالفا"

 ولوهفس ثيضبا دتوليس اكن نقيءكبا فستيا دري

 دان كنت،يغت راتوس توجوه ضيغه افسرو يغ (نقيءكبا)

وليس ساتو دت اكن كنادكرج يغ نقكبورو ساتو فستيا

 ث."نغد افسرو يغن ساج قكبورو

 

 ،سكالني اللَّـه درمحيت غي مجعة غسيد

 اين، كالي فد خطبة خريياغم ولنفكسيم ايضسبا

 وسهاابر سنتياس رضا سكالني مجاعه دفك روثم نييغا ربنم

 كيتلهغب. سالمإ امضا كدودوقن يكنضيغمن انتوق كراس

 سضتو اداله سالمإ امضا ممرتبتكن سضتو بهاوا سدرله دان

 اين امضا ممبياركن ضيغسه ليك تراللو نغجا. مسوا كيت

 كيت ماريله. سالمإ يخممبن يغ نغولوض اوليه رنده غندفد

 نغجا دان سالمإ اومت وانفثات صف تكنفمرا ادوف برساتو
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 سالمإ امضا ليهارامم اسا وتوسفبر دان لتيه كيت سسكالي

 ملتقكن سنتياس نغد بضيندا نغرجواف يلهءاضهر. اين

 دامل اوتام يغالف يغ ركاراف سباضاي سالمإ امضا نيغنتفك

 اللَّـه فرمانحال اين دجلسكن دامل . كيت نفكهيدو

  :33 ايات ةتوبلا ةسور دامل وتعاىل هسبحان

 

 ىي مي خي حي جي يه ىه  مه جه ٱ
ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي  

 

 ممباوا نغد (حممد) ثرسول وتوسغم تله يغدياله ": برمقصود

 كنغدمن اونتوق ،(سالمإ امضا) بنر يغ امضا دان توجنوقف

 ونفواالو ين،ءال يغ امضا االضس اتس ثيكنضيغدت دان

 ث."يءوكاثم تيدق مشرك غاور

 

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 

تاْغِفرِينَا حئ َٱلُْمس ْ َيَاَفايااَفاْوزا  ٱلتَّائِِبيَاَةَاڀوا


