
 1 

 

 مانهان مالاليكن غجا

 م 2022 ديسيمرب 02 برساماءن هـ 1444مجادى األول  07
 

 ٱلْقَـآئِـلِٱ  ٻ  

  خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج

 خف حف جف جغمغ مع جع مظ حط خضمض حض جض مص

مق حق  مف  

 (58:نساءال) 

 

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

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  ۈئ  ېئ 

حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب   يب  جت  

 (59النساء:)    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  
 

 هاللَّ"واهاي اورغ يغ براميان، طاعتله كامو كفد برمقصود: 

دان كفد "أوىل األمر"  هاللَّدان طاعتله كامو كفد رسول 

اورغ يغ بركواس( درفد كالغن كامو. كمودين جك )

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

دان   )القرءان( هاللَّ هندقله كامو مغمباليكنث كفد )كتاب(

دان  هاللَّبراميان كفد  )السنة( رسولث، جك كامو بنر

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

 لبيه ايلوق فوال كسودهنث".

 

 سكالني، هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 هسبحان هاللَّ كفد ناءكتقو كتكنغماريله كيت مني 

 االضس ملقساناكن وهغضوس-وهغضبرسو نغوتعاىل د

 مودهن-موده. ثنغالر االضس لكنغضمني دان ثرينتهف

 دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة تفمندا كيت
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جاغن  تاجوق مغهورايكن اكن اين كالي دف خطبة. اخريةد

 .مانهامالاليكن 

 

 سكالني، هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

دامل ديري اد  مسيتيغ  تفيصساله ساتو  ايالهمانه ا  

امانه اداله سواتو كفرخياءن يغ ستياف مسلم كران 

 جوض مانه اينادلقسناكن. توق دفليهارا دان ندبريكن ا

ميانن دان اكن مننتوكن ماس هادفن إمروفاكن انتارا تندا ك

مانه اين بوكن سقدر مليفوتي ا تفيصسسبواه مشاركت. 

سيكف جوجور دان بنر سهاج بهكن منخاكويف ستياف 

س يغ واجب دلقسانكن. حكوم ضوغجواب اتاو توضتغ

اداله واجب دان مريك يغ تيدق  نمانه ايامنونايكن 

اي ضف سباضغامانه اداله بردوسا دان دامنونايكن 

لنساء ا ةوتعاىل دامل سور هسبحان هاللَّ فرمان. نتياخـفغ

 تادي يغ برمقصود خطبةكن فد اول ايغ تله دباخ 58ايات 

 :سباضاميان يغ برايكوت اين امت بركاءينت

 

 االضمثراهكن س سوفايكامو  مثوروه اللَّه وهثضسسوغ"

كامو  افابيالدان  (اثمنرميبرحق  يغ) كفد اهليثمانه اجنيس 

كامو  (مثوروه هاللَّ)نسي، اءمنجالنكن حكوم دانتارا م
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 (سوروهنث)دغن  اللَّه وهثضسسوغعاديل.  دغن مغحكوم

كامو.  باءيقث كفد-سبايق فغاجرن يغايت ممربي 

 ."سنتياس مليهت يضال، مندغرسنتياس  اللَّهوهث ضسسوغ

 

 ،هاللَّرمحكم  معاشراملسلمني

سدر  فرلونسي كيت اءم ايضسبا وهثضسسوغ 

دموك بومي اين.  فميمفنيخليفه دان  مروفاكنبهاوا كيت 

 ال تنتغوءدفرسدان  دتاثكيت اكن  ستياف درفد

 اللَّههمبا اي ضسبامانه اكيت ملقساناكن  كهاميانضبا

مانه اكيت برجاي منونايكن  سكرياث. ؟وتعاىل هسبحان

كيت اكن  فسيتدان عاديل مك  وغجوابضدغن فنوه تغ

اخرية كلق. وتعاىل د هسبحان اللَّه درفد ضياءناهكب وليهاممفر

 درفدالبخاري  االمام دروايتكن اوليه يغدامل سبواه حديث 

 صلى هاللَّرسول  ينداضب بهاواسث ماعنه هاللَّابن عمر رضي 

  :برمقصود يغ برسبدا عليه وسلم اللَّه

 

كالني اكن  ستيافدان  فميمفنيكالني اداله  ستياف"

 سأورغ فمرينته. وغجوابكن ترهادف يغ دفيمفينثضدفرتغ

اتس  فميمفني ضجوسوامي  سأورغ. فميمفنياداله 

 سوامياتس رومه  فميمفني ضجووانيتا  سأورغ. ثضكلوار



 5 

دان  فميمفنيكالني اداله ستياف . مك انقث-انقدان 

 ."يغ دفيمفينثاتس  وغجوابكنضدفرتغكالني اكن ستياف 

 

كالغن دامل  دافتهاري اين، ماسيه تر فدنامون  

 تفيص ممفردوليكن كفنتيغنتيدق  يغ مشاركت كيت

دامل  هيلغاين سوده مساكني  تفيص كناضهيغمانه اين ا

 فخهكواس،  نءوناضفثاهل، فثليويغننسي. ايسواءديري م

سوده  ايثضسبا، كظاليمن دان فنيفوانمانه، رسواه، ا

ا بياسا دامل فركاردان تله منجادي  كرف كدغرن

هابوان دنيا  دغن اودضيغ ترمشاركت. اد  كهيدوفن

 ضيتو جوضب .مانها تفيص ادايكنضوف مغضكن سغاضهيغ

دسراهكن  فنتدبريناوروسن دان  افابيالمانه اين ا هيلغث

سبواه  دغن. حال اين سالرس اهليثبوكن  كفد اورغ يغ

ة ابو هرير درفدالبخاري  االمام دروايتكن اوليه يغحديث 

عليه  اللَّه صلى هاللَّرسول  ينداضبهاوسث بعنه،  هاللَّ رضي

  :برمقصود يغ برسبدا وسلم

 

برادا دامل سواتو جمليس  عليه وسلم اللَّه صلىكتيك نيب "

 يبادو عرب غسأور لهغدات اراكن سواتو قوم، تيباخممبي

 اللَّه صلى نيب نامون" قيامة؟ هاري غثدات بيال: "ثبرتا اللو
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ارا ايت مسنت. ثنءاراخبيفر ملنجوتكن فتت عليه وسلم

 اكن ثنءركاتاف رغمند ضينداب; بركات غي اد قوم نيضاهسب

 ايت، اورغ دكاتاكن غي فا يءوكاثم تيدق ضينداب يفتتا

 رغمند تيدق ضينداب بهوا; اتكنغم غي نيضاهسب والف اد دان

 صلى نيب ثاخري غضهي. ي ترسبوتبادواورغ  نءركاتاف

 مان: بركات سرايا ،ثنءاراخبيفر لسايكنثم عليه وسلم اللَّه

 :بركات ايت غاور تادي؟ قيامة هاري غتنت ثبرتا غي غاور

 عليه وسلم اللَّه صلى نيب مك!. اللَّه رسول واهاي ساي

سياكن، مك -مانه تله دسياا تفيجك ص :برسبدا

: برتاث ايت ورغاهاري قيامة. اللو  وله كداتاغنضتوغ

      سياكن -مانه دسياا تفيدمقصودكن ص كه يغاميانضبا

منجواب; جك دسراهكن سسواتو  ينداضب؟. هاللَّيا رسول 

هاري  كداتاغنوله ضتوغ، مك كفد اهليثاوروسن بوكن 

 ."قيامة

 

 سكالني، هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 مانه ادالها خيانيتغـميغ مريك  وهثضسسوغ 

منافق دان اكن منرميا عذاب  ولوغن اورغض ترماسوق دامل

 تفيصافابيال ، فرخايلهوتعاىل.  هسبحان هاللَّدنراك  يغ فديه

 ناءهيلغله كفرخايسياكن، مك اكن -مانه اين دسياا
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دان  فنيفوانبوديا  لهبرالكونسي دان اكن اءدانتارا م

اكن مروسقكن  ثريخيغ ادامل مشاركت  كظاليمن

 كفداكن ممباوا كموسنهن سرتا نسي اءسسام م هوبوغن

االمام  دروايتكن اوليه يغ. دامل سبواه حديث اراضنسسبواه 

 ينداضبهاواسث بعنه  هاللَّرضي  ةابو هرير درفدابن ماجه 

  :برمقصوديغ  برسبدا عليه وسلم اللَّه صلى هاللَّرسول 

 

 دان وانفنيف نغد نوهف غي تاهون نسياءم دفك غاكن دات"

 دان بنر دكاتاكن بردوستا غي غاور ايت وقتو دف داي، وفتي

 اكن تخيان غي غاور. بردوستا دكاتاكن بنر غي غاور

تودوه د جوجور غي غاور ،امانه ضغمم ناءايخرفك دبري

 ،ثدتا ضينداب اللو .اراخبي توروت الرَُّوْيِبَضُة دان ،تخيان

 غي جاهيل غاور: منجواب ضينداب" ايت؟ الرَُّوْيِبَضُة اكهفا

 ".ومعم ركاراف اوروسن وروسيغم

 

 فرلوكيت براميان  سباضاي اورغ يغاوليه ايت، 

دامل  هيلغتيدق  رضااين  مانها تفيسنتياس ممليهارا ص

اونتوق كيت  خاراانتارا  .مشاركت كيت كهيدوفن

 -:مانه اين ايالها تفيممليهارا ص
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وتعاىل،  هسبحان اللَّه ترهادفمانه كيت اممليهارا : فرتام

دان ملقساناكن  يتسنتياس توندوق، منطاع دغنيت ءيا

سرتا  ثنالرغدا بربنتوق سوروهن اتاو  سام اال فرينتهثضس

 مغيكوت فراتورن ثنءنعمت كورنيا االضوناكن سضمغ

 .دتتفكنتله  يغدان حكوم 

عليه  اللَّه صلى اللَّهرسول  ترهادف كيت مانها: كدوا

 يغاجرن  دغنيت كيت هندقله برعمل ء، ياوسلم

 سنهث-مغملكن سنهسنتياس  يندا دغنضباوليه  مسفايكند

كفد ، ممولياكن دان برصلوات يءمنخينتاسنتياس دمسفيغ 

 .عليه وسلم اللَّه صلى اللَّهرسول  ينداضب

يت ممربيكن حقءديري سنديري يا ترهادفمانه ا: ضكتي

 مروفاكنتوبوه بادن، كران توبوه بادن  وتاضكفد اغ

يغ فرلو دفليهارا. ديري  ترهادفمانه ا ني درفدضسباها

 تكنثعــممنفدغن خارا  ضدجاتوبوه بادن هندقله  وتاضاغ

 .وتعاىل هسبحان اللَّهي اءضيدر يغاونتوق توجوان 

 وغجوابضتغيت ءيا ضترهادف كلوارمانه ا: مفتأك

 ترهادف فاسغن، باف ايبو دوا-كدواترهادف كيت 

 دغن فليهارادهندقله  ةرابقدان قوم انق ترهادفكيت، 

 .باءيق



 9 

مليفوتي يت ءمشاركت يا ترهادفمانه ا كليم:

رعيت،  ايضسبا، اي فميمفنيضسباكيت  وغجوابضتغ

اهلي  ايضسباجرين دان  ايضسبا، اي فكرجاضسبا

. باءيقث-باءيقس دغنهندقله دالكوكن  مشاركت

كفد هندقله برالكو عاديل  ورغ فميمفنيأس خونتوهث

يغ ن قكدودو كسمفنت دغنمغمبيل رعيت دان تيدق اكن 

سباضاي  ضيتو جوضب .ديري كفنتيغناونتوق  ميليقيد

دغن هندقله برالكو جوجور دان تولوس  سأورغ فكرجا

 .ثنسضستياف تو

 

 سكالني، اللَّه درمحيت غي مجعة غسيد

خطبة  خرييي مغاضباروموسن  ايضسباجوسرتو  

مجاعه سكالني، بهاوا  رب ايغني مغيغتكننمكالي اين،  فد

ستيا  غيكريي كيت سنتياس اد مالئكة ددكانن دان 

عملن كيت تنفا سديكيت  ستياف منخاتتممرهاتي دان 

 الوءدفرسكيت مسوا داخرية كلق اكن  ايغتلهترليك.  فون

 وغجوابكن كفدضدفرتغتله  يغمانه ا فرساتو ستيافساتو 

. ؟سباليقثباءيق اتاو  دغن ثنالكوكمكه كيت اكيت، اد

سام ملقساناكن دان -برسامكيت  اوليه ايت، ماريله

 كيت وغجوابكن كفدضدفرتغتله  يغمانه ا مثمفورناكن
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اين اكن منجامني  تفيكران ص يغ موغكنيسباءيق 

مندافت ن دان كهرمونني سرتا اكن اءكعاديلن كسجهرت

وتعاىل  هسبحان اللَّهدنيا دان داخرية. فرمان د ناءيضكبها

 :27ل ايات انفاأل ةدامل سور
 

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي ٱ
ٌّ ٍّ  َّ  

 

كامو  جاغنلهبراميان!  يغاورغواهاي "برمقصود: 

كامو (جاغنله)، دان رسولثدان  اللَّه (مانها) نيتخياـمغ

 ."(ساهلث)مغتاهوي كامو سداغ كامو، مانها نيتخياـمغ

 

كا  را انِ َِب ېئ ەئ    ٺَبا فاعاِن ىئلُْقْرءا نَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

اهُ    ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ ت جب  حب  ِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وا   ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تا  حئ  ٱلتَّائِِبيا  ةا ڀوا يا  ِفرِينا غفاياا فاْوزا ٱلُْمس ْ


