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 ايفاو غكور غاور نغولوض نتونيثم
 م 2022 ديسيمرب 09 برساماءن هـ 1444مجادى األول  14

 

 لـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ  ٱ
 يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب  زبمب

يف ىف يث ىث نث مث  رثزث  

(71: الفتح)   
 

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     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  
 

 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

)القرءان(  دان  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 دفك ناءكتقو كتكنغماريله كيت مني

 دان رينتهثف االضس ملقساناكن وهغضبرسو نغد وتعاىل

 تفمندا كيت مودهن-موده. نثغالر االضس لكنغضمني

 خطبة. داخرية دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة
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كفرلوان انتوق  تاجوق نجلسكنم اكن اين دكاليف

 .مثنتوني ضولوغن اورغ كورغ اوفاي

 

 ،سكالني هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

. نسياءم سكالني بوات رمحة امضا اكنفسالم مروإ

 ايفاو غكور غاور نغولوض يسيهكنثم رنهف تيدق سالمإ

 فترهاديغ تيغضي  نءكموليا ملتقكن سالمإ بهكن

 انسان اكنفمرو جوض يغ ايفاو غكور غاور نقكدودو

 ايات الفتحة سور دامل وتعاىل هسبحان اللَّه فرمان. ايستيميوا

 :رمقصودب غي تادي خطبة ولا دف كنادباخ غي 17

 

 منجادي لهقتيد دان بوتا، غاور دفله منجادي ساله كقتيد"

 دفك ساله منجادي لهقتيد دان ،فغميت غاور دفك ساله

 اد غماسي كران ،غرافبر توروت تيدق) ساكيت غاور

 دان اللَّه دفك طاعة غي افسسيا ،(تلهغاي) دان. (ثعذور

 ثوهدبا الريغم غي ضشر كدامل ثدماسوقكن اكن ،ثرسول

 اكن كر،غاي غاليفبر غي افسسيا دان; ايغسو فبربا

 .ثساكيت ريفتر تيدق غي عذاب نغد ثدسيقسا
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 ،هاللَّمعاشر املسلمني رمحكم 

 غاور ،2008 ايفاو غكور غمنوروت اكتا اور

 كغج نغككورا اءيثوفمم غي مريك يالها ايفاو غكور

 تفتردا. دريا دان مينتل جسماني، فترهاد غنجفماس 

 ايفاو غكور يتءيا ايفاو غكور غاور وريضتاك توجوه

 جسماني، ايفاو غكور ليهنت،فغ ايفاو غكور رن،غندف

 غكور رتوتورن،ف ايفاو غكور مبالجرن،ف ايفاو غكور

 .ايضلباف ايفاو غركو دان مينتل ايفاو

 

 نغولوض اوليه يفدهاد غي خابرن انتارا كيت، اراضدن

 هغسست فسيك داله دسببكناين ا ايفاو غكور غاور

 غاور نغولوض ماليين دانبيل برات غم تيدق غي مشاركت

 مريك غغضفم غي اد بهكن دغن سواجرث. ايفاو غكور

  . حال اين برتنتغن دغن غوغضدت رلوف غي ببنن ساتو ايضسبا

 عليه وسلم هاللَّصلى  اللَّه رسوليغ دباوا اوليه بضيندا  اجرن

 لوقخم سسام دفك باءيق غي الينن ممربي رضا نجوركنغميغ 

. اين نغولوض رتيفس مله غي خملوق دفك يضال اتهفا

 مغغضف رلوف كيت ،فريهاتني غي سالمإ اومت ايضسبا

 ساتو اكنفمرو اين ايفاو غكور غاور كحاضرين بهاوا

 هسبحان اللَّه اوليه دبريكن غن يءكموليا دان ناءيستيميوأك
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 سسأورغ ببكنثم اكن اين نغولوض كحاضرين. وتعاىل

 ان كفدتومغهولوركن بندافت  كران بسر غي الاهف وليهارفمم

. حال اين دكاتاكن دمكني كران إسالم مغاجر مريك

 دامل غيسنتياس ممربيكن فرتولوغن كفد مريك  ماءنسي اضر

 غكور نغولوض ترماسوق كسوسهن دان كسوكرن

 ماماال اوليه دروايتكن غي حديثاي اين. دامل سبواه فاو

 اللَّه رسول ثبهاواس عنه، اللَّه رضي ةهرير ابو فددر مسلم

 :برمقصود غي برسبدا عليه وسلم هاللَّصلى 

 

 غسأور كسوسهن يغ منولوغ مغهيلغكن افسياغ بار"

 ث فدكسوسهن فوال  مغهيلغكن اكن اللَّه مك ددنيا، مسلم

دامل  غاوربنتو ممودهكن مم افسياغ بار. كلق قيامة هاري

. داخرية دان ددنيا فوال ودهكنثم اكن اللَّه مك كسولينت،

 اكن اللَّه مك مسلم، غسأور عاءيب فمنوتو افسياغ بار

 ساللو اكن اللَّه دان. اخريةد دان ددنيا ثعاءيب فمنوتو

 غمنولو ترسبوت همبا سالما همبا غسأور غمنولو

 ث".ساودارا

 

 ،سكالني اللَّه درمحيت غي مجعة غسيد

 كفد كيت اتنغريف كنممربي تله سالمإ ثوهغضسسو

 نكسباضاميان يغ دتوجنوق اين نغولوضوني نتثم سنتياس رضا
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 ريستيواف ساتو برالكو تله ،َسَبَع ةسور دامل القرءان داملد

 دفك بردعوة غسدا عليه وسلم هاللَّصلى  اللَّه رسول كتيك

 غي غسأور اوليه يغددات تله بضنيدا ،قريش قوم كتوا

 اكن مليهت. ْوُتْكَم م ِّاُ بن اللَّه يت عبدءيا ثليهتنفغ خاخت

 كنغممالي تله ينداض، باين مْوُتْكَم م ِّاُ بن اللَّه عبد كحاضرين

 دفك رهاتنيف وكنفمنوم نيغاي كران بلياو دري موك

 هسبحان اللَّه ،ناي ريستيواف درفد اسباب. قريش قوم كتوا

 عبس ةسور دامل 11 غضهي 1 ايات موحيوكن تله وتعاىل

 :برمقصود غي

 

 غاور يغددات اي كران ،غاليفممامسكن موك دان براي "

 ،ثتوجوان) تاهويغم تفدا كاوغا ثجالن فا دان. بوتا

 نغد) ثهاتي ممربسيهكن ماهو اي كاليغبار ؟(حممد واهاي

 ماهو اي ونفاتاو ،(دموفدر ثتيفددا غي امضا الجرنف

. ثدفك منفعة ممربي ايت اتنغريف ايفسو اتن،غريف تفمندا

 تيدق ،فخوكو تله ثناءدأك مراسا غي غاور ونفاد

 كاوغا مك ،(القرءان اجرن دفك) يضال برحاجة

 كاالو برساله تيدق كاوغا حال دف ثماليني وهغضبرسو

 ونفاد. (ثكرنغكاي دري) ثديري ممربسيهكن ماهو تيدق اي

 رغضمل) ثتاكوت نءراساف نغد دمو،فك غدات راضس غي غاور
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 نلهغجا. ثمالينيهغيبرل كاوغا مك ،(اللَّه رينتهف

 القرءان ايات ثسبنر ايت، سدمكني غي يضن المالكوك

 (.يفمنخوكو غي) اتنغيارف دان اجرنفغ اداله

 

 ،سكالني اللَّه درمحيت غي مجعة غسيد

 ثرلوف بهاواكفد كيت  منوجنوقكن تله اين ريستيواف

 ايت غورأسس ونفواالو اي،فاو غكور نغولوض نتونيثم

 رتيفمريك س ماليين هاروس كيت. ترتنتو كخاخنت اد

 يضبا كيت مندكيت مريك جك تراومتا ين،ءال غاور

 ركاراف غتنت مندامل لبيه نغد يءتاهوغم اونتوق توجوان

 غاور نغولوض نتونيثم رلوف كيت. امضا نغد بركاءينت غي

 ماليين كيت رتيفس سام عاديل نوهف نغد اين ايفاو غكور

 اوروسن رمودهفسنتياس ممله هندق كيت. ورنافمس غي غاور

 نغجا. برمشاركت نفكهيدو منجالين دامل مريك

 نغولوض نغككورا اتس نتفكسم مبيلغم كيت سسكالي

 تله غي عوام كموداهن وناكنغضم نغد ايفاو غكور غاور

 بوكنله يقميلي مريك غي نغككورا. مريك دفك كنصخد

. مريك برحق ليوا مسبيل سخارا مريك ماليين كيت اونتوق

 حق اءيثوفمم دان بياسا نسياءم اميانضسبا فهيدو

 .اين بومي دموك اللَّه همبا ايضسبا
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 ،سكالني اللَّه درمحيت غي مجعة غسيد

 ربنم اين، كالي دف خطبة خريياغم باضيسرتو وج

 دان جوابغوغضبرت سنتياس رضا سكالني مجاعه روثم نيغاي

 ملكنغلو مرف كيت. اين ايفاو غكور نغولوض ممبنتو

 سرتا نقكباجي رضا مريك فترهاد تينناريهفك فسيك

 سام-برسامكيت  ماريله. ليهارافتر سنتياس مريك حق

 نغولوض ممبنتو اونتوق يقميلي كيت غي كلبيهن وناكنغضم

ىل. وتعا هسبحان اللَّه دفك كيت شكوربر تندا ايضسبا اين

 فمنوتو اونتوق كيت كلبيهن وناكنغضم كيت نلهغجا

 منافيكن دان مريكرلوانفك فترهاد كيت هاتي مات

 كن كيتضولوغمغوتعاىل  هسبحان اللَّه ضمسو. مريكحق

سنتياس بربوات كباءيقن سرتا  غي ثهمبا نغولوض داملك

 اللَّه فرمان. ينءال غي نسياءم بوات تمنفع ممربيكن تفدا

  :77ايات  قصصال ةوتعاىل دامل سور هسبحان

 

  جمحم هل مل خل حل  مكجل لك خك حك جك...

من خن حن جن مم خم  
 

 (اللَّه همبا-همبا دفك)له  دان بربوات باءيق"برمقصود: يغ 

 ثنعمت مربينف نغد) دموفك باءيق بربوات اللَّه اميانضسبا
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 نقكروس مالكوكن كاوغا نلهغجا دان (هفليم-هفمليم غي

 غي غاور دفك سوك تيدق اللَّه ثوهغضسسو; بومي دموك

 ."نقكروس بربوات

 

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


