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  إسالم ترهادف فغورباننتنتوتن 
 م 2022 جوالي 15برساماءن  هـ 1443ذواحلجة  15

 

 لـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 حن جن مم خم حم جم هل  مل خل حل جل مك ٱ
 هئ مئ هي خيمي حي جي ٰه  مه هنجه من خن

هت مت هب مب  

(102: فات)الصا  
 

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  
 

 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

 دف خطبة. داخرية دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة

 فترهاد ورباننفغتنتوتن  تاجوق نجلسكنم اكن اين كالي
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 .سالمإ
 

 ،سكالني هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 دفك تكنغيغم تله اين ةذواحلج بولن ثوهغضسسو

 ورباننفغ يتءيا سالمإ سجاره دامل غنتف ريستيواف غتنت كيت

 وتعاىل هسبحان هاللَّ اوليه داوجي غي السالم عليه براهيما نيب

 .السالم عليه امساعيل نيب يتءيا ثانق مبليهثم رينتهف نغد

وتعاىل  هسبحان هاللَّ فرمانماللوءي  عدرجو بوليه اين حال

 خطبة اول دف كنخادبا يغ 102 ايات فاتالصا ةسوردامل 

 :برمقصود يغ تادي

 

 يغ عمور كتيغرفك) يفامس ايت ثمك كتيك انق"

 براهيما نيب ،ثنغد سام-برسام وسهاابر (دي ممبوليهكن

 اكو ثوهغضسسو! نكويغكسا انق واهاي" :بركات

 مك; مبليهموثكو اكن ما بهاوا يفميم دامل مليهت

 ايه، واهاي: "منجواب ثانق". تمو؟فنداف فا كنلهفيكري

 اكن ايه ،هاللَّ شاء ان; دموفك دفرينتهكن يغ فا جالنكنله

 ".صرب يغ اورغ دري داكو يتفمندا

 

دان عليه السالم براهيم اكطاعنت نيب سسوغكوهث 

 هسبحان هاللَّ رينتهفدامل ملقساناكن عليه السالم نيب امساعيل 
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 ثوهضت فبتا بهاوا كيت دفقكن كمنوجنو تله وتعاىل

 اين ريستيواف. وتعاىل هسبحان هاللَّ فترهاد مريك مياننأك

 سالمإ اومت سلوروه دفك بسر امت يغ معنى كنممربي تله

 دان ناءكتقو صيفت جلس اراخس رليهتكنفمم تله كران

 سهاج فا نابقربر فوغضس يغ همبا غسأور كطاعنت

 هسبحان هاللَّ فرمان وتعاىل. هسبحان هاللَّ رينتهف مماتوهي دمي

 :برمقصود يغ 125ايات  لنساءا ةوتعاىل دامل سور

 

 راهكنثم يغ غاور دفدر اثاماض باءيق لبيه يغدان تيدق اد "

 وسهاابر اي غسدا ،(إخالص نغد) هاللَّ دفك ثديري

 براهيما نيب اماض يكوتغم والف اي دان ن،قيءكبا كنارجغم

; دان (توحيد داسر داتس فتت يغ) لوروس يغ السالم عليه

 ث".نيغكسا براهيما نيب منجاديكن هاللَّ (لهوايت كران)

 

 ،هاللَّمعاشر املسلمني رمحكم 

 تله ضجو سالمإ سجاره اتنتخ دامل ايت،ين ءسال

 تله يغ بسر ورباننفغ تفيص اكن كيت دفك منوجنوقكن

 هاللَّ رسول ينداضب كيت بسر نغجوجنو اوليه دالكوكن

 ينداضك بكتي دليهت بوليه اين حال. عليه وسلم هاللَّصلى 

 تيدق ينداضب اين، سالمإ امضا قكنضمن دان كنيبارثم
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 ماكني دان نيخاخ ن،غتنتا نغد نفبرهاد درفد سفترل

 جيوا دان بادن توبوه. سالمإ امضا غمننت يغ مريك اوليه

 دساكييت يغسر دان ككاسرن منرميا بياسا سوده ينداضب

 اد ضيغسه ،ثيخممبن يغ غاور اوليه اراخ ايضلباف نغد

 ورباننفغ تفيص كران نامون. ينداضب ممبونوه فوغضس يغ

 دان اسا وتوسفبر رنهف تيدق ينداضب يضيغت يغ كصربن دان

 لهياين. اين توحيد ريساله يكنفامثم دامل تابه سنتياس

 ينداضب اوليه دالكوكن يغ ورباننفغ بنتوق انتارا اكنفمرو

 امضا كنغرجوافمم دامل عليه وسلم هاللَّصلى  هاللَّ رسول

 نوتياد يغ امضا منجادي تله اين امضا ضيغم سهسالإ

 .اين هاري ددنيا نسياءم قناثكب

 بوليه كيت ضجو فد سواتو كأداءن يغ الءين كيت

 سرتييا اوليه دالكوكن يغ ورباننفغ اميانضبا مليهت

 ثاصل يغ عنها هاللَّ رضي ْدِلْيَوُخ بت هجيخد سيدتنا ينداضب

 دان ناءكمولي ن،اءككاي اءيثوفمم هرتاون، وانيتا غسأور

 دان هرتا مسوا نكناوربغم فوغضس يضيغت يغ نقكدودو

 رسول ينداضب دعوة ممبنتو دان غوكوثم اونتوق فنثكدودو

 يغ صحابة اراف نغد ضجو يتوضب. عليه وسلم هاللَّصلى  هاللَّ

 تروس اونتوق هرتا دان ضتنا اوا،ث نكناوربغم فوضغس
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 مسوا اين مريك. اين لياوم يغ سالمإ امضا يضيغت غمنجوجنو

بوكن كران هرتا،  ديري، نيغنتفك اونتوق بوكن غبرجوا

 دمي ناربقبر مريك يفتتا اكن كت،فغن دان قكدودو

 ستيكنمم يضبا وتعاىل هسبحان هاللَّ نضاءكري اريخمن

 ديري دف ختتابر تروس رضا اين بنر يغ سالمإ امضا نغسوغكل

 انتارا اكنفمرو يغ لهياين. اين كهاري ضيغه نسياءم اومت

 هاللَّ نضاءكري ملتقكن كران سبنر يغ ورباننفغ بنتوق

 اميانضسبا سنديري ديري نيغنتفك اتسيغوتعاىل م هسبحان

 :207 ايات البقرةة سور دامل وتعاىل هسبحان هاللَّ فرمان

 

 ناكر ثديري نكناوربغميغ نسي اد اءدان دانتارا م"

فوال امت  هاللَّ دانمات -مسات; هاللَّ نضاءكري اريخمن

 ث".همبا-همبا بلس كاسيهن اكن

 

 ،سكالني هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 سنتياس رلوف كيت سالمإ اومت ايضاوليه ايت، سبا

 جوا فا دامل ورباننفغ مالكوكن برسديا دان إخالص

 دتوجنوكن تله يغ ورباننفغ تفيص ونتوهيخمن نغد بنتوق

 فغبرال سنتياس هندقله ضجو كيت. ترسبوت ريستيواف دامل

 دامل نءاضدو دان اوجني فستيا يفهادغم دامل دادا
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 ركوكوهفمم تفدا اكن اين اراخ نغد كران نفكهيدو

 هسبحان هاللَّ دفك كيت ناءكتقو كتكنيغمن دان مياننأك

 مالهريكن اكن ضجو اين ورباننفغ ايت، يغفدمس. وتعاىل

 مميليقي يغ مريك دان كيت ديري دف كصربن تفيص

 دان نقيءكبا وليهارفمم اكن سيتف اين كصربن تفيص

 فرمانحال اين دثاتاكن دامل . اخريةد دان ددنيا ناءيضكبها

 يغ 75ايات  الفرقان ةىل دامل سوروتعا هسبحان هاللَّ

 :برمقصود

 

 يغ تفمت تفمندا نغد دبالس اكن ثمريك ايت مسوا"

 اكن والف مريك دان مريك كصربن دسببكن ضدشر يضيغت

 ث".ددامل سالمت نفاخاو دان حرمنتفغ منرميا

 

 دف خطبة خريياغم روموسن ايضجوسرتو سبا

ني، ماريله كيت سكال مجاعه روثم نييغا ربنم اين، كالي

 دانعليه السالم  براهيما نيب ورباننفغ ريستيوافجاديكن من

 ايضسبا اين عليه وسلم هاللَّصلى  هاللَّ رسول ينداضب

 ملقساناكن دامل نابقربر كيت اونتوق تغمسا دان كقواتن

 سالمإ مشاركت جاديله. وتعاىل هسبحان هاللَّ دفك كطاعنت

 دان ورباننفغ برسديا مالكوكن تفيص اءيثوفمم يغ
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 هسبحان هاللَّ امضا قكنضمن دامل يضيغت يغ كصربن صيفت

 اداله سالمإ امضا ممليهارا سضوتعاىل. سدرله بهاوا تو

 سرياه نغد غضبرب كيت ثوناض لهفاا مسوا، كيت سضتو

 رسول ينداضب دانعليه السالم  براهيما نيب ورباننفغ هيبت

 توبوه لوقفبر ثها كيت يفتتا اكن عليه وسلم هاللَّصلى  هاللَّ

وربانن ملقسناكن سبارغ بنتوق فغ افتن سهاج مليهت دان

 جك ثوهغضم اين. سسوسالإ امضا ممرتبتكن اونتوق

 سوده ،اثامضا دمي نقربابر فوغضس سالمإ اومت فستيا

 اكن تيدق دان ليهارافتر سنتياس اكن اين سالمإ امضا سيتف

 هاللَّ فرمان. اين سالمإ امضا مرنداهكن براني يغ يهقف اد

  :11 ضيغه 10 ياتا صفلا ةسور دامل وتعاىل هسبحان

 

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ٱ
 هت ختمت حت جت هب مب  خب حب جب هئ

جخ مح جح مج حج مث  
 

اميان! ماهوكه اكو بر يغ غواهاي اور"برمقصود: 

 كامو المتكنثم بوليه يغ نءاضرنيافتوجنوقكن سسواتو 

 كامو يت،ءيا ؟ثساكيت ريرفت تيدق يغ سيقسا عذاب دري

 دان اليممب غبرجوا كامو سرتا ،ثرسول دان هاللَّ دفك براميان
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 يغ; كامو ديري دان بندا هرتا نغد هاللَّ امضا قكنضمن

جك كامو هندق  كامو، يضبا باءيق لبيه يغ لهوايت دمكني

 ".(ثسبنر يغ حقيقة) تاهويغم
 

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 

تاْغِفرِينا فاياا فاْوزا  حئ  ٱلتَّائِِبيا  ةا ڀوا يا  ٱلُْمس ْ


