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  اخريةهاري د الوءسرفاكن د غنعمت ي
 م 2022 جوالي 22برساماءن  هـ 1443 ذواحلجة 22

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

نت مت زت رت ىبيب نب  مب زب  

(134 :ألنعام ا)  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  
 

 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
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نعمت يغ اكن دفرسوءال  تاجوق نجلسكنم اكن اين كالي

 .اخريةهاري د

 

 ،سكالني هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 يقني واجب كيت براميان غي سالمإ اومت ايضسبا

 اخرية هاري كران اخرية هاري كوجودن دفك رخايف دان

 كيت رلوف غي اميان روكون دفدر ساتو ساله اكنفمرو

 عامل هونيغم غي نسياءم مسوا كلق، اخرية هاري دف. امياني

 دباوا اونتوق شرحم غادفد كمبالي كيتكنغدب اكن اين

حال . بالسن منرميا يضوتعاىل با هسبحان هاللَّ لنيادفغ كموك

 وتعاىل هسبحان هاللَّ فرماناين سباضاميان يغ دتضسكن دامل 

 خطبة اول دف كنادباخ غي 134 ايات ة األنعامسور دامل

 :برمقصود غي تادي

 

 قيامة هاري) كامو دفك دجنجيكن غي فا ثوهغضسسو"

 تفدا اكن تيدق كامو دان غدات اكن فتت (ثبالسن دان

 ".(ايت بالسن دري) ديري سكنفمل

 

 ،هاللَّمعاشر املسلمني رمحكم 

 يفهادغم اكن نسياءم مسوا كلق اخرية هاري دف

. ددنيا فهيدو مساس دالكوكن غي عملن غتنت نءربيخاراف
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 دبريكن تله غي نعمت االضس الوءرسفد اكن نسياءم مسوا

. انتارا نعمت يغ اكن دتاث دان اين ددنيا فهيدو سالما

 سباضاميان كفد ماءنسي فد هاري ترسبوت اياله دفرسوءال

 هَزْرَب ابو دفدر ،رتمذيال االمام اوليه نكدروايت غي حديث

 عليه وسلم هاللَّصلى  هاللَّ رسول ينداضب ثبهاواس يِمَلْسااَل

 :برسبدا

 

 ُعُمِرِه َعْن ُيْسَأَل َحتَّى اْلِقَياَمِة َيْوَم َعْبٍد َقَدَما َتُزوُل اَل"

 اْكَتَسَبُه َأْيَن ِمْن َماِلِه َوَعْن ،َفَعَل ِفيَم ِعْلِمِه َوَعْن ،َأْفَناُه ِفيَما

 ."ُهاَلَأْب ِفيَم ِجْسِمِه َوَعْن ،َأْنَفَقُه َوِفيَم

 

 اكن تيدق همبا غسأور كاكي قفبرمقصود: "كدوا تال

 اونتوق ثعمور غتنت ثدتا يافمس قيامة هاري دف اجنقضبر

 عملكن، دي فا اونتوق ثعلمو غتنت هابيسكن، دي فا

 كننفاقا دي كمان دان وليهارف دي مان دري ثهرتا غتنت

 ".وناكنض دي فا اونتوق ثتوبوه غتنت دان

 

 نعمت تنتغ كيت دفاين تله منجلسكن ك حديث

 يغ كلق اخرية هاري دف كيت دفك الكنوءرسفد اكن غي

 وناكنغضم نسياءم اميانضبا غتنت ثدتا اكن اياله رتامف

 اكنفروم عمور كران ددنيا فهيدو مساس عمور نعمت
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 هسبحان هاللَّ دكورنياكن غي تربسر نعمت ساتو ساله

 وناكنغضم غي مريك اياله ترباءيق غي نسياءم. وتعاىل

 دان نقيءكبا مالكوكن سنتياس نغد عمور نعمت

 . حال اينكرنغكمو مالكوكن رفددديري  هيندركنغم

باءيق عمور اياله عمور يغ -دكاتاكن دمكني كران سباءيق

 غي ثحدي باضاميانس صاحل يغعملفنجغ دايسي دغن 

 :برمقصود غي رتمذيال االمام اوليه دروايتكن

 

 ثبرتا غورأسس عنه، هاللَّ رضيبن ُبْسر  هاللَّ عبد دفدر"

 هاللَّ رسول ايت؟ ترباءيق يغ غاور افسيا: هاللَّ رسول دفك

 دان ثعمور غنجف غي غاور: منجواب عليه وسلم هاللَّ صلى

 ".ثعمل باءيق

 

 سكالني، هاللَّ درمحيت يغ مجعة غسيد 

 نعمت اياله نسياءم دفك ثدتا اكن غنعمت كدوا ي

 كنلمعغم دان وناكنغضم نسياءم اميانضبا يتءيا علمو

 نقيءكبا ممباوا ترسبوت علمو اد سام دكورنياكن، غي علمو

 تفدا غن اياله علمو يقيءكبا ممباوا غي علمو. ثسباليق اتاو

. وتعاىل هسبحان هاللَّ دفك كطاعنت دفك نسياءم ممباوا

 ممباوا غي علمو اياله نقيءكبا ممباوا تيدق غي علمو مانكاال

 اوليه. ككفورن دان كسسنت كجاهنت، دفك نسياءم
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 نغد دبريكن غي علمو نعمت وناكنضمغكيت فرلو  ايت،

 نلهغجا .وتعاىل هسبحان هاللَّ نءريضاك تكنفمندا اونتوق نية

 رتيفس ديري نغنتيفك اونتوق علمو وناكنغضم كيت

دامل  كران ينءال غاور دف رنده غممند دان ءريا ،غسومبو

 دفدر الرتمذي االمام اوليه دروايتكن غي حديث سبواه

 هاللَّ رسول ينداضب ثبهاواس عنه، اللَّـه رضيَكَعْب بن َماِلْك 

 :ودبرمقص غي برسبدا عليه وسلم هاللَّصلى 

 

 اراف نغد برديبت اونتوق علمو بارغ سياف منونتوت"

تاو انتوق ا غاوراتاو انتوق ممفرسنداكن  علماء

اكن  اللَّهمغاليهكن فنداغن ماءنسي كفدث نسخاي 

 ".مماسوقنث كدامل نراك

 

 دفناده الكنوءرسفد اكن غي ضكتي نعمت ثسرتوس

نسي اءكلق اياله نعمت هرتا. م داخرية وتعاىل هسبحان هاللَّ

 ايت هرتا كهاميانضبا ي،قدميلي غي هرتا غتنت الوءرسفاكن د

 هرتا كهكمان دان ثسباليق اتاو حالل اد سام ؟راوليهفد

 هرتا كران دمكنيثاتاكن د اين حال. ثندبلنجاك ترسبوت

 سخارا كيت ميليق حق ثمسوا بوكن وليهارف كيت غي

 ينءال غاور حق اكنفمرو اداله ثينضسبها ثسباليق مطلق،

 يقميلي كيت غي هرتا وناكنلهض. تونايكن كيت رلوف غي
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 منونايكن نغد ثانتارا كلق داخرية كيت تمنفع اونتوق

 دان بروقف صدقه، عملن نقثربافمم برزكاة، نفكواجي

 هسبحان اللَّه فرمانفركارا اين دجلسكن دامل . ثايضسبا

 :برمقصود غي 92 ايات عمران لا ةسور دامل وتعاىل

 

 (حقيقة) يافمنخا تفاكن داكامو تيدق سكالي"

 درماكن كامو سبلوم (ورنافمس غي) كبقتني دان نقكباجي

 جوا فا سسواتو دان. يغساي كامو غي فا دري نيضسبها

 ".ثيءتاهوغم اللَّه ثوهغضسسو مك درماكن كامو غي

 

 سكالني، اللَّه درمحيت يغ مجعة غسيد

 اياله ثدتا اكن غي تفمأين ايت، نعمت كءسال

 نعمت اميانضبا ثي اكن دتانساءم. بادن توبوه نعمت

 اونتوق وناكنضد تاي نعمت ادكه وناكن،ضترسبوت د

 اتاو وتعاىل هسبحان اللَّه دفك ديري مندكتكن توجوان

 رلوف كيت براميان غاور ايضسبا ،اوليه ايت. ثسباليق

 رتيفس نقيءكباكجالن ترسبوت نعمت وناكنغضم

 ضتنا وناكنغض، مةبرعباد اونتوق بادن توبوه وناكنغضم

 جيوا ناربقبر دان كيت غدسكليلي نسياءم غمنولو اونتوق

 منجاديدرفد  ديري ايلقكن. سالمإ امضا قكنضمن دمي

 اونتوق فا مالكوكن افتن توبوه لوقفبر ثها غي نسياءم
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 سنديري ديري كنغممنتي صيفتجاءوهيله  دانسالم إ امضا

 سبواه دامل. نسياءم دفك نغرتولوف فا ممربيكن افتن

 ةهرير ابو دفاالمام مسلم در روايتكن اوليهد غي حديث

 عليه وسلم اللَّهصلى  اللَّه رسول ثبهاواس عنه اللَّه رضي

 : برمقصود غي برسبدا

 

 سواتو من غسأور دفدر سكنفمل غي افسيا غبار"

 تعاىله سبحان اللَّه مك دنياكسوسهن دري كسوسهن

 هاري كسوسهن فددر كسوسهن ثدري سكنفمل اكن

 غي غسأور تسكأ نكنغمري غي افسيا غبار دان. قيامة

 دان ددنيا ثاتس ممودهكن اكن تعاىل اللَّه مك كسولينت

 ".داخرية

 كالي دف خطبة خريياغم روموسن باضي ايضسبا

 بهاوا سدرله سكالني، مجاعه تكنغيغم نيغاي ربنم اين

 سيتف اين ددنيا كيت دفك دكورنياكن غي نعمت فستيا

 داخريةوتعاىل  هحانسب اللَّه اوليه الوءرسفد دان دنيالي اكن

 غي نعمت وناكنضمغكلق. اوليه ايت، ماريله كيت 

 دان الاهف وليهارفمم يضبا نقيءكبا رهأك رهكنضنواد

 وتعاىل هسبحان اللَّه ضمسو. وتعاىل هسبحان اللَّه دفدر نجرنض

 سنتياس رضا كيت دفك هدايه دان توفيق ممربيكن سنتياس
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 كنيغمو سبايق دبريكن غي نعمت وناكنغضم استقامه

 دامل وتعاىل هسبحان اللَّه فرمان. كيت حياة خريأك غضهي

  :93 ايات نملة السور

 

 رن مم ام يل ملىل يك ىك مك  لك اك ٱ
من زن  

 

 يسضاال فوج دان كاتاكنله )واهاي حممد(:": صودبرمق

نعمتث يغ تيدق -)يغ مليمفهكن نعمت اللَّهترتنتو باضي 

 ترهيتوغ(، دي اكن ممفرليهتكن كفد كامو تندا

نث سوفاي كامو دافت مغتاهويث )دغن جلس اءككواس

له الالي اكن سضاال يغ قثات( دان توهنمو تيد

 ."كاموالكوكن

 

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  حئ  ٱلتَّائِِبيا  ةا ڀوا يا  فاياا فاْوزا ٱلُْمس ْ


