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 بولن حمرم فد كأوتاماءن عملن 
 م 2022 جوالي 29

 

 لْقَـآئِـلِٱ  ٻ  

 خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ٱ
 مج حج هتمث مت خت  حت جت هب مب

   جغ... حسخس  جس مخ جخ جحمح

 (36:التوبة)
 

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  

 (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

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

دان  هاللَّبراميان كفد  سنة( رسولث، جك كامو بنر)ال

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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 تاجوق هورايكنغم اكن اين كالي دف خطبة. اخريةد

 .حمرم بولن دف عملن ناءوتامأك

 

 دامل رتامف بولن اكنفمرو حمرم بولنسسوغضوهث 

 دامل يغنتف ريستيواف تنتغ كيت تكنغيغم يغ هجرةتقويم 

عليه  هاللَّ صلى حممد نيب هجرهنفغ يتءيا، إسالم سجاره

 ض. بولن حمرم اين جومدينه ككوتا ةمك كوتا فددر وسلم

 مميليقي دان دحرميت يغ بولن تفام دفدر ساتو ساله يالها

حال اين دسبوتكن  .وتعاىل هسبحان هاللَّ دسيسي نءكموليا

 يغ 36 ايات ةتوبلا ةسور دامل وتعاىل هسبحان هاللَّ فرمان دامل

 :برمقصود يغ تادي خطبة اول دف كنخادبا

 

 دوا اياله هاللَّ (حكوم) دسيسي بولن نغبيل ثوهغضسسو"

 هاللَّ مساس هاللَّ كتاب دامل (كنفدتت تله يغ)بلس بولن، 

 يغ بولن تفام ثدانتارا بومي، دان يتغال تاكنفيخمن

 لوروس، بتول يغ امضا اياله ايت دمكني يغ نفكتت. دحرميت

 يغ بولن دامل كامو ديري يءانياغم كامو نلهغجا مك

 "...(ثنغالر رغضمل نغد) ايت دحرميت
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 ،هاللَّرمحكم  معاشراملسلمني

 دامل غلواف مبيلغم رلوف كيت إسالم اومت ايضسبا

. كيت صاحل عملن ناكندضتفملي كيت اونتوق حمرم بولن

فد  الكوكن إسالم اومت اونتوق داجنوركن يغ عملن انتارا

 اول دان تاهون اخري ءدعا خممبا عملن اياله ،حمرم بولن

 خكران عملن ممبادمكني  دكاتاكن ال اينح. هجرة تاهون

 دان حكمه قثتاهون دان اول تاهون اين با اخري ءدعا

 تاهون اخري دف ءبردعا كيت ابيالفا ث ايالهانتارا قنث.يءكبا

 دان ديري هبرحماسب كيت اونتوق برتوجوان فستيث هجرة

 فترهاد وتعاىل هسبحان هاللَّ درفد وننفمأك مموهون

 يغ تاهون دف الكوكن كيت تله يغ دوسا دان نفكسيال

 اياله والفاول تاهون هجرة  ءدعا خنكاال حكمه ممباما. اللو

 دبريكن رضا وتعاىل هسبحان هاللَّ دفك ءبردعا كيت اونتوق

 عمل مالكوكن استقامه سنتياس انتوق هدايه دان كقواتن

 غ.دات اكن يغ تاهون دف نقيءكبا

 

 اومة إسالم لينتريضس اد اين، هاري دف يتوضنامون ب

ملن ع رتيكايكنفمم ماسيه يغ كيت مشاركت نغكال دامل

تاهون اين. مريك مندعوا  اخريتاهون دان  اول ءدعا خممبا

 دان شرع اهليثم يغ ربواتنف اكنفبهاوا عملن اين مرو
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 يغ مريك ثوهغضسسو. سست يغ هعبد ربواتنف اكنفمرو

 تيدق دان ساله يغ نغضفت ساتو اداله سدميكني اتكنغم

 سنهال اهل نفضغ دفدر فغيمثم سرتا ،سكالي سام سابراس

 خكران عملن ممبادمكني  دكاتاكنل اين حا. جلماعهاو

 اراخ ساتو ساله اكنفتاهون دان اول تاهون مرو اخري ءدعا

 هسبحان هاللَّ دفك ديري مندكتكن إسالم اومت اونتوق

 ضجو اين عملن. هجرة بارو تاهون مبوتثم دامل وتعاىل

 ثندرناس اد سرتا إسالم اومت قناثكب اوليه دترميا تله

ايات  غافر ةسور دامل وتعاىل هسبحان هاللَّ فرمان اميانضسبا

 :برمقصود يغ 60

 

 داكوفله كامو كء: بردعابرفرماندان توهن كامو "

. كامو رموهوننف ءدعا ركننكنف اكو ايخنس

 دان ةبرعباد دفدر تكبور غسومبو يغ غاور ثوهغضسسو

 ناءدأك دامل جهنم نراك ماسوق اكن داكو،فك ءبردعا

 ".هينا

 إسالمت اوم دفك عموم رينتهف اكنفايات اين مرو

 يغ غاور. وتعاىل هسبحان هاللَّ دفك ءاونتوق سنتياس بردعا

 وتعاىل هسبحان هاللَّ رينتهف يتمنطاع دان ءبردعا نغضا

 نراكك ن ماسوقد اكن دان غسومبو يغ نسياءم اكنفمرو



 6 

 اول دان تاهون اخري دف ءدعا خممبا عملن روموسنث .جهنم

 تفيصبر يغ اين ايات رينتهف دامل ترماسوق اين تاهون

 .مومع
 

 سكالني، هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 ضتاهون دان اول تاهون اين جو اخري ءن دعاءاخبا

 اميانضسبا بولن اخري دان بولن اول ءدعا نغد دقياسكن

 :برمقصود يغ داود ابو االماماوليه  دروايتكن يغ حديث
 

 هاللَّ رسول ينداضب ثبهاواس عنه، هاللَّ رضي ْهاَدَتَق دفدر"

 ينداضب مك ،انق بولن مليهت ابيالفا عليه وسلم هاللَّ صلى

 ضمسو. توجنوقف دان نقيءكبا ممباوا اين بولن ضمسو: ءبردعا

 ممباوا اين بولن ضمسو. توجنوقف دان نقيءكبا ممباوا اين بولن

 تله يغ هاللَّ دفك براميان اكو. توجنوقف دان نقيءكبا

 االضس: بركات كمودين كالي، ضتي قثسبا. تاكنموفيخمن

 غاين، دان دات بولن يضرف ممباوا تله يغ هاللَّ يضبا وجيف

 ".اين بولن نغد

 

 كيت دفك منوجنوقكن جلساين  حديثبرداسركن 

 بولن اول دف ءدعا خممبا كيت اونتوق اجنورن تفتردا بهاوا

 اخري ءدعا خممبا ايت اوليه. ثسبلوم بولن ثبراللو ستله
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 حديث نغد دقياسكن ضجو اين تاهون اول دان تاهون

 .ترسبوت

 

 سكالني، هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 القكنضد يغين ءين ايت، انتارا عملن صاحل الءسال

 عملن ملقساناكن القكنضد كيت اياله اين حمرم بولن دف

 اوليه دروايتكن يغ حديث برداسركن اين حال. سنة واساف

 ينداضب ثبهاواس عنه هاللَّ رضي ةهرير ابو دفدر مسلم االمام

 :برمقصود يغ برسبدا عليه وسلم هاللَّ صلى هاللَّ رسول

 

 دبولن واساف اياله رمضان بولن ستله واسافاوتام -ماسأوت"

 اياله فرض صالة سسوده صالة اوتام-ماسأوت دان حمرم،

 ".مامل صالة

 ملقساناكن كيت فد دامل يتو،ضب ونف وهغضسو

 دتونتوت ضجو كيت اين، حمرم بولن دامل سنة واساف ةعباد

 هاري فد يتءيا حمرم 10 دف سنة واساف وتاماكنغم اونتوق

 دليل تفكران تردادمكني  دكاتاكنل اين حا .شوراءاع

. اين حمرم 10 دف واسافبر كلبيهن ريتاكنخمن يغ خصوص

 ابو دفدر داود ابو االمام اوليه دروايتكن يغ حديث ثانتارا
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 هاللَّ صلى هاللَّ رسول ينداضب ثبهاواس عنه هاللَّ رضي قتاده

 :برمقصود يغ برسبدا عليه وسلم

 

 كنفهارغم اكو ثوهغضسسو ،عاشوراء هاري دف واسافبر"

 ستاهون دوسا وسكنفهاغم تفدا اي ايفسو هاللَّ دفك

 ث".سبلوم

 

 اين، حمرم 10 واساف كنارجغم اراخ نغن داءبركن

 انتوق ترباءيق يغ اراخ بهاوا اتاكنثم تله علماء اراف

 يتءيا ن،اءدأك ضتي اد اين عاشوراء واساف كنارجغم

 هاري دف واسافبر داجنوركن رتامف يغ اوروتن يكوتغم

 واسافبر كدوا يغ اتاو ،ثسفسل هاري ضجو دان ثسبلوم

 10 دف واسافبر ضكتي يغ اتاو سهاج، حمرم 10 دان 9 دف

 .سهاج حمرم

 

 سكالني، هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 اين، كالي دف خطبة خريياغمكسيمفولن  ايضسبا

 كيت سام-برسام ماريله سكالني، مجاعه روثم نييغا ربنم

براوسها منجاديكن ديري كيت لبيه باءيق  سرتا هبرحماسب

 اين. حال اين دكاتاكن دمكنيبولن حمرم افابيال مماسوقي 

تله كيت  برمعنا اينكيت مماسوقي بولن حمرم  افابيال كران
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 سوده كيت عموربرارتي  ،مماسوقي تاهون بارو هجرة

 اكن والف ددنيا كيت نفكهيدو دان كتيغمن مساكني

 بولن دف ةعباد عمل قنلهثرباف ايت، اوليه. كتيغس مساكني

 اونتوق بكلن ايضسبا سنة واساف ةعباد ثصخصوحمرم 

 كيت يغ صاحل عملن ضمسو. كلق خريةكأ باوا كيت

 تفمندا دان دترميا اكن اين حمرم بولن غنجفس الكوكن

 فرمان. وتعاىل هسبحان هاللَّ دفدر كريضاءن سرتا نجرنض

  :75 ايات هط ةسور دامل وتعاىل هسبحان هاللَّ

 

  مئ هي مي خي حي جي ٰه  مه جه هن من
 

 براميان، دي غسدا ثدفك غدات يغ افدان سسيا" :برمقصود

 ايت مريك مك صاحل، يغ عمل كنارجغم تله دي سرتا

 ث".جتدر ييغضت يغ ليغضت تفمت وليهابر اكن

 

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 ْ


