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  برمشاركت فهيدو ناءيضي كبهاكوخن ادوانفرف

 م 2022 جون 10
 

 لْقَـآئِـلِٱ  ٻ  

 رب يئ ىئ  مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٱ
 نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب
 ىق ىفيف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت

مل  يك ىك مك لك اك يق  

(103 :عمران ال)    

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  

 (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  )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  فدك 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 فد خطبة. اخريةد

 .تبرمشارك فهيدو ناءيضكبها يكوخن ادوانفرف

 

 سكالني، هاللَّ  درمحيت غي مجعة غسيد

 اداله اين هاري دنعميت غمانن يأكمعمورن دان ك

 منروسي ايفاخد غي وتعاىل هسبحان هاللَّ نعمت ساتو ساله

. سالمإ اومت نغكالامل د فهيدو كهرمونني دان ادوانفرف

 فا دامل كقواتن ممبينا بوليه كنيغمو تيدق اراضن سسبواه

. بله هخفبر ثمشاركت وتاغضا جك ون،فسكالي غبيد جوا

 تروس ايفسو ضدجا دان ليهارافن مستيله داي نعمت

حال . غدات اكن نغولوض اوليه يثيدوار تفدا دان ككل

 دامل وتعاىل هسبحان هاللَّ فرماناين بوليه درجوع درفد 

 خطبة اول دف كناخدبا غي 103 ايات عمرانآل  ةسور

 :برمقصود غي تادي

 

 امضا) هاللَّ تالي دفك سكالني كامو وهلهضت فضغدان بر"

 نعمت لهغبراي دان كن-رايخرب كامو نلهغجا دان (سالمإ

 مساس) موسوهن-برموسوه كامو كتيك كامو دفك هاللَّ

 كامو هاتي دانتارا اتوكنثم هاللَّ اللو ،(دهولو ليةيجاه

 مك ،(سالمإ نعمت نغد ادوف-برساتو كامو غضسهي)
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 غي سالمإغاور ايت هاللَّ نعمت نغد كامو منجاديله

 نراك غجور يفدت برادا تله دهولو كامو دان برساودارا

 هاللَّ اللو ،(جاهلية مساس كامو ككفورن دسببكن)

 سالمإ نعمت دسببكن) ايت نراك دري كامو سالمتكن

ايات كامو دفك منجلسكن هاللَّ دمكينله. (ضجو

 ".ثتهداي توجنوقف تفمندا كامو ايفسو ،ثنغكرتا

 

 ،هاللَّمعاشر املسلمني رمحكم 

دنضارا  سالمإ اومت نغكال دامل ادوانفرفاين  خريأمت

 .ثهنخفرفبيبيت كنقفسوده مساكني موال منمكيت 

 دمي سديكيت ترهاكيس مساكني منجادي ادوانفرف

. اين هاري كيت مشاركت نفكهيدو دامل سديكيت

 سورم مساكني كيين كوكوه ثولوهد غي الرحم صلة ايكنت

 دان فهمن ،سسواتو فضغن ناءربيذف. كنغممبيمب امت دان

 دان ربسرفد موال تله ناءامضأك سرتا رقومنف ايسو

 دامل اهنخفرف دان رباهلنف توسكنخمن يضبا دسرهلكن

 ت،فومغم ي،خاخمن هينا،غم ربواتنف. تكرامش نغكال

مساكني  سوده ثايضسبا دان عاءيب ممبوك فتنه، منابور
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 سسام رموسوهنفمغعاقبتكن برالكوث  هيغضبرللواس 

 .تكرامش

 رضا كيت كناجرغتله م سالمإ اجرن كنغسدا

ماءنسي.  سسام الرحم صلة نغهوبو ممليهارا سنتياس

 بركاسيه غسالي فهيدوانتاراث كيت داجنوركن انتوق 

 دادا فغبرال سنتياس ،برتولق انسور حرميت،غم غسالي ،غساي

 تراللو يغ تفيص سبب اوليه يفتتا اكن. ثايضسبا دان

 مك فهمن فضغن اتاو سسواتو دفك ثونتوهخ تعصوب،

 بوديايغ دبينا مساكني هيلغ بهكن  الرحم صلة نغهوبو

 جادي-مساكني منجاديفوال  يتاءنكغرسف دان نيخكبن

. سالمإ غاور ايضسبا اخالقنيالي اوءيفملم غضسهي

 ضجو سالمإ سسام ناءرساودارف ايكنت يضال غمال لبيه

 بربيذا ايت ثساودارا كران ثها وتوسكنفد فوغضس

. ثيءدسرتا غيكفد سسواتو كومفولن  فهمن فضغن اتاو

 اللو سنديري سسام برباله اكن سالمإ اومت ثاخري

 ممباوا ثاخري غي سالمإ اومت نغكال دامل اهنخفرف برالكوله

 سبواه دامل. سنديري ايت سالمإ اومت دفك بسر نيضكرو

 ةهرير ابو دفدر مسلم االمام اوليه دروايتكن غي حديث
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 عليه وسلم هاللَّصلى  هاللَّ رسول ثبهاواس عنه هاللَّ رضي

 :  برمقصود غي برسبدا

 

 دان اثنني هاري دف دبوك ضشرينتوف ثوهغضسسو"

 نغد هاللَّ كوتوكنثم تيدق غمبا يه دوسا مسوا. مخيس

 دي انتارا غي غاور يضبا واليخك وني،فدام اكن سسواتو

 اللو .اهنخفرف دان نيخكبن تفتردا ثساودارا دان

 مريك غضسهي اين غاور دوا وهكنلهغضت: دكاتاكن

 مريك غضسهي اين غاور دوا وهكنلهغضت! برداماي

ك مري غضسهي اين غاور كدوا وهكنلهغضت! برداماي

 ".!برداماي

 

 سكالني، هاللَّ  درمحيت غي مجعة غسيد

 هندقله كيت سالمإ اومت ايضاوليه ايت، سبا

 بلهكن هخمم بوليه غي ربواتنف بنتوق غسبار منولق

 صلة نغهوبو ركوكوهفمم كمبالي رلوف كيت. مشاركت

 غيياتنضك دفك وانفتوم ممربي نغد كيت سسام الرحم

مسجد، د برمجاعه صالة رتيفس اومت، دوكنفاتوثم بوليه

 كسوكانن الون،يكسوكار ياتنضمليبتكن ديري دامل ك

 مشاركت دامل لياومتفيص عملكنله. ثايضسبا دان



 7 

 بنتو بكرجاسام، ريهاتني،ف برت، مبيلغم تفيص رتيفس

 لياوم صيفت. ثايضسبا دان حرميت،غم غسالي ممبنتو،

 دان ركوكوهفمم كيت ممبنتو تفدا اكن غي لهياين رتيفس

 .مشاركت سسام نتقكمواف دان ادوانفرف يضال واتكنغم

 

 سكالني، هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 كالي دف خطبة خريياغم يضبا روموسن ايضسبا

 بهاوا سكالني مجاعه دفك تكنغيغم نيغاي ربنم اين،

 دفك يكوخن ساتو ساله اكنفمرو ادوانفرف ثوهغضسسو

 افتن. برمشاركت نفكهيدو دامل ءنايضكبها دان ماننأك

 يكوتغم ناءدأك دامل فاكن هيدو مشاركت اين، يكوخن

 ثاخري غي مورني نيالي غهيل ن،غرتيمبف غهيل ،نفسو هاوا

 .نسياءم سسام الرحم صلة ايكنت نقكمروس اكن

 

 دان ناءربيذف االضس يكنفكتماريله كيت 

 دفك غهالفغ باتو منجادي غي اين سالما غي فرسغكيتاءن

 دان نيضكرو لهفوكوخسالم. إاومت  نكادوفمثاتو اوسها

 ايضسبا سالم،إ اومت اوليه غوغضدت غي نءساراغكس

 بهاوا تله،غاي. برالكو غي اهنخفرف دفدر كسن دان قبةاع

 هاللَّ اوليه دجاديكن غي ترباءيق غي اومت اكنفمرو كيت
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 شريعة قكنضمن دان ممعموركن اونتوق وتعاىل هسبحان

 اكن اين ادوانفرف بركت ضمسو. اين بومي موكد سالمإ

 ثصخصو سالمإ اومت كيت بوات بسر تمنفع ممربيكن

 هاللَّ فرمانحياتيله . ثعام اين عامل سلوروه دان جوهر ساغب

 :93-92 ايات نبياءالا ةسور دامل وتعاىل هسبحان

 

 ىه مه جه ين ىن  من خن ٱ
 ٰذ يي ميىي خي حي  جي يه

ٰى ٰر  
 

 كامو، امضا لهياين سالمإ امضا ثوهغضسسو"برمقصود: 

 مك; كامو توهن اكوله دان ،ثوكوقف اساس ساتو غي امضا

 ماسيه نسياءم قنثاكب).داكو اكن كامو مسبهله

يك; مر امضا اوروسن دامل بله-هخفبر دان (برسليسيهن

 اونتوق) كامي دفك كمبالي اكن ثمسوا مريك (تلهغاي)

 ".(نسالب منرميا

 

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
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ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تا فاياا فاْوزا  حئ  ٱلتَّائِِبيا  ةا ڀوا يا  ِفرِينا غٱلُْمس ْ


