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 ميانكسمفورناءن ااساس  وجيفالق ترخا
 م 2022 نوؤميرب 11 برساماءن هـ 1444 ربيع األخر 16

 

 لْقَـآئِـلِٱ  ٻ  
 مح جح مج  حج مث هت مت خت حت ٱ

حس جس مخ جخ  

 (63)الفرقان:

 

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  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 دفك ناءكتقو كتكنغماريله كيت مني

 دان رينتهثف االضس ملقساناكن وهغضبرسو نغد وتعاىل

 تفمندا كيت مودهن-موده .نثغالر االضس لكنغضمني

 طبةخ. ريةخدا دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة
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الق ترفوجي خا تاجوقمغهورايكن  اكن اين دكاليف

 .ميانكسمفورناءن ااساس 

 

 ،سكالني هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 غي اخالق منيتيقربتكن غي امضا مروفاكنسالم إ

 نغد سسواي غي الكو كهغتي اتاو ربواتنف يتءيا وجيفتر

 اومت وجي،فتر غي اخالق ثادا نغد. شرع دان عقل

 اين مودهحم تفيص. لياوم دان يغضتي غندفد اكن سالمإ

 غي مسلم غورأسس ديري دامل اد رلوف دان دعملكن مسيت

 اخالقوتعاىل. جك  هسبحان هاللَّ دفك براميان ثديري اكوغم

 وفمم اكن سيتف برتروسن اراخس دعملكن تفدا باءيق غي

 دان ديري جاتي اءيثوفمم غي سالمإ اومت مالهريكن

 فهيدو اوجني دان ابرنخ االضس يفهادغم دامل كتاهانن

 فرمانحال اين جلس دثاتاكن دامل . اين ماجو سربا غي ددنيا

 تله غي 63 ايات لفرقانا ةسور دامل وتعاىل هسبحان هاللَّ

 :برمقصود غي تادي خطبة اول دفكن اخادب

 

 غي مريك اياله ،(ثياءضيدر غي) الرمحن (هاللَّ)دان همبا"

 غيغاور ابيالفا دان سنتون نفسو نغد دبومي برجالن

 مريك، دفك كات كنفهاد ادب، غكور بركالكوان
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 غي ركاراف دري سالمت غي ركاتاءنف نغد منجواب مريك

 يين".غداي تيدق

 

 ،اللَّهرمحكم  معاشراملسلمني

 تردافت دامل هاري دفبهاوا  دنافيكنتيدق دافت 

 دامل دوليف مبيلغم تيدقماسيه  غي مشاركت نغكال

 ثدولو غي ادب. ماءنسي سسام اخالق ممليهارا الوءس

 غهيل مساكني سوده كيين مشاركت دامل بوديا منجادي

 تيدق فسيك بهكن سديكيت، دمي سخارا سديكيت

 ممبوك هينا،غم ا،خرخمن كاسر، فبرخاك ،غاور حرميتغم

 نغكال دامل ترسبار بضيتو موده ثايضسبا دان غاور عاءيب

 تيدق اين نسياءم سسام اخالق ثسكريا. مشاركت

 كنغمندات بوليه اين ركاراف باءيق نغد ضدجا دان ليهارافد

 اكن ثاخري غي رموسوهنف دان رباهلنف ،يتاءنكغرسف

 .نسياءالرحم سسام م صلة نغهوبو مموتوسكن

 

 اين وجيفتر غي اخالق مبنتوقنف ثوهغضسسو

 داوتوسكن هاللَّ رسول ينداضب اوتام اساس انتارا اكنفمرو

 دفك ترباءيق غي تالدن ونتوهخ اكنفمرو ينداضب كران

 بهاوا بوقتيكند تله سالمإ سجاره دامل. نسياءم اومت
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منجادي ساله ساتو  تله هاللَّ رسول ينداضب وجيفتر اخالق

 غاور هاتي مناون برجاي تله دان ينداضب دعوة يبارنفثارا خ

 امضا مملوق دان يكتفتر مريك غضسهي قريش كافري

 ايات بااألحزة سور دامل وتعاىل هسبحان هاللَّ فرمان. سالمإ

رجوعكن يغ  برايكوت ادالهسباكاميان يغ  برمقصود غي 21

 :ترباءيق انتوق كيت

  

 هاللَّ رسول ديري دف كامو يضبا اداله ،ثوهغضدمي سسو"

 غي غاور يضيت باءباءيق، يا غي ايكوتن ونتوهخ ايت

 (باءيق بالسن) دان هاللَّ (كريضاءن) كنفهارغم سنتياس

 قثبا هاللَّ اتيغيغم دان بوتثم والف دي سرتا ،اخرية هاري

 ( ".غسن دان سوسه ماس دامل)

 

 ،سكالني هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 امت سالمإ امضا ،حال يغ دمكني ايتولهاوليه 

لكن دان ممبودياكن معغم سنتياس رضا ثاومت دفك منونتوت

 اين وجيفتر غي اخالق. نفكهيدو دامل وجيفتر غي قاخال

 -:يتءيا ركاراف فبربا كوميغمر

 ممليهارا ثانتارا سنديري ديري فترهاد اخالق: رتامف

 جيوا ممربسيهكن كر،غمو ركاراف مالكوكن دفدر ديري

برعمل،  دامل براستقامة سنتياس هاتي، اكيتفث دفدر
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 بنر بركات ديري دان فرسكيرتان، كصيحنت ضمنجا ابر،فث

 االمام اوليه دروايتكن غي حديث سبواه دامل. ثايضسبا دان

 رسول ينداضب ثبهاواس عنه هاللَّ رضي ْراِبَج دفدر رتمذيال

 :برمقصود غي برسبدا عليه وسلم هاللَّ صلى هاللَّ

 

 غي دان يءينتاخ اكو غاليف غي غاور انتارا ثوهغضسسو"

 غاور اياله قيامة هاري دف نكوغد دكت لبيه ثدودوق تفمت

 غاليف غي غاور ثوهغضسسو دان. ثقاخال ءيقبا غاليف غي

 هاري دف دريكو ثدودوق تفمت وهءجا غاليف دان يخبن اكو

 تيدق كات) اراخبي قثبا غاليف غي غاور اياله قيامة

 ".(نسياءم ولوقارفمم دان تمنفعبر

 

كدوا يتمنطاع ثانتارا ضكلوار فترهاد اخالقكدوا: 

 رتيفس غماسي نغاسف نغد باءيق ولءاضبر ،فبا ايبو

 ضجو يتوضب سرتي،يا فترهاد باءيق بربوات سوامي

تياس سن غيفدمس سوامي رينتهف يتمنطاع هندقله سرتييا

 سبواه دامل. ضكلوار اهلي مسوا فدك ملبوت مله فبرسيك

 ةهرير ابو دفدر رتمذيال االمام اوليه دروايتكن غي حديث

عليه  هاللَّ صلى هاللَّ رسول ينداضب ثبهاواس عنه هاللَّ رضي

 :برمقصود غي برسبدا وسلم
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 غي غاور اداله كامو انتارا ورنافمس غاليف ثاميان غي غاور"

كالني  يقءرا كالني، دان سباانتا ثقاخال وسضبا غاليف

-سرتييا فترهاد ثقاخال باءيق غاليف غي غاداله اور

 ".ثسرتييا

 

 ضمنجا سنتياس يتءيا مشاركت فترهاد اخالق: ضكتي

 منزيارهي مسلم، سسام سالم ممربي اولن،ضرف دامل ادب

 ناءكسجهرت كنءاعمند ديري، مرنداه ساكيت، غاور

 دان كرمني نه فمعرو مرأ ملقساناكن مشاركت،

 تفومغم ،فتنه ،كيغد حسد ربواتنف دفدر ديري لقكنيغم

 دروايتكن غي حديث نغد سالرس اين حال. ثايضسبا دان

 ثبهاواس عنه هاللَّ رضي ْرَذ ابو دفدر رتمذيلا االمام اوليه

 غي برسبدا عليه وسلم هاللَّ صلى هاللَّ رسول ينداضب

 :برمقصود

 

ن دا برادا كامو ساج مان-دمان هاللَّ دفله كامو ك برتقوى"

 تفدا غي نقيءكبا نغد نقكبورو فايكوتيله ستيا

 غي اخالق نغد نسياءم هيلولءاضرف سرتا ،ثوسكنفهاغم

 ".باءيق

 



 8 

 عامل ممليهارا يتءيا مسستا، عامل فترهاد اخالق: تفمأك

 اونتوق عامل نعمت وناكنغضم مرن،خنف غسبار دفدر

 ديري لقكنيغم سرتا باتس اوءيفملم تيدق دان نقيءكبا

 .سكيرت عامل فن ترهادقوكن كروسمالك دفدر

 

 اين اخالق وتعاىل، هسبحان هاللَّ فترهاد اخالقكليم: 

 االضس يتمنطاع يتءيا يغضتي غاليف غي اخالق اكنفمرو

 براميان، سنتياس. ثنغالر االضس لكنغضمني دان ثرينتهف

 هسبحان هاللَّ دفدر كتنتوان االضس ضاير دان برشكور

 غي دوسا االضس دفدر ثدفك برتوبة سنتياس غيفدمس وتعاىل

 .الكوكن كيت تله

 

 ،سكالني هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 خطبة خريياغمروموسن باضي  ايضجوسرتو، سبا

 سنتياس رضا سكالني مجاعه روثم نيغاي ربنم اين، كالي دف

 نفكهيدو دامل وجيفتر غي اخالق ملكنعغم دان ممليهارا

تارا ان اكنفمرو اين وجيفتر غي اخالق كران كيت سهارين

 ثسكريا. غورأسس اميان ناءورنفكسم قغضسرتا توشرط 

 اين، وجيفتر غي اخالق ملكنعغم تفدا مسوا كيت

 اد سام كيت سهارين اولنضرف دان نغهوبو ايخنس
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 هرموني مسرا، برمتبه اكن ماي اراخس اتاو غسوغل اراخس

النساء  ةسور دامل وتعاىل هسبحان هاللَّ فرمان. ياضبها دان

 :36  ايات
 

 ين  ىن مننن زن رن مم ام يل
 جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى
 خب حب جب هئ  مئ خئ حئ
جح مج حج مث  هت مت خت حت جت مبهب  

 

 نلهغجا دان هاللَّ دفك ةدان هندقله كامو برعباد"برمقصود :

 هندقله دان جوا فا سسواتو نغد دي سكوتوكن كامو

 دان ةرابق قوم دان فايبو با كدوا دفك باءيق بربوات كامو

 دكت غي غضتت جرين دان ميسكني غاور دان يتيم انق

 غاور دان سجاوات راكن دان وهءجا غي غضتت جرين دان

. يقميلي كامو غي همبا ضجو دان ترلنرت غي مسافر

 غسومبو غيغاور دفك سوك تيدق هاللَّ ثوهغضسسو

 ".ديري اكنغضب-غضممب دان تكبور

 

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 

تاْغِفرِينا  حئ  ٱلتَّائِِبيا  ةا ڀوا يا  فاياا فاْوزا ٱلُْمس ْ


