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 فليهارا امانه دامل منديديق انق
 م 2220 نوؤميرب 25برساماءن  هـ1444 ربيع األخر 30

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح ٱٱ
 جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص

خف حف جف مغ  

  (06:)التحريم

 

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

دان   )القرءان( 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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مانه دامل ا ليهاراف تاجوق نركاتاكفمم اكن اين كالي

 .منديديق انق

 

 ،سكالني هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 هسبحان اللَّه دفدر مانها دان رهضانو اكنفمروانق

 اخريةد نغونتوأك ممباوا غي ساهم اكنفمرو سرتا وتعاىل

 غي انق منجادي دبنتوق دان دديديق مريك جك كلق

 فخوكو غي مودل انسان اكنفمرو ضجو اين انق. صاحل

 ماس دف اراضن يننفميمفك دان وننغمباف يضبا ضبرهر

 راهكنثم دان فهارغم بوليه تيدق فبا ايبو اراف. نفهاد

 كران ينءال يهقف دفك انق منديديق جوابغوغضت ثنوهفس

 دان نديديقنف سودوت دفدر دأبايكن مريك ثسكريا

 غي انق منجادي اكن مريك مستحيل تيدق ،اءنثضنجاف

 كسن ممربي اكن ثخريا غي برمسئله، دان تربيار درهاك،

 اللَّه فرمانا. ارضن دان مشاركت ،ضكلوار دفك بوروق غي

 كنادباخ تله غي 6تحريم ايات لا ةوتعاىل دامل سور هسبحان

 :  برمقصود تادي خطبة اول دف

 

 دان كامو ديري ليهارالهف! براميان غي غواهاي اور"

 دان نسياءم ثباكرن باهن غي نراك دري كامو ضكلوار
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 مالئكة اوليه دكاول دان ضدجا ايت نراك; (برهاال) باتو

 اللَّه دفك هاكمندر تيدق مريك; (ثالينن)كاسر كراس غي

 والف مريك دان مريك، دفك ثرينتهكنفد غي االضس دامل

 ".رينتهكنفد غي االضس مالكوكن فتت

 

 ،اللَّهمعاشر املسلمني رمحكم 

 عبارت ،فطره ناءدأك دامل دالهريكن ثسبنر نقا

 غسبار دفدر برسيه دان سوخي غي وتيهف ينءكا سهالي

 منجادي مك باطني، ونفوماه ظاهري اد سام ككوتورن

 مريك ديري منخورقكن اونتوق فبا ايبو جوابغوغضت

 اتاو صاحل غي انسان منجادي ثممبنتوق اونتوق اد سام

 ثانق ممبنتوق تفدا فبا ايبو كدوا ثسكريا. ثسباليق

 وليهارفمم اكن فبا ايبوكدوا مك صاحل غي انق منجادي

دنيا. حال اين سالرس  لغضمني تله ابيالفا برتروسن غي الاهف

 ابو دفدر مسلم االمام اوليه دروايتكن غي حديث نغد

 عليه هاللَّ صلى اللَّه رسول ثبهاواس عنه، اللَّه رضي ةهرير

 :برمقصود غي برسبدا وسلم
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 االضس وتوسلهفتر مك آدم، انق غسأور ماتي ابيالفا"

 غي علمو جارية، صدقه ركارا،ف ضتي كخوالي ثعملن

 عاءكنث".مند غي صاحل غي انق دان تبرمنفع

 

 ،سكالني اللَّه درمحيت غي مجعة غسيد

 انق نءاضنجاف ،انق ريالكوفاوليه ايت، دامل ممبينا 

 دان يضال نغكندو دامل سجق دموالكن هندقله اين

 ايت انق ستله دموالكن نغبيمبي سرتا نديديقنف يكوتياد

 نوهف نغد ترسبوتانق ممليهارا رلوف فبا ايبو اراف. الهري

 نغركمبف غتنت برت مبيلغم سنتياس دان غساي كاسيه

 تاهون، توجوه عمور يافمنخا سوده انق ابيالفا. ثمبسرنف

 مريك وروهثم نغد مريك منديديق هندقله فبا ايبو اراف

 اخالق دان عقيدة ميانن،أك منامن يضبا صالة منديريكن

 ممربي سنتياس رلوف ضجو فبا ايبو اراف. مريك ديري ددامل

 ريبادينفتوق كممبن دامل باءيق غي خونتوه دان اجر توجنوق

 داود ابو االمام اوليه دروايتكن غي حديث سبواه دامل. انق

 رسول ينداضب ثبهاواس عنه اللَّه رضي يبعش بن عمر دفدر

 :برمقصود غي برسبدا وسلم عليه هاللَّ صلى اللَّه

 



 6 

 ابيالفا صالة ملقساناكن اونتوق كاموانق رينتهكنلهف"

 سوده ابيالفا. تاهون توجوه عمور يافمنخا سوده

 ابيالفا دي له وكولف مك تاهون، ولوهفس عمور يافمنخا

 ".مريك تيدور تفمت يسهكنف سرتا ثملقساناك تيدق

 

 ايبو اراف رماج، كتغمني تله انق ابيالفا ثسرتوس

 برصحابة، خارا نغد مريك منديديق هندقله فبا

 اونتوق جوابغوغضت ممربيكن دان نغنداف سيغبركو

 هندقله ف. ايبو بامريك نفكهيدو وروسكنغم مريك

 ناءبركن انق دفك منجلسكن دان هوبوغبر سنتياس

 غي الكو كهغتي دان ادب سوفن ادن،فمس باتسن، راتورن،ف

 رهاتنيف القن،ض ن،غسوكو ممربي سنتياس غيفدمس باءيق

 ايبو. انق بوات غسإميب غي غساي كاسيه امريكنفمم سرتا

 نغتراومتا دانق اولنضرف ممنتاو سنتياس رلوف ضجو فبا

 نغد غيفبردم تفدا مريك ممستيكن يضبا ثراكن-راكن

 ،. سالءين ايتنقيءكبا رهأك مريك ممباوا بوليه غيراكن

 نغد ديري مليبتكن مريك القكنضمغ فرلو فايبو با

 ديري جاتي دان اننيحكرو ممبنتوق بوليه غي ياتنضك

 دامل ديري مليبتكن دمسجد، برمجاعه صالة رتيفس
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. ايبو ثايضالون، كسوكانن دان سبايركسوكا ياتنضك

 مريك ديري هيندركنغم انق ممستيكن رلوف ضجو فبا

 بيبس، ولنءاضرف رتيفس صيحت تيدق غي جاالض دفدر

 م،ض فهيسغم بولي، الجق، باسيكل حرام، لومبا ق،فملي

 دامل وتعاىل هسبحان اللَّه فرمان ث.ايضسبا دان داده ايهناضم

 :برمقصود غي 17 ايات لقمان ةسور

 

 سوروهله دان غمسبهي ديريكنله نكو،غواهاي انق كساي"

 غي ربواتنف مالكوكن دفدر لهغالر سرتا ن،قيءكبا بربوات

. اموفمنيم غي بنخان باال االضس اتس برصربله دان كرغمو

 غي ركارافكني ايت اداله دري دم غي ثوهغضسسو

 ".ثمالكوكن برت دأمبيل دكهندقي

 
 ،سكالني اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

 بوكن فبا ايبو اراف جوابغوغضت ثوهغضسسو

 اكن ماس دف سليسا فهيدوانق ممستيكن سقدر ثها

 جوابغوغضبرت رلوف ضجو فبا ايبو اراف ،يفتتا اكن. غدات

 دان وهضت غي مياننأك اءيثوفيك مممر انق رضا ممستيكن

 غنتيف امت امضا نديديقنف، ايت اوليه. واتق غي ديري جاتي

 كران ليا،وم غي كرتيف بودي دان اخالق مايثم اونتوق
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 سنتياس اكن مريك مياننأك نيالي اين امضا نديديقنف نغد

 ترجبق دفدر ديري لقكنيغم مريك ممبنتو اكن دان ليهارافتر

 اين، امضا نديديقنف افتيدق صيحت. تن غي ربواتنف كدامل

 بوديا دان ميكرينف ايضلباف نغد اروهفغتر موده اكن انق

 مريك دفدر نيضسبها اد اكنغضسهي صيحت تيدق غي

ركاراف مالكوكن نغد نفكهيدو ادايكنغضم فوغضس

 .ضكلوار مرواه منخمركن بوليه غي

 

ي كال دف خطبة خريياغم يضبا روموسن ايضسبا

 بيارله سكالني، فبا ايبو اراف تكنغيغم نيغرب ايناين، م

 دان مريك منديديق كيت سنضكت اتس يسغمن مريك

ن ققيبة كروساع هاري دكمودين يسغمن كيت نغجا

 منديديقبرسام كيت ماريله ايت، اوليه. مريك اخالق

 وتعاىل هسبحان اللَّه اوليه مانهكناد غي انق ممليهارا دان

 نغد مريك لهغبيبيم دان ديديق. كنيغمو يقءسبا نغد

 دفك تمنفع ممربي تفدا مريك رضا امضبرا نفكهيدو

 اين رهضانو بهاوا تلهغاي. اراضن دان مشاركت ،ضكلوار

 اكن غي وتعاىل هسبحان اللَّه مانها دفدر نيضسبها اكنفمرو
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 دامل وتعاىل هسبحان اللَّه فرمان. كلق داخرية الكنوءرسفد

 :28 ايات االنفال ةسور

 

 ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٱ
زب رب يئ  

 

 بهاوا هرتا بندا كامو دان انقدان كتاهويله " :برمقصود

 ثوهغضسسو دان اوجني، منجادي لهثكامو ايت ها

 ".بسر غي الاهف جواله اللَّه دسيسي

 

كَا را انََِِبَېئ ەئ    ٺَبا فاعاِنَىئلُْقْرءا نَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

اهَُ   ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ ت جب  حب  ِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وَا  ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاْغِفرِينَا حئ َٱلُْمس ْ َيَاَفايااَفاْوزا  ٱلتَّائِِبيَاَةَاڀوا
 

 


