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 صلى اللَّه عليه وسلم اللَّهي رسول ءينتاخمن

 م2022 اوكتوبر  14برساماءن هـ 1444 ربيع األول 17
 

 لْقَـآئِـلِٱ  ٻ  

 ٰذ يي ىي مي خي  حي جي ىهيه مه ٱ
ٍّ  ٌّ ٰى ٰر  

 (44)النحل:
 

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

 



 2 

  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 كفد )كتاب( ثهندقله كامو مغمباليكن

دان  هاللَّبراميان كفد  ، جك كامو بنرث)السنة( رسول

يغ دمكني اداله لبيه باءيق )باضي كامو(، دان  اخرية.هاري 

 ".ثلبيه ايلوق فوال كسودهن

 

 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

 .صلى اللَّه عليه وسلم هاللَّمنخينتاءي رسول 

 

 سكالني، هاللَّ  درمحيت غي مجعة غسيد

 دان يءمنخينتا ثاومت مواجبكن سالمإ امضا

 ملبيهي صلى اللَّه عليه وسلم حممد نيب ينداضب يهاسيغم

 هاللَّ خملوق سلوروه فترهاد غساي كاسيه دان ناءكخينت

 ينداضب كران دمكني دكاتاكن اين حال. وتعاىل هسبحان

 دان وتعاىل هسبحان هاللَّ ككاسيه اكنفمرو هاللَّ رسول

وتعاىل  هسبحان هاللَّ اوليه داوتوسكن غي تراخري رسول

 هاللَّ فرمان .عامل سكالني اونتوق رمحة مباواف ايضسبا

 دف كنادباخ غي 44 ايات النحل ةسور دامل وتعاىل هسبحان

يكوت اداله اسباضاميان بر برمقصود غي تادي خطبة اول

 :بوقتيث

 

 جلسيغ نغكرتا ممباوا (ايت رسول اوتوسكن كامي)"

 غي) سوخي كتاب دان (مريك كبنرن ممبوقتيكن غي) اتث

 دموفك تورونكن والف كامي دان; (ندوانفجادي من

 كاوغا ايفسو اتن،غيارف ممربي غي القرءان (حممد واهاي)
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 دتورونكن تله غي فا اكن نسياءم اومت دفك كنغمنر

 ".ثمميكريكن مريك ايفسو دان مريك دفك

 

 ،اللَّه معاشر املسلمني رمحكم

 نفكواجي منجاديسوده  براميان غي غاور ايضسبا

ملبيهي خينتا  هاللَّي رسول ءكيت اونتوق منخينتا يضبا

 اكنفمرو هاللَّ رسول. ينءال خملوق مسوا دفكيت ك

 دفك داوتوسكن غي وتعاىل هسبحان هاللَّ يليهنف نسياءم

 هدايه، ممربي نسي،اءم غممبيمبي اونتوق نسياءم اومت

 دان كرنغكمو هضمنخ ن،قيءكبا دفك اجقغم توجنوق،ف

 خهاي دفك ليةيجاه نفالضك دفدر نسياءم لواركنغم

 . سالمإ

 

 اونتوق برتوجوان ضجو هاللَّ رسول وسنغوتف

 نغد سبنر غي فهيدو ءنياضكبها دفك نسياءم نكمباليغم

 كنغمبغم دان بنر غي عقيدة برداسركن اومت ونكنغممبا

 تفدا كيت لهاغضسهي عامل نجوروف فنضكس غضهي دعوة

رنه ف تيدق ضجو ينداضب. اين هاري دف سالمإ منعميت

 دان ناءكخينت نوهف نغد ثاومت منديديق اسا وتوسفبر
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 ن،غتنتا االضس يفهادغم برصرب سنتياس سرتا غساي كاسيه

 .بنر غي كجالن نسياءم غممبيمبي دامل نغهال دان ناءسقسي

 

 ،سكالني هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 واجب كيت حممدنيب  اومت ايضاوليه ايت، سبا

صلى  هاللَّ رسول ينداضب دفن كيت كاءتكخين امريكنفمم

 كيت اياله ترسبوت ناءكخينت بنتوق انتارا .اللَّه عليه وسلم

 دفك كيت خينتا ملبيهي هاللَّ رسول يءمنخينتا هندقله

 غي ثحدي نغد سالرس اين حال. سنديري ديري

 هشام بن هاللَّ عبد دفدر البخاري االمام اوليه دروايتكن

 :برمقصود غي بركات اي عنه، هاللَّ رضي

 

 ضغمم ينداضب دان ،صلى اللَّه عليه وسلم نيب يغرييغكامي م"

 رضي عمر كمودين ،عنه هاللَّ رضي اخلطاب بن عمر نغتا

 واهاي: صلى اللَّه عليه وسلم نيب دفك بركات عنه هاللَّ

 ملبيهي يءخينتا اكو تغسا كاوغا وهغضسو ،هاللَّ رسول

 صلى اللَّه عليه وسلم نيب مك. ديريكو ينءسال ونف فا

 اكو غضهي ،ثنغدتا برادا وكجيوا غي دمي تيدق،: منجواب

 هاللَّ رضيعمر  ي ملبيهي ديرميو. اللوءتاخين كاوغا تغسا

 دمي ،ثساعت لهغسكار وهغضسو: ينداضب دفعنه بركات ك

 نيب مك .ديريكو ملبيهي يءخينتا اكو تغسا كاوغا ، هاللَّ
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 واهاي ،(بنر كاوغا) غسكار:برسبدا صلى اللَّه عليه وسلم

 ."عمر

  

 ،سكالني هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 غي مريك يضبا نيضكرو تياد ثوهغضسسو

 يءمنخينتا غي مريك بهكن هاللَّ رسوليندا ضب يءمنخينتا

 دان كلبيهن قثبا وليهارفمم اكن اين هاللَّ رسوليندا ضب

 اكن مريك اياله ثانتارا. داخرية ونفماهو ددنيا نقيءكبا

 ءيرهغاراسا بن اك مريك ياءيت اميان كمانيسن يءمراسا

 هسبحان هاللَّ دفك كطاعنت مالكوكن اونتوق تغمسابردان 

 غي ثحدي اميانضسبا عدروجو بوليه اين حال. وتعاىل

     مالك بن نسأ دفدر البخاري االمام اوليه دروايتكن

 غي برسبدا صلى اللَّه عليه وسلم نيب ثبهاواس عنه هاللَّ رضي

 :برمقصود
 

 ،غروأسس دف اد ترسبوت ركاراف ابيالفا غي ركاراف ضاد تي"

له هندق (1) يتءيا اميان، كمانيسن يتفمندا اكن دي مك

( 2) .ثينءسال فددر يءخينتا دي لبيه ثرسول دان هاللَّ

 ثيءمنخينتا ثها دي ،غورأسس يءمنخينتا دي ابيالفا

 اونتوق سوك تيدق دي (3). وتعاىل هسبحان هاللَّ كران
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 وتعاىل هسبحان هاللَّ ستله فورنكك دفك كمبالي

 ركنفمياميان دي تيدق ماهو اونتوق دلضسبا ،ثالمتكنثم

 ".نراك يفا كدامل

 

 ضجو هاللَّ رسول يءمنخينتا غين ايت، مريك يءسال

 ثحدي اميانضسبا ضدشر ينداضب سام-برسام اكن

 رضي مالك بن نسأ دفدر البخاري االمام اوليه دروايتكن

 :برمقصود غي بركات دي عنه، هاللَّ

 

صلى اللَّه عليه  نيب دفك ثبرتا لالكي غبهاوا اد سأور"

؟ هاللَّ: بيالكه هاري قيامة ترجادي واهاي رسول وسلم

 ؟ثاونتوق كنفرسياف كامو تله غي اكهفا: منجواب ينداضب

 صالة، قثبا كنفرسيافمم تيدق اكو: منجواب ايت لالكي

 دان هاللَّ يءمنخينتا اكو نامون صدقه، ونف اتاو واساف

 غي غاور نغد برسام اكن كامو: برسبدا ينداضب. ثرسول

 ".يءتاخين كامو

 

 ،سكالني هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 خطبة خريياغم يضبا روموسن ايضجوسرتو سبا

 ايضسبا سكالني، مجاعه تكنغيغم نيغاي ربنم اين، كالي دف

 منيالي رلوف كيت صلى اللَّه عليه وسلم حممد نيب اومت
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 ناءكخينت ممبوقتيكن تله كيت مانكه وهءسجا كيت ديري

 ايضيت سباك مانكه قثسبا. هاللَّ رسول ينداضب دفك كيت

 نفكهيدو دامل ثةنَُّس ملقساناكن تله حممد نيب اومت

 ن،ءركاتاف دفدر فستيا منجاديكن تله كيت كهااد. كيت

 رسول ةسن نغد سالري ثمسوا كيت اولنضرف دان ربواتنف

 اونتوق عزم منامنكن كيت ماريله. ثسباليق اتاو هاللَّ

 تندا ايضسبا ةنَُّس عملنن ككوبرصلوات دان مال قثربافمم

 ثوهغضسسو. هاللَّ رسول يءمنخينتا دان يهاسيغم كيت

 اساس كفد اكنفمرو اين هاللَّ رسول ينداضب يءمنخينتا

 منكوني دان ممهمي مسوا كيت ماريله. اميان ناءورنفكسم

 :69 ايات النساء ةسور دامل اين وتعاىل هسبحان هاللَّ فرمان

 

  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ٱ

 ىث  نث زثمث رث يت ىت نت

ىف يث  
 

 ،ثرسول دان هاللَّ دفك طاعة غي افدان سسيا" برمقصود:

 تله غي غاور برسام (ضدشر تكنفدمت) اكن مريك مك

 دان نيب يتءيا مريك، دفك هاللَّن نعمت اوليه دكورنياك
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 صاحل غي غاور سرتا شهيد، غي غاور دان نيقيصّد غاور

 غاور دفك) راكن متن منجادي ايت مريك ثايلوق امتله دان

 ".(طاعة غي

 

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 

تاَ حئ َٱلُْمس ْ َيَاَِفرِينَاغفايااَفاْوزا  ٱلتَّائِِبيَاَةَاڀوا


