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 اللَّه  رسولدفميانن كإتندا ك ةنَُّسالعملن 

 م 2022 وكتوبرا 21 برساماءن هـ 1444 ربيع األول 24

 

 لْقَـآئِـلِٱ  ٻ  
مل  يك ىك مك لك اك ٱ  

 (107)األنبياء:
 

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

 دف طبةخ. ريةخدا دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة
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ميانن إعملن سنة تندا ك تاجوقمنجلسكن  اكن اين كالي

 .رسول اللَّه كفد

 

 ،سكالني هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 اكنفمرو صلى اللَّه عليه وسلم اللَّه رسول ينداضب

 وتعاىل هسبحان اللَّه اوليه داوتوسكن تراخري غي رسول

 اين حال. عامل سكالني اونتوق رمحة مباواف ايضسبا

 مشاركت سالمإ نغكداتا سبلوم كران دمكني دكاتاكن

 مريك. نفسو هاوا برتوهنكن ايت كتيك ليةيهاج عرب

مريك دان تيدق  مسبهن ايضسبا برهاال غاتوف منجاديكن

 وتعاىل هسبحان اللَّه برتوهنكن غسالم يإبرلندسكن اجرن 

 غسري دان كجي ايغرافبر ضجو مريك. مها اسا غي

 .ينءال نغد ساتو انتارا برموسوهن

 

 تله اللَّه رسول ينداضب سالم،إ نغنامون ستله كداتا

 نفكهيدو وبهغم تله دان لوروس غي كجالن نسياءم ممندو

 ن،اءرخايف  وتيفملي غدامل مسوا بيد ليةيجاه عرب مشاركت

 دان ركنتشاكم ن،ءاضككلوار ،اخالق ،عبادة ،عقيدة

 تله ينداضب كحاضرين بهاوا بوقيت اكنفمرو لهياين. ثايضسبا

 عقيدة المتكنثم اونتوق سهاج بوكن رمحة ممباوا
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 سلوروه دفك رمحة ممباوا بهكن ليةيجاه عرب مشاركت

ان فرم حال اين دتضسكن دامل .اين عامل دان نسياءم اومت

 غي 107االنبياء ايات ة وتعاىل دامل سور هسبحان اللَّه

  :برمقصود غي تادي خطبة اول دف كنادباخ

 

 ،(حممد واهاي) كاوغا وتوسكنغدان تيادله كامي م"

 ".عامل سكالني يضبا رمحة منجادي اونتوق مالءينكن
 

 ،هاللَّمعاشر املسلمني رمحكم 

 اونتوق ضجو اللَّه رسول وتوسنفغين ايت، ءسال

 مريك دفك مبرياض بريتا مباواف ايضمنجادي سقسي سبا

 كنممربي مجو تيدق ينداضب. صاحل برعمل دان براميان غي

 برتوبة رضا كرنغكمو مالكوكن غي مريك دفك اتنغريف

 رنهف تيدق ينداضب. بنر غي اجرن دفك كمبالي دان

 نغنداف دان كماهوان منوروت سسواتو ركاتاكنفمم

 اللَّه وحي دفكاتاكن اداله دررفد غي فا بهكن سنديري

 وتوسفبر رنهف يدقت ينداضب ،ثتحيا غنجفس. وتعاىل هسبحان

 اومت نيفمميم جوابغوغضت ملقساناكن اونتوق اس

 ايضسبا سالمإ منجاديكن دان سالمإ ناليغم رضا نسياءم
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 دامل وتعاىل هسبحان اللَّه فرمان .ورنافمس غي فهيدو خارا

 :برمقصود غي 128 ايات ةوبالت ةسور

 

فد در رسول غسأور كامو دفك غدات تله ثوهغضسسو"

 عليه اللَّه صلى حممد نيب يتءيا) سنديري كامو نغولوض

 كسوسهن غسبار ثدفك برت تغسا منجادي غي (وسلم

 يضبا نقيءكبا ينكنغاي تغسا غي كامو، اوليه غوغضدت غي

 كاسيه سرتا بلس نءراساف هكنفمنوم والف دي دان كامو

 ".براميان غي  غورا دفك غثساي
 

 هندقله حممد نيب اومت ايضاوليه ايت، كيت سبا

 اللَّه رسول ينداضب دفك كطاعنت دان مياننأك كنقمنوجنو

 كيت ديري منيالي هندقله كيت. وسلم عليه اللَّه صلى

 دفك كيت مياننإك ممبوقتيكن تله كيت مانكه وهءسجا

 اللَّه رسول ينداضب دفك كيت مياننإك بوقيت انتارا. ؟ينداضب

 نفكهيدو دامل ثتنَُّس-ةنَُّس ملكنعغاله كيت هندقله ماي

 فددر برسومرب غي سسواتو االضس اياله اين ةنَُّس. كيت

 اكوانفغ ونفماهو ربواتنف ن،فاوخا اد سام ،اللَّه رسول

 اللَّه رسول كران دمكني دكاتاكن اين حال. ينداضب

 منجالين دامل ترباءيق غي ايكوتن خونتوه اكنفمرو



 6 

األحزب ايات ة دامل سور اللَّه فرماناين.  ددنيا نفكهيدو

 سفرتي برايكوت اداله بوقيت يغ ثاتا: ودقصبرم غي 21

 

 اللَّه رسول ديري دف كامو يضبا اداله ،ثوهغضدمي سسو"

 غي غاور يضبا يتءيا باءيق، غي ايكوتن خونتوه ايت

 (باءيق بالسن) دان اللَّه (كريضاءن) كنفهارغم سنتياس

 قثبا اللَّه اتيغيغم دان بوتثم والف دي سرتا اخرية، هاري

 ". (غسن دان سوسه ماس دامل)

 

 ،سكالني اللَّه درمحيت غي مجعة غسيد

 غي مريك اياله ةنَُّس ملكنعغم غي مريك ثوهغضسسو

 دان اللَّه رسول ينداضب اوليه دباوا غي توجنوقف اكن ممهمي

 نسياءم نغكال دامل ثنيباركثم سرتا ملكنعغم اكن مريك

كيت  اونتوق داجنوركن غي ةنَُّس انتارا. ثيكوتيغم اونتوق

 رتيفس اياله كيت سهارين نفعملكن دامل كهيدو

 صلةغهوبوغكن م سالم، ممربي سنة، صالة مالكوكن

 ،رابراستغف ،وضوء ممليهارا برصدقه، القرءان، ممباخ الرحم،

 كلبيهن. ينءال غي ةنَُّس عملن يضال ايضلباف دان يضبرسو

 اكن مريك اياله والف اين ةنَُّس عملن ملكنعغم غي مريك

 ايت ةسن ملكنعغم الاهفيت ءن يااءوتامأدوا ك تفمندا
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 نغكال دامل ترسبوت ةنَُّس كنفهيدوغم الاهف دان سنديري

 اكن ةنَُّس ملكنعغم غي مريك ايت، ينءسال. نسياءم

 اكن دان وتعاىل هسبحان اللَّه دفدر توجنوقف تفمندا سنتياس

 اللَّه رسول ينداضب شفاعة تفمندا سرتا نقيءكبا وليهارفمم

 االمام اوليه دروايتكن غيحديث بواه س دامل. كلق داخرية

 صلى اللَّه عليه وسلم اللَّه رسول ينداضب ثبهاواس ماجه ابن

  :برمقصود غي برسبدا

 

 كوةنَُّس دري ةنَُّس ساتو كنفهيدوغم غي افسياغبار"

 رتيفس الاهف تفمندا اكن دي مك لنكو،غضينف سفسل

 مريك الاهف يغوراغم افتن ملكنعغم غاور غي الاهف

 ".ونف سديكيت

 

 اين، كالي دف خطبة خريياغم ايضباروموسنث س

 بولن نافبرمس سكالني، مجاعه دفك تكنغيغم نيغاي ربنم

 سام-برسامكيت  ماريله اين، اللَّه رسول كالهرين

تيكد اونتوق منجاديكن نيب حممد  نغد روبهنف مالكوكن

 دامل اوتاميغ  خونتوه نسياءم ايضسبا صلى اللَّه عليه وسلم

 ينداضب ةنَُّس غمنجوجنو ثسرتوس دان كيت نفكهيدو

 ينداضب دفك كيت مياننإك دان كطاعنت بوقيت ايضسبا
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 غي افسسيا ثوهغضسسو. صلى اللَّه عليه وسلم اللَّه رسول

 وتعاىل هسبحان اللَّه يتمنطاع تله دي برارتي ينداضب يتمنطاع

 اتوهنفك غالمب اداله ناي اللَّه رسول دفك اتوهنفك دان

 غي ةنَُّس عملن نغد ضمسو. ثتافنخيف دفك همبا غورأسس

 دف ينداضب شفاعة وليهارفمم اكن مسوا كيت الكوكن، كيت

ة سور دامل وتعاىل هسبحان اللَّه فرمان. كلق قيامة هاري

 :7 ايات احلشر

 

 خئ جئحئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى... 
هب مب خب حب جب مئهئ  

   

 اللَّه رسول اوليه دباوا غي رينتهف جوا فدان ا"برمقصود: 

 غي جوا فا دان عملكن سرتا ترمياله مك كامو دفك

 تقوىبر دان ثنغالر اتوهيلهف مك ثمالكوكن كامو غثدالر

 عذاب برت امتله اللَّه ثوهغضسسو; اللَّه دفله كامو ك

 ". (ثرينتهف رغضمل غي غاور يضبا) ثسيقسا

 

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
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ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاْغِفرِينَا حئ َٱلُْمس ْ َيَاَفايااَفاْوزا ٱلتَّائِِبيَاَةَاڀوا
 


