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 بليا براميان توغضق فمباغونن نضارا
 م 2022 اوكتوبر 28 برساماءن هـ 1444 ربيع األخر 02

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ٱ
  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم

 يي ىي ني مي
(11-10:)الكهف   

 

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  

 (59)النساء:    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  
 

"واهاي اورغ يغ براميان، طاعتله كامو كفد برمقصود: 

دان كفد "أوىل  هاللَّدان طاعتله كامو كفد رسول  هاللَّ

اورغ يغ بركواس( درفد كالغن كامو. كمودين )األمر" 

بنته )برسليسيهن( دامل سسواتو -جك كامو بربنته

 هاللَّ فركارا، مكـ هندقله كامو مغمباليكنث كفد )كتاب(

براميان  )القرءان(  دان )السنة( رسولث، جك كامو بنر

يغ دمكني اداله لبيه باءيق  اخرية.دان هاري  هاللَّكفد 

 )باضي كامو(، دان 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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 توغضق براميان بليا تاحوق نركاتاكفمم اكن اين كالي

 . نضارا فمباغونن

 

 ،سكالني هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 سريغ يغ ضولوغن مروفاكن بليا ضولوغن

. داتغ اكندماس  نضارا واجه خرمينن سباضاي دضامربكن

 بليا ضولوغن دباهو ترفيكول اكن اميفني دان هارفن باثق

حال اين  .نضارا سسبواه كماجوان منرتمجهكن باضي

 ترلتق نضارا سسبواه باغونث جاتوهكران  دكاتاكن دمكني

 فد مودا ضولوغن سكرياث .كيين ماس بليا ضولوغن دتاغن

، برعلمو ،اميانيغ برمريك  كالغن فددر اين هاري

 تنتوث ،تيغضي ممفوثاءي جاتي ديري يغ دان قخالبرا

 يغ نضارا سبواه منجادي داتغ اكن ماس فد كيت نضارا

جك كيت تيدق  سباليقث .سجهرتا دان معمور ،هرموني

 اونتوق برسدياله مكاين  بليا امبيل فدولي تنتغ فمباغونن

فد ماس  برالكو اكن يغ بوروق كموغكينن دغن برهادفن

فرلو  اين بليا ضولوغنفمبنتوقن  ،اوليه ايت. اكن داتغ

 تغضوغجواب مغضالس دامل تيغضي دبريكن فرهاتني يغ

 سبحانه هاللَّ مانفر. نضارا سسبواه دفن ماس ممباغون
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 سورة دامل تادي ةخطب فد اول دباخاكن يغ وتعاىل

 : برمقصود يغ 11 هيغض 10 ايات كهفلا

 

 ك فرضي مودا اورغ سرومبوغن كتيك فريستيوا ايغتكنله"

 كورنياكنله! كامي توهن واهي: بردعاء مريك اللو ،ضوا

 سرتا ۲كمودهن بريله دان ،سيسيمو دري رمحة كامي

 اللو. كامي اضام كسالمنت اونتوق كامي كفد فيمفينن

 ،ايت ضوا دامل ثثقث دغن مريك تيدوركن كامي

 ."بيالغنث باثق يغ ،۲رتاهونب

 

 ،اللَّهمعاشر املسلمني رمحكم 

 تله وتعاىل سبحانه هاللَّ ،اين ايات منروسي

 يغ مودا ضولوغن كوجودن تنتغ كيت كفد مغضامربكن

 اونتوق برجواغممفوثاءي كأميانن يغ اوتوه دان كنتل دامل 

 ممربيكن تله وتعاىل سبحانه هاللَّ. مريك ةعقيد ممفرتاهنكن

 مسئله ستياف باضي كلوار جالن دان فتنجوق مريك كفد

 ضوا كدامل ديري مثمبوثيكن برجاي مريك. دهاديف يغ

 باضي وتعاىل سبحانه هاللَّ اوليه كسالمنت دبريكن تله دان

 . ظاليم يغ افغواس درفد اخنمن مغيلقكن
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تله منخريتاكن كفد كيت  اين قيصه سسوغضوهث

 هاللَّ سهيغضاكن براني خكل يغ مودا ضولوغن تنتغ

 سباضاي القرءان دامل مراكمكنث تله وتعاىل سبحانه

 تله اين فريستيوا. اين هاري ضولوغن مودا  بوات رنوغن

 دان كأميانن يقمميلي هندقله بليا ضولوغن بهاوا منوجنوقكن

 فلباضاي دغن برهادفن دامل كوكوه يغ ةعقيد فضغن

 ضولوغن سكرياث. منخابر ساغت يغ دوضاءن دان اوجني

 يغ ةعقيد كيقينن دان كأميانن ممفوثاءي تيدق اين بليا

 تيدق صيحت سفرتي يغ ضجاال الهريله اكن مك ،قوات

 دان وغسغس بودايا ،بيبس فرضاءولن ،داده فثاهلضوناءن

 مشاركات كهيدوفن مروسقن اكن يغ الضي ضايفلبا

 . نضارا دفن ماس دان

 

 كأميانن نيالي يقمميلي فرلو بليا ضولوغن ،ايت اوليه

 ددنيا تمنفعبر يغ كهيدوفن منجامني باضي تيغضي يغ

 سبواه داملق. كل ةخرياد كأونتوغن ممفراوليه سرتوسث دان

 هريرة ابو فددر ريلبخاا مامالا اوليه دروايتكن يغ يثحد

 عليه هاللَّ صلى هاللَّ رسولبضيندا  بهاواساث عنه هاللَّ ضىر

 : برمقصود يغ برسبدا وسلم
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 وقتو ،ناءوغنث دباوه هاللَّ ناءوغيديغ   ضولوغن توجوه"

( فمرينتهن) امام :فرتام .ناءوغنث سالءين ناءوغن اد تيدق

 كفد برعبادة موداث ماس دامل يغ فمودا :كدوا. عاديل يغ

 كتيك هاللَّ( مغيغيت) مثبوت يغ اورغ :كتيض. هاللَّ

 يغ فمودا :مفتأك. ماتاث اءير منيتيس اللو ،سنديرين

 يغ اورغ :كليم. (برعبادة) دمسجد هاتيث فاءوتتر

 يغ ۲الكي :منأك. مات-مسات هاللَّ كران سايغ بركاسيه

 مغاتاكن دي تتايف ،خنتيق فرمفوان سأورغ اوليه درايو

 .هاللَّ كفد تاكوت ساي سسوغضوهث (:منولق)

 سهيغض ،دمسبوثيكنث دان برصدقة يغ اورغ :كتوجوه

( دبريكن) دفربوات يغ اف مغتاهوءي تيدق كرييث تاغن

 ". كاننث تاغن اوليه

 

 ،سكالني هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 يقمميلي فرلو مسلم بليا ضولوغن ،سالءين ايت

 ،ة يغ بنرعقيد برفقسيكن تضوه يغ ديري جاتي تفيص

 نكمنخورق باضي موليا يغ قخالا دان يغ كوكوه اميان

 بليا سسأورغ. سنديري ايت إسالم اضام توجو هاال

 سبارغ فددر ثةعقيد ممربسيهكن هندقله مسلم
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. إسالم اجرن دغن برخغضه يغ فهمن دان كفرخاياءن

 منمبهكن براوسها دان عبادة موتو منيغكتكن فرلو مريك

 دامل خابرن سضاال مغهاديف دامل بينتيغ سباضاي اضام علمو

 بوليه يغ ۲راكن دغن بردمفيغ هندقله بليا فارا. كهيدوفن

 كباءيقنفركارا  دامل اجر توجنوق دان نصيحت ممربي

 جوض مريك .الءين سام ساتو انتاراد برت مغمبيل سرتا

 إسالم اضام اجرن اضر دعوه ۲اوسها منجالنكن هندقله

 كضياتن دامل ديري مليبتكن سنتياس دان بركمبغ تروس

 فوست ،سوراو ،مسجد غعمارهكنمسفرتي  روحانني،ك

 كفد كباءيقن ممربي دافت يغ ۲الءين دان إسالم فغاجني

 توروت سنتياس هندقله جوض بليا ضولوغن. مريك ديري

تغضوغجواب  سباضاي سوكاريالونك ۲كرجا دامل سرتا

 . مشاركنتك

 

 كفد ريهاتنيف فرلو اين بليا ضولوغن ،ايت سالءين

 مثومبغ ممبنتو دغن إسالم اومت دان نضارا ملندا يغ ۲ايسو

 اضام دان نضارا ممباغونكن باضي دان تناض نفيكريبواه 

 ۲ايسو ستياف كفد بليا ريهاتننكف كران اينحال . إسالم

 فغاملن ملواسكن ،نفيكري مماتغكن دافت اكن برالكو يغ
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. برسام سخارا ايسو سسوات مثلسايكن دافت سرتا

 دامل بودايا دان عملن دجاديكن فرلو اين سفرتي ۲تفيص

 يغ منداتغ ۲هاري مغهاديف باضي بليا ضولوغن كهيدوفن

 . منخابر مساكني

 

 ،سكالني هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 كالي فد ةخطب يخريمغاروموسن باضي  سباضاي

 منجادي اضر سكالني بليا فارا كفد مثرو ايغني ربنم ،اين

 كوكوه يغ ةعقيد يقمميلي دان براميان يغ بليا ضولوغن

 دان هيندري. ةماعواجل سنهال اهل فكغن برلندسكن

 دان تصيح تيدق يغ بودايا درفد ديري جاءوهكنله

 فرانن سسوغضوهث. إسالم اجرن دغن برخغضه يغ عملن

 اتاو كرجاي ممبينا ،علمو منونتوت سقدر بوكن اين بليا

 ،سهاج الفغ ماس ممنوهي باضي ۲كضياتن مالكوكن

 مثومبغ سام توروتدتنتوت انتوق  بليا ورضبهكن 

 دان نضارا توجو هاال منخورقكن باضي تناض دان فميكرين

 هاللَّ مانفر. داتغ اكن دماس إسالم اضام كماجوان

 : 13 ايات لكهفا سورة دامل وتعاىل سبحانه
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 مح جح مج حج  هتمث مت خت حت جت
 جس مخ جخ

 

 فرحيال( حممد واهي) كفدمو خريتاكن كامي: "برمقصود

 يغ مودا ۲اورغ ايت مريك سسوغضوهث ،بنر دغن مريك

 دغن مريك متبهي كامي دان مريك توهن كفد براميان

  ."فتنجوق هداية
 

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

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاْغِفرِينا  حئ ٱلتَّائِِبيا  ةا ڀوا يا  فاياا فاْوزا ٱلُْمس ْ


