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 تولوغ منولوغ دامل كباءيقن 
 م 2022 جانواري 28برساماءن  هـ 1443مجادى األخر  24

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 حكخك جك مق  حق مف حفخف جف مغ جغ...

جم هل مل خل حل مكجل لك  

(2 :ملائدةا)  ٱ  
 

ۋ  ۋٴۇ  چ   ٺ   ڻ  ڳٻ  ٻ    ڦ

ى  عَبْدُهُمُحَمَّدًاپ    ڦ 

ٿ    ي ِّد نَاسَں  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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  ڱاب ه  ك تَ ڍ َتَعـاَلى   ڎٹ

  یی  ی ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  

 جت   يب   ىبخب  مب    حبجئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       

 (59نساء:لا)    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  

كفد  كامو تلهاعط ،مياناواهاي اورغ يغ بر" برمقصود:

ىل ن كفد "أودا ـهللَّا دان طاعتله كامو كفد رسول اللَّـه

دين . كمواموكن كالغ فداورغ يغ بركواس( در)األمر" 

 سواتوسمل يهن( دابنته )برسليس-كامو بربنته جك

 اللَّـه كتاب()فد كث هندقله كامو مغمباليكن كم ،فركارا

ميان ابر نربمو اكجك  ،( رسولثالسنة)القرءان(  دان )

 بيه باءيقلداله  اكنييغ دم .اخرية دان هاري اللَّـهكفد 

 هنث".سودك دان لبيه ايلوق فوال ،)باضي كامو(
 

  ،سكالني اللَّـه درمحيت غي مجعة غسيد

 وتعاىل هسبحانه اللَّـه دفماريله كيت برتقوى ك 

 دان ثرينتهف االضس ملقساناكن دغن تقوى بنر-سبنر نغد

 تفمندا كيت مودهن-موده. ثنغالر سضاال لكنغضمني

 دف خطبة. اخريةد دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة
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منولوغ دامل -ممفركاتاكن تاجوق تولوغ اكن اين كالي

 .كباءيقن

 

 اتورغم ثبوكن سقدر ها غي امضا اكنفمرو سالمإ 

كن اهاج،  ستعاىلو سبحانه اللَّـه نغد ماءنسي نغهوبو

ن ال اي. حسيماءنسسام  نغهوبو اتورغم ضجو يفتتا

يدق ت اءنسيمن يا نفكران دامل منجالين كهيدو دمكني

توان دان كن بنرلومم افسخارا برسنديرين تن فبوليه هيدو

-غولوت تفيص برمعناين. اين ءال غكرجاسام اور

سالم إامل د كنتربقدتيتيامت  غي عملن اكنفمرو غمنولو

اءيق دان بيه بل غي نفمنجالين كهيدو ماءنسيممبنتو  يضبا

 سبحانه للَّـها نرماف. ماءنسيسسام  نغممبينا هوبو تفدا

 ةدئملاا ةورسمل دا تادي خطبةاول  دفدباخكن  غوتعاىل ي

 د:برمقصو غي 2ايات 

 

بوات ممنتوق او نغولوت-غهندقله كامو برتولو دان..."

-غتولوبر وكام نلهغدان برتقوى دان جا كباجيقن

 دان نبوهرونخف دان معصيةمالكوكن دوسا  دف نغتولو

ها برت م لَّـهال ثوهغض، كران سسواللَّـه دفله كى برتقو

 .(ثهرينتف رغضمل غي افسسيا يضبا) ثعذاب سيقسا
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وتعاىل تله ممرينتهكن  سبحانه اللَّـهايات اين  دامل 

دان  اءيقنكبمل دا توممبن غاونتوق سالي ماءنسياومت  دفك

الكوكن امل مو دتممبن غسام سكالي اونتوق سالي غمالر

 .دوسا ربواتنف

 

 معاشر املسلمني رمحكم اللَّـه،

 اكنفمرو كباءيقندامل  غمنولو-غتولو عملن 

براميان  غي غراو يهدالكوكن اول رلوف غي نفسواتو كواجي

 وجيفرت غي تفيصانتارا  اكنفترسبوت مرو عملندان 

بنب  نكنغن مريدا نتوممب تفاين اكن دا تفيصسالم. إدامل 

 نغد رن.سوككسوسهن دان ك يفهادغم غسد غمريك ي

بينا مم تفكن داا يتك ضجو غمنولو-غخارا تولو

 وكفومم تفدا رتيفس ماءنسيباءيق سسام  نغهوبو

 مبيلغم فسيك جواب،غوغضبرت ،غكاسيه ساي تفيص

 .تمشارك نغدامل كال ريهاتنيفدان  برت

 

سنديري اللَّـه عليه وسلم صلى  اللَّـهرسول  ينداضب 

 لكنمعغمترباءيق دامل  غي ماءنسيخونتوه  اكنفاداله مرو

امت سوك اونتوق  ينداضاين. ب غمنولو-غتولو تفيص

 ونف كباءيقنين، تيدق اد سواتو ءال غاور غمنولو
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دان تيدق اد سواتو  ينداضتله دتوجنوقكن اوليه ب مالءينكن

. ثاوليه تكنغدان داي هضمالءينكن تله دخ ونفكجاهنت 

 دفم دراالمام مسل دروايتكن اوليه غي حديثدامل سبواه 

صلى اللَّـه  اللَّـهرسول  ثعنه بهاواس اللَّـه رضي ةابو هرير

 ود :برمقص غبرسبدا ي عليه وسلم

 

واتو س من سأورغ دفدر سكنفمل غي افسيا غار"ب

 اكن عاىلت هاللَّـدنيا مك  كسوسهنكسوسهن دري 

هاري قيامة.  كسوسهنكسوسهن دري  ثدري سكنفمل

ينت كسول غي غرس سأوات نكنغمري غي افسيا غدان بار

ن . دااخريةددان  نيادد ثاكن ممودهكن اتس تعاىل اللَّـهمك 

 للَّـهامك  سلمم غسسأور (عاءيب) فمنوتو غي افسياغبار

 اللَّـه ندا. ةاخريد اند ددنيا (ثعاءيب) فاكن منوتو تعاىل

 غولويت منا اهمب همبا سالما سأورغ غمنولو اكن تعاىل

 ث."ساودارا
 

 ،سكالني اللَّـهدرمحيت  غمجعة ي غسيد
كيت اين اياله  غمنولو-غتولو عملنكلبيهن  انتارا 

 ين.ءال غكسوسهن اور مراساءيدان  لميثمدافت 

دان  ياضراس برشكور، بها نوهيفكيت اكن د نفكهيدو
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 تفيصسرتا  غسومبو فراساءن دفدر دجاءوهكناكن 

 سيغبركو تفدا ضكيت جو .سنديريديري  كنغممنتي

 غاور نغوتعاىل بريكن د سبحانه اللَّـه غنعمت ي االضس

. دامل سبواه ماءنسيسسام  نغين دمي ممليهارا هوبوءال

رسول  ثبهاواس يطربانال االمام دروايتكن اوليه غي حديث

 :برمقصود غبرسبدا ي اللَّـه عليه وسلمصلى  اللَّـه

 

 غاليف غه يادال ـهللَّاي اوليه ءدخينتا غاليف غي ماءنسي"

ي ءتادخين غاليف غي عملن. دان ماءنسياونتوق  منفعتبر

هاتي ك ناسوقم وكاغا غي نءمبرياضكاداله  اللَّـهاوليه 

و اتس ساله كنغهيل كاوغ، اتاو امن سأورغ

 كاوغتاو اا ،غثممبايركن هوت كاوغاتاو ا ،ثكسوسهن

كو داراوس امرساكو برجالن ب ن. داثرنفكال كنغهيل

 دفي درءينتاو خكايت لبيه ا ثرلوانفاونتوق ممنوهي ك

 ."ثمااللن نباوي سالما سبوالمسجد د كافاعتبر

 

 ريهاتني،ف غاومت اسالم ي ايضايت سبا اوليه 

دان  منولوغ-تولوغ تفيص ملكنغم رلوفكيت  ثسواجر

 فممبنتو اين. كيت هندقله منوجنوقكن سيك-بنتو

ممرلوكن  غمريك ي فدان بلس كاسيهن ترهاد ريهاتنيف
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مريك. جاديله  دفك نءمبرياضممربيكن ك يضبنتوان با

 نغين دءال غاور دفك منفعتممربي  مرض غاومت ي

ي قكيت ميلي غي ضكلبيهن علمو، هرتا دان تنا وناكنغضم

ين. ءال غاور دفك كباءيقناونتوق ممبنتو دان ممربي 

ترتنتو  نءادأكوقتو دان  دفدحدكن  نغاين جا فسيك

دامل  ياابودهندقله سنتياس دجاديكن  ثسهاج بهكن ايا

 سورةوتعاىل دامل  سبحانه اللَّـه فرمانكيت.  نفكهيدو

 :برمقصود غي 19ايات  الذاريات

 

كن نتوتمريك  غي نيضبها والف اد)مريك،  هرتا دف دان"

 غران اودتا ينمم غميسكني ي غق اوراونتو حق (منجادي

 ".(ممينتا دفدر)مناهن ديري  غميسكني ي

 

 ،سكالني اللَّـهدرمحيت  غمجعة ي غسيد

كالي  دفخطبة  خريياغم يضبا ثنروموس سخارا 

مجاعه سكالني بهاوا  اراف تكنغيغم نيغرب ايناين، م

دان  قثبا تلهغايت سا كباءيقن جالن ثوهغضسسو

 غسكليلي. دماءنسي رلوانفاداله ممبنتو ممنوهي ك ثانتارا

 دان بنتوان. نغرتولوفممرلوكن  غي ماءنسيكيت راماي 

ممرلوكن  غبنتوان هرتا، اد ي رلوكنمم غاد انتارا مريك ي
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. ماريله كيت منجادي ثايضسبا دان ضبنتوان تنا

دان  غمنولو-غيا تولوابود لكنمغسنتياس م غمشاركت ي

 يكوتغممرلوكن م غمريك ي دفوسهاله ممربي بنتوان كابر

ممربي دافت  غكيت. جاديله مشاركت ي وانفكمم

 غدان ايلقكن منجادي مشاركت ي ماءنسي دفك منفعت

 سبحانه اللَّـه فرمانديري سنديري.  كنغممنتي لوترال

 :85ايات  لنساءا سورةوتعاىل دامل 

 

 حف جف جغمغ مع  جع مظ حط مض خض حض ٱ

 مل خل حل جل مك لك  حكخك جك مق حق مف خف

 هل
 

سخاي ءيق نبا غي شفاعةممربيكن  غي افسسيا" :برمقصود

 غي افياان سسد ثدفرد (الاهف) نيضبها وليهارفاكن مم دي

 تفندان ماك بوروق، نسخاي دي غي شفاعةممربيكن 

 اتس اسكو هام ـهللَّا (تلهغاي)دان  ثدفدر (دوسا) نيضبها

 ."سسواتو فتيا
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كَا را انَِلُْقرََِْبَېئ ەئ    ٺَبا فاعاِنَىئءا نَـا   ڻ     ڦ  ڑ  ہوا

اَِتَ   ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ ت جب  حب  هَُالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وَا  ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاْغِفرِينَا حئ َٱلُْمس ْ َيَاَفايااَفاْوزا  تَّائِِبيَاٱَلَةَاڀوا


