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 انصافله سبلوم ترملبت
 م 2022 ديسيمرب 30 برساماءن هـ 1444 خرمجادى األ 06

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 هئ مئ خئ حئ ييجئ ىي  ني مي زي ري

هب  مب خب جبحب  

 (32:نعاماأل) 
 

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  

 (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 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 كفد 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 دف خطبة. اخريةد

 .انصافله سبلوم ترملبت

 

 سكالني، هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 دوا تفتردا اين ددنيا نفكهيدو وهفدامل منم

 غي نسياءم رتام،ف غي نغولوضياءيت  نسياءم نغولوض

 هسبحان هاللَّ دسيسي ترباءيق غي همبا منجادي وسهاابر

 االضس لكنغضمني دان ثرينتهف مسوا ملقساناكن نغد وتعاىل

 مميليه غي نسياءم اياله كدوا، غي نغولوض مانكاال. ثنغالر

 هاللَّ رينتهف رغضكرن دان ملغكمو مالكوكن اونتوق

 سوك ثسبنر اينيغ كدوا  نغولوض. وتعاىل هسبحان

 دان حالل حكوم رياغم افتن نفسو هاوا كهندق يكوتغم

 رلوف دان سكالي ثها فهيدو بهاوا نغضفابر مريك. حرام

 .دنيا لغضمني سبلوم قبرسرونو

 

اين  نسياءم عقل واساءيغم يغ نفسو هاوا يننغيءكا

 هيغضاكنسميببكن ماءنسي ترفداي دغن تيفو داي دنيا  تله 

 مالكوكن مرض ماسيه ونف مورعبر سوده غينتري يلضس اد

 بوتثم اد تهافف. برفاءيده تيدق دان مالاليكن غي ركاراف

 غي تهافف نامون "ماري كات قبور ي،ضرف كات رومه"
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. مريك جيوا ددامل ممبكس تيدق اين كنفكغداو غسري

 مريك اوله-سأوله وال،ف مودا نغولوض يضبا مانكاال

ماس تنفا مغريا  بوليه برالكو بيال ثي سبنرمات بهاوا افترلو

 ركاراف نغد ترليك ماسيه مريك. اتاو فون مودا توا اوسيا

 غيكارا رف نغد ماس هابيسكنغم رتيفس مالاليكن غي

 لالكي بيبس نولءاضفر ،هيبورن يغ ملمفاو ،برفاءيدهتيدق 

 فرمانحال اين دبوقتيكن دامل  .ثايضسبا دان وانفرمف دان

كن اخدبا غي 32 ايات نعاماألة سور دامل وتعاىل هسبحان هاللَّ

 :برمقصود غي تادي خطبة اول دف

 

 رماءيننف مالءينكن دنيا نفكهيدو (دناماكن) تيدق دان"

 ثوهغضسسو دمي دان مالاليكن غي هيبورن دان سيا غي

 اوليه. برتقوى غي غاور يضبا باءيق لبيه ايت اخرية ريضن

 ."برفيكري؟ ماهو كامو تيدقكه ايت،

 

 ،هاللَّرمحكم  معاشراملسلمني

 ثاومت غهالغم تيدق سالمإ اجرن ثوهغضسسو

 نامون كن،قرونوثم غي ركاراف مالكوكن دان مبرياضبر

 ندوانف يكوتغم هندقله ايت دالكوكن غي ركاراف فستيا

 كيت بياسا، نسياءم ايضسبا. سالمإ شريعة باتسن دان
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اضق سوكر باضي كيت مغيلقكن ديري  ي بهاوا ميمغرادمث

سخارا سام ادا درفد مالكوكن كسيالفن اتاو كساهلن 

اد دامل كالغن كيت يغ خوبا سغاج.  سغاج اتاو فون تيدق

. شيطان داي وفتي نغد فكغرافترمغاول ديري درفد 

كيت  جوض عاقبة كلمهن اميان تيواس كيتكاالث نامون اد 

 نغكال دامل ونف غسأور تياد ينءاليغ  كات نغد. سنديري

 .تيدق مالكوكن دوسا غي كيت

 

 فستيا دف ترجادي بوليهو اات دوسا بوليه برالكو

 مودا نغولوض اد سام نغولوضعمور دان  كتغريف

 اوسيا ايفانخم تله غي مريك يضبا. توا نغولوض ونفماهو

 هاتي دامل حسرت تياد جك كران ادالهفوسبر مك توا

 دفك كمبالي دان باءيق غي نسياءم منجادي وبهابر اونتوق

 اكن فثهيدو الما-سالما يغدبيمبا وتعاىل، هسبحان هاللَّ

 اين حال .وتعاىل هسبحان هاللَّن اءدا دامل كموركبرا

 مننتوكن اكن غي ساعت لهياين كران دمكني دكاتاكن

 اد سام نسياءم غورأسس فهيدو رجالننف خرينافغ

 بوروق غي خرينافغ اتاو (ةَماِتاخَل ُنْسُح) باءيق غي خرينافغ
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 االمام اوليه دروايتكن غي حديث سبواه دامل. (ةَماِتاخَل وُءُس)

  :برمقصود غي يرتمذال

 

 رسول دفك ثبرتا غورأسس عنه، هاللَّ رضيهْ َرْكَب ابو دفدر"

 رسول ايت؟ ترباءيق غاور افسيا: عليه وسلم هاللَّ صلى اللَّه

 ثعمور غنجف غي غاور: منجواب عليه وسلم هاللَّ صلى هاللَّ

 تربوروق غي غاور افسيا اللو: ثبرتا اي. ثعمل باءيق دان

 غي غاور: منجواب عليه وسلم هاللَّ صلى هاللَّ رسول ايت؟

 ."ثعمل بوروق يفتا ثعمور غنجف

 

 سكالني، هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 يضسال بادن، غندوكاد تحيا يضسال ايت، اوليه

 برتوبة دان انصاف كيت رالهضبرس تربوك، ماسيه توبة ينتوف

 يءتاهوغم تيدق كيت كران وتعاىل هسبحان هاللَّ دفك

 سبنرت كنيغمو ؟اين ددنيا كيت فهيدو خرينافغ بيالكه

هاري ايسوق.  فد كنيغمو دان ننيت مامل كنيغمو ي،ضال

 اين وتعاىل هسبحان هاللَّ غاوليه ايت، رمحة دان كاسيه ساي

 برتوبة دان فننصاأك جالن ماللوءي ربوت كيت هاروس

 نغجا ين،ءال غي كات ارتي دامل. ثدفك وننفمأك مموهون

 سليثم دان يفاينصغم دامل وهغضبرت اتاو ليغه-هغيبرل كيت
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 مموهون دان برتوبة رالهضبرس ،ثسباليق. دالكوكن غي دوسا

 واتق غي عزم نغد وتعاىل هسبحان هاللَّ درفد وننفمأك

 يكنضمرو غي ربواتنف االضس يغلوغم يضال تيدق اونتوق

 فرمانحال اين دثاتاكن دامل . اخريةد دان ددنيا نفكهيدو

 :برمقصود غي 53 ايات الزمر ةسور دامل وتعاىل هسبحان هاللَّ

 

 تله غي كوهمبا واهاي: (حممد واهاي)كاتاكنله "

 نغد) سنديري مريك ديري فترهاد باتس اوءيفملم

 رمحة دري اسا وتوسفبر كامو نلهغجا ،(معصية ربواتنف

; دوسا االضس ونكنفمغم هاللَّ ثوهغضسسو كران ،هاللَّ

 مها يضال ون،فمفغ مها غي جوا دياله ثوهغضسسو

 ."اسيهانيغم

 

 هاروس ضجو كيت سام، غماس ي فدين ايت، ءسال

كيت مليفوتي  ةعباد عمل فرباءيق دان منيغكتكنمم سنتياس

 كيت اين هاري ثسكريا. ةنس غي ونفماهو واجب غي ةعباد

 ةعباد عمل كتكنلهغتي مك ،فرض صالة منونايكن ثها

 نغد ترليبت كيت ثندايأس. ةنس صالة ملقساناكن نغد

 جكاالو .ثلكغضوهيله دان تيءمك جا معصية، ربواتنف

 صدقه، لواركنغم اونتوق  نغتا برتبراسا  كيت دهولو
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 نغد ثوهغضسسو. برصدقه الاهف مربوت رالهضبرس مك

 تفدا اكن اين الكوكن كيت غي نقيءكبا ربواتنف

 سرتا وتعاىل هسبحان هاللَّ نغد كيت نغهوبو وبوركنثم

 .ينساءم سسام كيت نغهوبو

 

 سكالني، هاللَّ درمحيت غة يمجع غسيد

 خطبة خريياغم يضبا روموسن ايضسبا جوسرتو

 كيت ماريله سكالني، مجاعه روثم نيغاي ربنم اين كالي دف

. ترملبت سبلوم نقيءكبا رهأك وبهابر دان ديري يفاينصغم

 سقدر اوسهله. نءيقكبا رهأك بروبه تروس دان بروبهله

 هسبحان هاللَّيه هدا اريلهخ. ٢فا بربوات افتن عزم غمماس

. سهاج يتوضبسخارا  غوتعاىل كران هدايه تيدق اكن دات

 كنفمنت وتعاىل هسبحان هاللَّ رضا ءدعاكن مالزمي سنتياسله

 ٢سام كيت ايوه. ثرمحت دان توجنوقف تسأد كيت هاتي

 يفاينصغم عملن جاديكنله دان ترليوات سبلوم برهجرة

 روتني ايضسبا برتروسن اراخس برتوبة دان ديري

 هسبحان هاللَّ دترميا مسوا كيت توبة ضن كيت. مسوفكهيدو

 :25 ايات الشورى ةسور دامل ثمانفر اميانضسبا وتعاىل
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 مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىفٱ
ام يل ىل  

 

-همبا دري توبة منرميا غي توهن دياله دان": برمقصود

 مريك غي) ٢كجاهنت فكنممعا سرتا (برتوبة غي) ثهمبا

 مسوا كامو غي فا اكن يءتاهوغم دي دان (الكوكن

 ."كناكرج
 

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


