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  وتعاىل سبحانه اللَّـه اوليه دلعنة يغ فربواتن رسواه

 م 2022 مي 27برساماءن  هـ 1443 شوال 25
 

 لْقَـآئِـلِٱ  ٻ  

 زي ري ٰى ين  ىن نن من زن ٱ

 مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي

جب هئ  

 (188:بقرةال)
 

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  
 

"واهاي اورغ يغ براميان، طاعتله كامو كفد برمقصود: 

دان كفد "أوىل اللَّـه دان طاعتله كامو كفد رسول اللَّـه 

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

برسليسيهن( دامل سسواتو فركارا، )بنته -كامو بربنته كج

ان(  القرء) اللَّـه كتاب( )هندقله كامو مغمباليكنث كفد  كم

دان  اللَّـه براميان كفد  كامو بنر ك( رسولث، جهالسن)دان 

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

 لبيه ايلوق فوال كسودهنث".

 

 سكالني، اللَّـه  درمحيت غي مجعة غسيد

 هسبحان اللَّـه  دفك 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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 رسواه تاجوق هورايكنغم اكن اين كالي دف خطبة. اخريةد

 .وتعاىل هسبحان اللَّـه اوليه دلعنة يغ ربواتنف

 

 سكالني، اللَّـه  درمحيت غي مجعة غسيد

 دفك قنوضدسو يغرسواه برمقصود سسواتو 

 ترماسوق ،ثميليق بوكن يغ حق مبيلغم اونتوق غورأسس

 رتيفس ساله يغ اراخ نغد ينءال غاور هرتا مماكن ضجو

. ثايضسبا دان نيغنتفك سواتو اد كران نفسوا منرميا

 اوليه دلعنة يغدوسا بر ربواتنف اكنفمرو اين رسواه ربواتنف

 دفك قنكبورو كنغمندات اكن دان وتعاىل هسبحان اللَّـه

 اداله اين رسواه جالن دفدر راوليهفد يغ هرتا مسوا. ثالكوف

حال . ثممبلنجاكن يضال اتهفا ثنفمثم غورأسس يضبا حرام

ة سور دامل وتعاىل هسبحان اللَّـه فرماناين سالرس دغن 

 يغ تادي خطبة اول دف كناخدبا يغ 188 ايات البقرة

 :ودبرمقص

 

 (ينءال غاور) هرتا (مبيلغم اتاو) ماكن كامو نلهغجا دان"

 كامو نلهغجا دان ساله، يغ جالن نغد كامو دانتارا

 حاكيم دفك (رسواه ممربي) كامو هرتا هولوركنغم

 هرتا دري نيضسبها (مبيلغم اتاو) مماكن هندق كران
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 تاهويغم كامو حال دف دوسا، (بربوات) نغد نسياءم

 ."(ثساهل)

 

 ،اللَّـهمعاشراملسلمني رمحكم 

 يضال ماسيه رسواه ايسو يتفدا كيت اين هاري فد

 اوروسن كهيدوفن رعيت دامل نضارا كيت.  وغضممبل

 يغ رسواهاياله  دهيبهكن قثبا يغالف يغ رسواه كساهلن

 اونتوق غوا وناكنغضم يتءيا ،غوا نغد بركاءينت

. ساله يغ اراخ نغد قنكدودو دان كتفغ هرتا، وليهارفمم

 مريك اد سام كت،يغرفمسوا  فدرسواه اين بوليه برالكو 

 يضيغت برجاوتن يغ مريك اتاو قنكدودو اءيثوفمم يغ

 . جاوتن رنده-سرنده ضيغسه

 

 تراللو ثسبنر اين رسواه مالكوكن يغ مريك

 اخريةد ثكسن مميكريكن افتن نفسو هاوا كهندق يكوتغم

 ثالنض-االضس اداله غوا بهاوا اغضفنبر مريك. كلق

 اهليثم يغ ركاراف مالكوكن فوغضس مريك كنضايغه

 حال اين سالرس دغن .سالمإ اجرن نغد نغبرتنتا دان

ابو هريرة  درفد البخاري االمام اوليه دروايتكن يغ حديث
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عليه  اللَّـهصلى اللَّـه  رسولبهاوسث بضيندا  عنه اللَّـه رضي

 :برمقصوديغ  برسبدا وسلم

 

 دوليف يضال تيدق نسياءم دمان زمان سواتو غاكن دات"

 غي اوسها دري اكهفا هرتا، تكنفمندا مريك مان دري

 ".حرام اتاو حالل
 

 سكالني، اللَّـه  درمحيت غي مجعة غسيد

 رسواه ربواتنف ترليبت دغن يغمريك  قنانتارا كبورو

 منجادي اكن دان دوسا تفمندا اكن مريك اياله اين

 ثنيالي تياد يقدميلي يغ هرتا كران ،كلق اخريةد مفليس

 دتولق اكن ضجو مريك ءدعا. وتعاىل هسبحان اللَّـه دسيسي

وتعاىل.  هسبحان اللَّـهدق اكن دترميا اوليه تي ثتعباد عمل دان

 اكن تيدق ضجو اين رسواه فربواتن دفدر راوليهفد يغرزقي 

بهكن  ،يفوكوخمن تيدق سنتياساكن  دان كربكنت تفمندا

 ثدفك ببنن منجادياكن  اين رسواه حاصيل دفدر هرتا

 ضجو اين رسواه نغد ترليبت يغ مريك .اخريةد دان ددنيا

سنتياس  اكن فثهيدو ،ثنفكهيدو دامل غنت براس اكن تيدق

  .دان سباضايث ترتكن ريساو، ليسه،ض راسدسلوبوغي 
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 ببكنثم بوليه ضجو اين رسواه عملن ايت، ينءسال

 ،مشاركت دامل كظاليمن دان نينداسنف وان،فنيف ثبرالكو

 رسواه. نسياءم نفكهيدو نكمروسق اكن سكاليضوس

 نسياءم ديري جاتي تفيص وركنخهنغم اكن ضجو

دان  رنه، عاديل، جوجوماا صيفت غثهيل اكن رتيفس

 دفك كموسنهن ممباوا اكن ثاخري يغ ،تلوس دامل مشاركت

  .اراضن سسبواه

 

 هندقله كيت براميان يغ غاور ايضاوليه ايت، سبا

 ربواتنف فددر ديري هيندركنغم دان هاتي-برهاتي سنتياس

 ايضاو سباات مربيفسباضاي  اد سام كريا تيدق. اين رسواه

 فتت ثمسوا كران هغت غاور ايضسبا ونفماهو نرمياف

 هسبحان اللَّـه ناءكمورك سرتا لعنة تفمندا دان بردوسا

 دفدر دجاوهكن اكن تنتو سوده اين دلعنة يغ غاور. وتعاىل

 يغ حديث سبواه دامل. وتعاىل هسبحان اللَّـه رمحة منرميا

 بن َعْمُرو اللَّـه عبد ابن ماجه درفد االمام اوليه دروايتكن

عليه  اللَّـهصلى اللَّـه  رسولبهاوسث بضيندا  عنه اللَّـه رضي

 : رمقصودبرسبدا يغ ب وسلم

 

 ".رسواه نرمياف دان رسواه مربيفملعنة  اللَّـه"
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 سكالني، اللَّـه  درمحيت غي مجعة غسيد

 اداله رسواه ماللوءي راوليهفد يغ حاصيل كتاهويله،

 دان ماكن ممربي كيت كهفوغضس. ةبرك تيدق دان حرام

 يغ سومرب فددر كيت ضكلوار سرتا سرتييا انق دفك مينوم

 يغ سومرب فددر ماكنن ماكنافابيال كيت  تله،يغا حرام؟

 يغ حديث سباضاميان اوتام لبيه يغ نراكله مك حرام

 رضي ُعْجَرة بن بْعَك دفدر رتمذيلا االمام اوليه دروايتكن

 عليه وسلم اللَّـه صلى اللَّـه  رسول ينداضب ثبهاواس عنه اللَّـه

 :يغ برمقصود برسبدا

 

فد سومرب در تومبوه يغ يغضدا تيدق بركمبغ ثوهغضسسو"

 ".نراك لبيه اوتام متفتث نكنيمالءيغ حارم 

 

 خطبة يخرياغمانتوق  روموسن ايضجوسرتو سبا

 سكالني، مجاعه دفك تكنيغغم نييغا ربنم اين، كالي دف

 سبنر يغ نغكسن منجنجيكن اكن تيدق رسواه بهاوا تلهيغا

. ثدفدر بسر تغسا يغ نغونتوأليه كوابر كيت ونفواالو

 يكوتغم حالل يغ اراخ نغد رزقي اريخمن كيت ماريله

 بيارله. وتعاىل هسبحان اللَّـه اوليه كنفدتت تله يغ راتورنف

 ميواه فهيدو يغبربند سدرهانبر دغن خارا فهيدو كيت
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 اكن يغ حرام يغ ركاراف نغد ييغدكليل قيبةاع امران نامون

 ثوهغض. سسوكلق اخريةد كيت دفك ءناكبينس ممباوا

 براس ساللو اكن اين برسدرهان فهيدو يغ مريك

. وتعاىل هسبحان اللَّـه دفك برشكور دان يا،ضبها ،فوكوخ

  :67 ايات قانالفرة سور دامل وتعاىل هسبحان اللَّـه فرمان

 

 خم حم جم هل مل خل حل  جل مك لك ٱ
جن مم  

 

 ،ثهرتا ممبلنجاكن ابيالفا يغ مريك ضدان جو": برمقصود

 دان; كدكوت خبيلفوال  تياد دان باتس اويفملم تيادله

 دانتارا سدرهان بتول اداله مريك ناءربلنجف (ثسباليق)

 ".ايت (خبيل دان بوروس) اراخ دوا-كدوا
 

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


