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 يغ مغريكن نراك  ناءسيقس
 م 2022 سيفتيمرب 09برساماءن  هـ 1444صفر  12

 

لْقَـآئِـلِٱ  ٻ  

 يب ىب مبنب زب  رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ٱ
 ىث نث مث زث رث  ىتيت نت مت زت رت
 مك لك اك يق  ىق ىفيف يث

 (29: سورة 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  ڍھ 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  دان )السنة( رسولث، جك كامو بنر  )القرءان(

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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يغ  ن نراكاءسيقستنتغ  ن تاجوقركاتاكفمم اكن اين كالي

  .مغريكن

 

 ،سكالني هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 اكن ايخرف واجب كيت سالمإ غاور ايضسبا

 تفمت اكنفمرو ضشر. نراك دان ضشر كوجودن

 رينتهف يتمنطاع مريك يضبا ابادي ككل غي ناءيضكبها

 ايضمربكن سباضدفوال مانكاال نراك  .وتعاىل هسبحان هاللَّ

ي انتوق ممربدسدياكن يغ ل غضتي تفمت بوروق-سبوروك

 فترهاد كرغاي دان كفور غي مريك يضبا سيقسا عذاب

سبحانه وتعاىل دامل  هاللَّ فرمان .وتعاىل هسبحان هاللَّ رينتهف

تادي  خطبةاول  دفكن ادباخ يغ 29ايات  الكهفسورة 

 : برمقصود يغ

 

ايت اياله يغ داتغ كبنرن  )واهي حممد(: كتاكنله "دان

هندقله  مك سسيافا يغ ماهو براميان، دري توهن كامو،

بيارله دي  ايغكر، كفوردان سسيافا يغ ماهو  اي براميان

كامي تله مثدياكن باضي اورغ يغ كران  .ثكريمغيغ

يغ مليفوتي مريك لقسان  و ظاليم ايت ايف نراك،برالك

  مريك ممينتا فرتولوغن كران دهاض، دان جك خيمه
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يغ ير ءاير يغ سفرت متباض خامريك دبري فرتولوغن دغن 

قث دان امتله بورو امتله بوروقث مينومن ايت، ممباكر موك

 . سناغن"-نراك سباضاي متفت برسنغ

 

  ،هاللَّ معاشر املسلمني رمحكم

اين امت  ن نراكاءسيقس كدهشاتنسسوغضوهث 

نراك اكن سساعت براد د مناكوتكن دان مغريكن كران

ايف يغ  دنيا.د ملوفاكن سسأورغ كفد سلوروه كنعمنت

 هاللَّ كري فرينتهدضوناكن اونتوق ممباكر مريك يغ مغيغ

تتايف اكن  ،ددنياسبحانه وتعاىل بوكنله ايف يغ كيت ليهت 

 كالي فولوه-برفولوه يف دنياا نراك مليبيهي كفانسن ايف

دروايتكن اوليه يغ  حديث . حال اين سالرس دغنضندا

بهاوسث عنه  هاللَّ رضى هريرةابو  فددر مام مسلم،اال

يغ برسبدا عليه وسلم  هاللَّصلى  هاللَّ رسول بضيندا

 : برمقصود

 

دنيا اين اداله ساتو سيكن دق"سسوغضوهث ايف يغ كيت س

فارا صحابة  بهاضني ايف نراك جهنم. 70بهاضني درفد 

ايف دنيا فون تله وهث ضسسوغ هاللَّ دمي بركات:

ايف نراك  :وهثضسسوغ بضيندا برسبدا .خوكوف فانس
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 ثني فانسضني دان ستياف بهاضبها 69دغن  ثمليبيهي

 . "ايف دنيا مسيثل

 

بربيذا دغن جاوه جوض ايف نراك  تفيصورنا دان 

كران ايف نراك تله دثاالكن ريبوان تاهون الماث  ددنيا ايف

 .دان منجادي ساغت مثرمكن ۲سهيغض ورناث براوبه

 ،يذالرتم مامااليغ دروايتكن اوليه  ثحدي دامل سبواه

 هاللَّ رسول بهاوسث بضيندا ،عنه هاللَّ رضى هريرةابو  فددر

 : يغ برمقصودبرسبدا عليه وسلم  هاللَّ صلى

 

منجادي سالما سريبو تاهون سهيغض  فانسكنايف نراك د"

 سريبو تاهون سهيغض فانسكن الضيددين وكم ه.ريم

سريبو تاهون  فانسكن الضيددان  فوتيه منجادي

هيتم منجادي اي  اللو هيتم. منجادي برايكوتث سهيغض

 ."لضم

 

 كيت فرلو منيالي هاللَّسباضاي همبا  ،اوليه ايت

دغن ايف يغ فاليغ فانس ث ممبنديغكنايف نراك دغن  كفانسن

درفد ايف نراك ايت فانسث لبيه  فستيثسوده دان  ددنيا

بايغكن كساكينت يغ تيدق تركريا يغ خوبا كيت  ايت.

كالي ستياف  ساكن اوليه اورغ يغ براد دداملث.اكن درا
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سبحانه  هاللَّ ،اهلي نراك اينهاغوس دان ملخور كوليت 

ك تروس ضنتيكن كوليت يغ بارو اضر مريوتعاىل اكن 

 . الماث-سالماسيقسا مراساءي عذاب 

 

 ،سكالني هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

رميا عذاب سسواي اكن من جوض ستياف اهلي نراك

 ننتغ حكوماورغ يغ فاليغ براني م دغن عملن مريك ددنيا.

نيا اكن منرميا عذاب فاليغ بسر دسبحانه وتعاىل د هاللَّ

 اياله ثناءسيقسمسنتارا اهلي نراك يغ فاليغ ريغن  دنراك.

كاكيث يغ مان سسأورغ يغ دفاكايكن سليفر ايف د

 سالءين ايت. ايت ممفو ممبوات اوتقث منديديه كفانسان

 : يالهااهلي نراك يغ الءين  ناءسيقس ۲انتارا بنتوق

  

اي توبوه اهلي نراك اكن سنتياس دفربهاروءي سوفايا  .1

ن يغ لوار بياسا اءمنغضوغ عذاب سيقس بوليه تروس

 . نكماتيادغن  خريابرث تنفا فديه

كفديهن توبوه اهلي نراك اكن دبسركن اضر  .2

ن يغ مريك راساءي تروس برمتبه ستياف اءسيقس

ن بادن يغ اءمساكني لواس دان ليرب فرموك وقتو.
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دسيقسا مك مساكني باثق كساكينت يغ اكن 

 .ثدراساءي
سكالي ايف نراك مثامرب كوليت دان داضيغ اهلي نراك  .3

مك اكن برضوضورن داضيغث سهيغض مريك براوبه 

 يغ ساغت هودوه. خملوقمنجادي 
اهلي نراك اكن سنتياس دليفوتي دغن راس تاكوت،  .4

 ن ساغت ترهينا.اءلتيه دان دامل كأد مثسل، ريساو،
فاكاين دان فرهياسن مريك مسواث دفربوات درفد ايف  .5

 راك. ن
يغ دفربوات درفد ايف  "زقوم" ماكنن مريك درفد بواه .6

مينومن مريك فوال اياله نانه دان داره اهلي  نراك.

 .نراك
 اكن سنتياس منجريت كساكينت تنفا هنيت. مريك .7

مرينتيه دان مناغيس تنفا اد  مراتف، وغ،مريك مرا

 دوليكن مريك الضي. رسسيافافون يغ ممف
تيدق اكن دافت برتاهن دغن  جوض فارا فغهوني نراك

مريك مرايو اضر دافت  .يفهاديغ مريك  ءنسيقسا

لبيه سغضوف  مريك بهكن ن ترسبوت،اءفندريت خريياد
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نامون ساتو  ن دري تروس ترسيقسا.هكدموسن

ن يغ مريك اءن تيدق دافت مغهافوسكن فندريتنهاكموس

 ن برباف كالي.هكاللو مريك ممينتا اونتوق دموسن ديف،ها

 اللَّهتتايف رايوان مريك تيدق اكن ددغر دان دترميا اوليه 

 سبحانه وتعاىل. 

 

 ،سكالني هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 خريياغمباضي ولن فسيمكاي ضسباجوسرتو 

كفد مجاعه  ايغني مغيغتكن اين، منربكالي د ف خطبه

ق ترجغك ن نراك تيداءكفديهن سيقسايغتله  ،لنياسك

اكينت سفديه مان فون كس نسي.اءم فميكرين عقلاوليه 

اياث تراللو كخيل جك  يغ فرنه كيت راساكن ددنيا،

 ديهن يغ دراساكن اوليه اهلي نراك.دبنديغكن كف

 

كن كأميانن تاوليه ايت ماريله كيت سنتياس منيغك

يغ  ۲هاث اورغ كران سبحانه وتعاىل هاللَّكفد كيت 

فد يغ اكن ترسالمت درسهاج  ىبراميان دان برتقو

امل مسوض كيت ترضولوغ د ترجروموس كدامل ايف نراك.

 دليندوغي سرتا دان ىيغ برتقو ۲كاالغن اورغ

 اهلي كلوارض كيتن ديري كيت دان مسوا وهكءجاد
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سبحانه  هاللَّ فرمان .اين نراكايف  ءندرفد عذاب سيقسا

 : 63ايات  توبةالوتعاىل دامل سورة 

 

 مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من ٱ
ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ييٰذ ىي  

 

 غي افسسيا بهاوا يءتاهوغتيدقكه مريك م" برمقصود:

 اداله ثوهغضسسو مك ،ثرسول دان هاللَّ (۲ينتهفر) غمننت

 غي بالسن ؟ثددامل ككل دي سرتا جهنم نراك ثيضبا

 ".بسر غي ناءكهين اداله دمكني

 

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 ْ
 

 

 


