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   فتنه دفك ممباوا غي ربواتنفايلقكن 
 م 2023 جانواري 13 برساماءن هـ 1444مجادى األخر  20

 

لْقَـآئِـلِٱ  ٻ  

 مل خل حل جل مك لك خك حك جك  مق حق ٱ ٱ
جه هن من خن حن جن خممم حم جم  هل  

 (19:النور) 
 

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  
 

 اللَّه"واهاي اورغ يغ براميان، طاعتله كامو كفد برمقصود: 

دان كفد "أوىل األمر"  اللَّهدان طاعتله كامو كفد رسول 

اورغ يغ بركواس( درفد كالغن كامو. كمودين جك )

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

دان   )القرءان( اللَّه هندقله كامو مغمباليكنث كفد )كتاب(

دان  اللَّهبراميان كفد  )السنة( رسولث، جك كامو بنر

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

 لبيه ايلوق فوال كسودهنث".

 

 سكالني، اللَّه درمحيت غي مجعة غسيد

 

وتعاىل  هسبحان اللَّه كفد ناءكتقو كتكنغماريله كيت مني

 ثرينتهف االضس ملقساناكن وهغضوس-وهغضبرسو نغد

 كيت مودهن-موده. ثنغالر االضس لكنغضمني دان

. اخريةد دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة تفمندا
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ايلقكن  تاجوق هورايكنغم اكن اين كالي دف خطبة

 .فتنه دفك ممباوا غي ربواتنف
 

 سكالني، اللَّهسيدغ مجعة يغ درمحيت 

 كران قثبا امت ايت ليده كجاهنت ثوهغضسسو

 ثانتارا .الءين غاور منظاليمي اتاو اكييتثم بوليه اين ليده

 دان ،خرب تودوهن، اياله فتنه. فتنه منابور ربواتنف اياله

 اونتوقدبوات اتاو اداكن-دااد غي ثامافسأوم

 ابيالفا برالكو بوليه اين فتنه. غورأسس ممبوروقكن

 غورأسس ناءيغم بريتا سواتو نكااد-اادغم ايت غورأسس

 اونتوق توجوان نغد ينءال غاور دفك ثنيباركثم اللو

 غاور مرواه منجاتوهكن اتاو نقكبورو-ممبوروق

 . ترسبوت

 

 بريتا منرميا غورأسس ابيالفا برالكو بوليه ضجو فتنه

 اللو ثكصحيحن يقليديثم افتن اورغ الءين ناءيغم

 اونتوق نية نغين سام اد دءال غاور دفك ثنيباركثم

 منابور سالم،إ اجرن دامل سباليقث. اتاو بوروقكن-ممبوروق

 ترماسوق دان الختر حرام، غي ربواتنف ساتو اكنفمرو فتنه

 بوروق كسن كنغمندات اين ربواتنف كران بسر دوسا دامل
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حال اين تله دسبوتكن دامل . مشاركت دان امضا فدك

 غي 19 ايات ورالن ةسور دامل وتعاىل هسبحان اللَّه فرمان

 :برمقصود غي تادي خطبة اول دف كنخادبا

 

 بوروق غي تودوهن ترهيبه سوك غي غاور ثوهغضسسو"

 عذاب وليهابر اكن مريك براميان، غي غاور نغكال دامل

 دان داخرية دان ددنيا ثساكيت ريفتر تيدق غي سيقسا

 تيدق كامو غسدا (ركاراف االضس) يءتاهوغم اللَّه (تلهغاي)

 ."(دمكني غي)  يءتاهوغم

 

  ،اللَّهرمحكم  معاشراملسلمني

 يكنافمثم ربواتنف مروفاكن اين فتنه ثاصل دف

 مولوتداري  نفاكخرف ماللوءي بنر تيدق غي سسواتو

يغ ادا فد  يضتيكنولوماجوان ك نغد نامون ،كمولوت

 ثها نغبار ديموده ترس مساكني فتنه يبارنفث ،هاري اين

 اهلي نغكال دامل اد ثونتوهخ. سهاج جاري وناكنغضم

 اونتوق وجااتر تراللو غي اين هاري دف كيت مشاركت

 اتاو معلومت جوا فا سيغبركو رتامف غي غاور منجادي

صحيحن ك دهولو ترلبيه ممستيكن افتن ماي دعامل بريتا

 سنيغركوفق سدر تيد اراخس غضسهي ،سسواتو معلومت
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 ثعقيبت. ينءال غاور دفك فتنه منيمبولكن تله ترسبوت

 مرواه كن دان مغاءيبكنجاتوهنم تله ترسبوت ربواتنف

 دان كهنغرتليف دفك ممباوا بوليهث رياخ يغ غورأسس

 غي حديث سبواه دامل. سسام ماءنسي رموسوهنف

 اللَّه ابو هريرة رضي فددر البخاري االمام اوليه دروايتكن

 غي برسبدا عليه وسلم اللَّهصلى  اللَّه رسول ثبهاواسعنه 

 : برمقصود

 

 ساتو نغد اراخبربيبنر همبا غسأور اد ثوهغضسسو"

 غغضفث، دي تيدق ماللَّه ناءكمورك ترماسوق غي نءركاتاف

 كدامل ترجومن دي ايت نءركاتاف ساتو سبب نغد; غنتيف

 ."جهنم نراك

 

 اين فتنه منابور ربواتنفسدرله بهاوا  ،اوليه ايت

 اياله ثانتارا. ثالكوف دفك بسر يغ نقكبورو كنغمندات

 سسام دوسا ايضسبا دصيفتكن اين فتنه يبارفث دوسا

 غاور واليخك ونكنفماد اكن تيدق اين دوسا. نسياءم

 مالكوكن غي مريك. ترسبوت ربواتنف ممعافكن فتنهد غي

 دان بسر امت غي نيضكرو غوغضمن اكن اين، فتنه ربواتنف

 اكن مريك. كلق داخرية تركريا تيدق غي سلنفث منرميا اكن
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 وليهارفمم دفدر ترسيسيهاكن  سرتا داخرية مفليس منجادي

 دامل. وتعاىل هسبحان اللَّه ضدشر نعمنتك نغد نوهف غي تفمت

 ابو دفدر مسلم االمام اوليه دروايتكن غي حديث سبواه

عليه  اللَّهصلى  اللَّه رسول ثبهاواس عنه، اللَّهرضي  ةهرير

 : برمقصود غي برسبدا وسلم

 

 ةصحاب ؟مفليس اورغ يغ ثسبنر افسياكامو تاهوكه "

 غي غاور اياله كامي تاهوانفغ غنجفس مفليس :منجواب

 عليه وسلم اللَّهصلى  نيب. هرتا دان غوا اءيثوفمم تيدق

 مفليس يفتتاهرتا اكو مقصودكن  مفليس: بوكن برسبدا

 غدات ايت هاري دف اومتكو نيضسبها. قيامة هاري دف الاهف

 ضجو سام ماس دف. زكاة دان واساف صالة، عملن ممباوا

 هرتا مبيلغم ،غاور فتنهمم ،غاور الخمن دوسا ممباوا دي

 هاري دف لساينفث. غاور مموكول دان غاور ممبونوه ،غاور

 دفك دبري اللو ثنقكباجي عمل مبيلغم نغد اياله ايت

 بلوم ثدباوا غي نقكباجي عمل سكرياث.ثدظاليمي غي غاور

 اللو ،ثدظاليمي غي اورغ دوسا مبيلاد اكن ،فوكوخ

 ."نراك كدامل ثقكنفمخد كمودين ،ثاالفك تسكأ دببنكن
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 سكالني، اللَّه درمحيت غي مجعة غسيد

 يكنافمثكبنرن دامل م سايوضيا دايغتكن بهاوا

 دان منلييت هندقله كيت. دتيتيقربتكن رلوف بريتا سسواتو

 كصحيحن ممستيكن يضبا بنر غي سومرب دفك عمرجو

 بريتا يكنافمثم ساضتر تراللو نلهغجا. معلومت سسواتو

 دفدر غثدات ثسبنر ايتاسضتر فسيك كران دترميا غي

 رلوف دترميا غي بريتا اتاو ركاراف غسبار. شيطان هاسوتن

 مليبتكن غي ركاراف ثصخصو ثكبنرن اكن ستيكنفد

 لهعرجو. مشاركت سسام نغهوبو دان كسالمنت ام،ضا

 معلومت رضا بركواس يهقف اتاو واجببر غي مريك دفك

 غاوردغن  سيكنغدكو سبلوم تفدان ت بنر ايت دترميا غي

 جوابغوغضت كران دمكني دكاتاكن اين حال. ينءال

 يضبا نفكواجي ساتو اكنفمرو اين كصحيحن ممستيكن

 يكنافمس كيت نيغاي غي معلومت ونفواالو .غاور فستيا

 ثسكريا يفتتا اكن كيت، توليسن اتاو سومرب دفدر بوكن

 ضت جوكي مك بنر تيدق يكنافمس كيت غي ركاراف

 ةسور دامل وتعاىل هسبحان اللَّه فرمان. بردوسا توروت

 :217 ايات البقرة
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 ...ىفيف يث ىث نث ...

 )دوساث( لبيه بسرايت  فتنهدان ايغتله اغكارا "برمقصود: 

 ".نونوهفمب دفدر

 

 خطبة خريياغم يضبا روموسن ايضجوسرتو، سبا

 رضالني اسك مجاعه دفك روثم نيغاي ربنم اين، كالي دف

 كيت نيغاي غي بريتا جوا فا فترهاد برهاتي سنتياس

 ضمسو. ماي اراخس اتاو ليسن اراخس ادا سام سيكنغكو

 بوليه غي اين فتنه نقكبورو دفدر وهكنءدجا مسوا كيت

 هفمنم اكن بهكن اراضن دان مشاركت ديري، مروسقكن

 هسبحان اللَّه فرمان. كلق داخرية بسر تغسا غي نيضكرو

 :12جورت ايات احل ةسور دامل وتعاىل

 

  جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 خي  حي جي يه مهىه جه ين ىن من خن
رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي  

 

 قنثاكب وهيلهءجا! براميان غي غواهاي اور"برمقصود: 

 غي ناءكغس كثغم تيدق كامو ايفسو) ناءكغس دري

 ايت ناءكغس دري نيضسبها ثوهغضسسو كران (غدالر
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اريخمن اتاو فينتيغم كامو نلهغجا دان دوسا اداله

 كامو هغست نلهغجا دان غن كعاءينب اوردا كساهلن

 كامو دري غورأسس ادكه. ينءال غي ثهغست تفومغم

 دمكني جك)  ماتي؟ تله غي ثساودارا غيضدا مماكن سوك

. ثدفك جيجيق كامو تنتو سوده مك (تفومغم ناءدأك

 له برتقوى دان (ترسبوت غي نغالر اتوهيلهف ايت، اوليه)

 مها يضال توبة، نرمياف اللَّه ثوهغضسسو; اللَّه دفك كامو

 ."اسيهانيغم

 

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


