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  سدرهان دامل كفرلوان هيدوف

 م 2023 مخ 17 برساماءن هـ 1444 شعبان 24
 

 لْقَـآئِـلِٱ  ٻ  

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

(67 :لفرقانا)   

 

ٴۇ  ۋ  ۋچ  ٺ   ڻ   ڳٻ  ٻ    ڦ

ىعَبْدُهُمُحَمَّدًاپ    ڦ   

ٿ  سَي ِّد نَاں  صَل ِّ وَسَل ِّمْڈ      

ۇئوَأَصْحَاب ه آل ه ڇ  

ہ  ہۇ  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  
 

 هاللَّطاعتله كامو كفد  ،"واهاي اورغ يغ براميانبرمقصود: 

دان كفد "أوىل األمر"  هاللَّدان طاعتله كامو كفد رسول 

 كاورغ يغ بركواس( درفد كالغن كامو. كمودين ج)

مكـ  ا،برسليسيهن( دامل سسواتو فركار)بنته -كامو بربنته

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

دان  هاللَّبراميان كفد  كامو بنر كج ،السنة( رسولث)

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

 لبيه ايلوق فوال كسودهنث".

 

 ،سكالني اللَّه درمحيت غي مجعة غسيد

 هسبحان اللَّه دفك ناءكتقو كتكنغماريله كيت مني

 دان ثرينتهف االضس ملقساناكن وهغضبرسو نغد وتعاىل

 تفمندا كيت مودهن-موده. ثنغالر االضس لكنغضمني

             . داخرية دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة
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سدرهان دامل  ن تاجوقركاتاكفمم اكن اين كالي دف خطبة

 .كفرلوان هيدوف

 

 ،سكالني اللَّه درمحيت غي مجعة غسيد

مغنجوركن اضر ستياف اومتث مغعملكن  إسالم
سيكف برسدرهانا دامل ستياف تيندقن ياءيت تيدق 

 دغنحال اين سالرس  تراوتام ددامل بربلنجا. لبيهن-برلبيه

يغ  67ايات  الفرقاندامل سورة د سبحانه تعاىل اللَّه فرمان

 برمقصود: يغ تادي خطبهدباخاكن فد اول 

 

يغ افابيال ممبلنجاكن هرتاث، تيادله  مريك جوضـ"دان 
كدكوت دان سباليقث  ملمفاوي باتس دان تياد فوال 

دواث -فربلنجاءن مريك اداله بتول سدرهان دانتارا كدوا
 ( ايت".) بوروس دان 

 

إسالم تله منتفكن برباف فريغكت انتوق توجوان اين 
 ءن.بربلنجاباضي سسأورغ مغوروسكن فركفرلوان 

 ،(ةضروري) دناماكن غنتيف تغسا غي رلوانفك :رتامف

ماكنن،  رتيفس اساس رلوانفك اكنفمرواين رلوان فك

 اساس رلوانفك افتن تيغضل دان سباضايث. تفمتاكاين، ف

 . ثنفكهيدو منروسكن وفمم تيدق نسياءم اين
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 سواتو اكنفمرو يتءيا ةَياِجَح دناماكن غي رلوانفك :دواك

 نسياءم دفك يفامس لهقتيد ناموندامل كهيدوفن  رلوانفك

 .ثمميليقي تيدق ثسكريا فهيدو اونتوق وفمم تيدق

 كنهيندرغم دان موداهنك ممربي اونتوق ينا رلوانفك

 . كسوكرن فددر نسياءم

 متبهن رلوانفك يتءيا ةَيِنِسْحَت رلوانفك :ضكت غمانكاال ي

 نفكهيدو يضال كنفكغمل دان ناءسيكسل ممربي يضبا

 ممبواتكن اكن دكاول تيدق ثسكريا اين رلوانفك .نسياءم

  .نفكهيدو وروسغم داملد لبيهن-برلبيه نسياءم
 

 ،اللَّهمعاشر املسلمني رمحكم 
سباضاي سأورغ إسالم تنتوث كيت مثدري بهاوا 

تله  سبحانه وتعاىل اللَّهدامل منجالين كهيدوفن اين 
يغ تيدق ترهيتوغ باثقث  ةباضاي نعم-مغورنياكن برباضاي
ن،  ءكأمانن، كسجهرتاكصيحنت، مسادا دامل بنتوق 

نامون كادغ كاال دغن نعمة  ن دان سباضايث.ءكبهاضيا
كفد يغ مليمفه اين مثببكن سسأورغ ايت لوفا دان الالي 

 . سبحانه وتعاىل اللَّه
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فد هاري اين كيت دافت مليهت جومله خونتوهث 
له كواغن مساكني ئيغ ترليبت دغن مس ماليسيارعيت 

له يغ دهادايف اين برفوخنا درفد ئمنيغكت. كباثقن مس
مغيكوتسيكف ماءنسي ايت سنديري سفرتي 

جوض بضيتوسهيغض

مغوروس كواغن  املكضاضلن ممبوات فرخنغن يغ بيجق د
. له اينئجوض انتارا فثومبغ كفد مس سخارا برهيمه

افابيال سسأورغ ايت مغمبيل فينجمن يغ  خونتوهث
ضل ممبوات بايرن ضامريك ملبيهي جومله فندافنت دان 

ممباوا بنب كفد سفرتي اين اكن  فربواتنث اباليق مك 
 سبحانه وتعاىل اللَّهمريك.

 :يغ برمقصود 27ددامل سورة اإلسراء ايات 
 

 "سسوغضوهث اورغ يغ بوروس ايت اداله ساودارا
يغ ساغت  شيطان، سدغ شيطان ايت فوال اداله 

 كفد توهنث". 
 

 ،سكالني اللَّه درمحيت غي مجعة غسيد

سسوغكوهث اضام إسالم تيدق مالرغ اومتث 
بربلنجا، تتايف هندقله سخارا برهيمه ياءيت دغن ممربي 
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فنتيغ. فرلو لبيه يغ  ٢فركارا كنن دان مندهولوءكأومتا
ضاي هيدوف برهيمه بركاءيت رافت دغن  
برجيمت خرمت دان تيدق ممبذير. جك داسر  

اكن  كهيدوفن مشاركت مبيل كريا، مكابرهيمه اين د
 سفنجغ ماس.سنتياس ترفليهارا 

 

سباضاي اومت إسالم كيت دتونتوت  ،اوليه ايت
. سبحانه وتعاىل اللَّهفمربين نعمت اضر منشكوري سضاال 

ن اونتوق ءسضاال فربلنجا كنكيت هندقله مغوروس
باءيقث فد ستياف ماس -هيدوف دغن سباءيق كفرلوان

سالءين  وقتو سوسه. دفالضي  ٢وقتو سنغ، لبيه دفمسادا 
دنصيحتكن اضر سنتياس  اومت إسالم جوض ،ايت

هاتي دامل ممبوات فالبورن دان فيليهله فالبورن -برهاتي
يغ صح، سالمت دان منفيت حوكوم شراع. مينتاله 

مغاملي  جك فيهق يغ برواجب فددر تنصيح 
 مسأله كواغن.

 

ترسبوت  ٢سكرياث كيت مغابايكن فركارا
مغوروسكن  دامل كسن درفد كالالين كيت د

 يغ بسر ن كواغننمنداتغكن بباكن  ،ن هيدوفءفربلنجا
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سرتوسث اكن مالهريكن سجومله دان فد ديري كيت 
ث، قدر كالغن اومت إسالم. امل د ٢بسر فغهوتغ
مساكني برمتبه دان اكن ممبوك رواغ  اكنجوض كميسكينن 

كفد مريك يغ تيدق برتغضوغجواب اونتوق مغمبيل 
 منيندس اومت إسالم.  دان كسمفنت

 

 ،سكالني اللَّه درمحيت غي مجعة غسيد

صلى  اللَّهماريله كيت رنوغي قيصه هيدوف رسول 
ن، ءعليه وسلم يغ امت برسدرهانا دامل مسوا كأدا اللَّه

ضانغ يغ اد دسكيرتث فرنه -دان ضونوغواالوفون بوكيت 
دجاديكن امس دان فريق، اكن تتايف  كندتاوركن ا

منولقث. حال اين تله دجلسكن دامل سبواه  اللَّهرسول 
 يغ برمقصود: الرتمذييغ دروايتكن اوليه االمام  حديث

 

عليه وسلم  اللَّهصلى  اللَّهكاتاث رسول  اللَّهعبد فد "در
تيدور داتس تيكر دان باغون سلفس ايت دامل كأداءن فرنه 

، اللَّهبدانث بربكس، مك كامي كاتاكن كفدث، يا رسول 
اللو كامي باواكن كفد كامو همفرن يغ ملبوت،  سكرياث
دنيا اين، دمنجاوب: افاكه كدودوقنكو  اللَّهرسول 
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تيدقكه اكو ددنيا اين مالءينكن سأومفاما فغمبارا يغ 
 فوكوق كمودين براللو منيغضلكنث".برتدوه دباوه 

 

 ،سكالني اللَّه درمحيت غي مجعة غسيد
فد كالي  ي سباضاي روموسن باضي مغأ

بربلنجاله مغيكوت اين، منرب ايغني مثرو مجاعه سكالني، 
مغيكوت كهندق هاوا كيت كممفوان دان خاغنله 

سام مغعملكن تونتوتن -ماريله كيت برسام. نفسو
برسدرهانا دان برجيمت خرمت سفنجغ ماس. هيدوف 

مندافت كيت هيدوف ممبذير اضر  وهيله ءجا
 اللَّه . ماريله كيت مرنوغ اخريةدددنيا دان كربكنت 

 :20ن ايات ادامل سورة لقم سبحانه وتعاىل
 

  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱ

 ىي  مي خي حي جي يه ىه جهمه ين ىن من

َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  
 

تله  اللَّهمقصود: "تيدقكه كامو ممفرهاتيكن بهاوا 
ن كامو اف يغ اد دالغيت دان ءممودهكن اونتوق كضونا

يغ اد دبومي، دان تله مليمفهكن كفد كامو نعمتث يغ 
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اورغ ماءنسي ظاهري دان يغ باتني? دامل فد ايت، اد دانتارا 
 دغن تيدق اللَّه دغنيغ برهوبوغدامل فركارايغ ممبنته 

فتوجنوق دان سبارغ سبارغ فغتاهوان اتاو  برداسركن
 يغ منرغي كبنرن. اللَّهكتاب  مانبرداسركن  جوض تيدق

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 

تاْغِفرِينَا حئ َٱلُْمس ْ َيَاَفايااَفاْوزا ٱلتَّائِِبيَاَةَاڀوا
 


