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 غهكن هوتيميمر نغجا
 م 2023 فيربواري 24 برساماءن هـ 1444 شعبان 03

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱ ٱ
  ...ىن من خن حن يمجن

(282:  ابلقرة  (  

 

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 )

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

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

دان  اللَّهبراميان كفد  سنة( رسولث، جك كامو بنرال)

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

 .لبيه ايلوق فوال كسودهنث"

 

 ،سكالني اللَّه درمحيت غي مجعة غسيد

 هسبحان اللَّه دفك ناءكتقو كتكنغماريله كيت مني

 دان رينتهثف االضس ملقساناكن وهغضبرسو نغد وتعاىل

 تفمندا كيت مودهن-موده. نثغالر االضس لكنغضمني
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 دف خطبة. داخرية دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة

 . هكن هوتغيميجاغن مر وقجتا نركاتاكفمم اكن اين كالي

 

 ،سكالني اللَّه درمحيت غي مجعة غسيد

 ثاومت القكنغضم امت سالمإ اجرن ثوهغضسسو

 فسيك كران مسلم ساودارا سسام ممبنتو غسالي اونتوق

 نءرساودارف نغهوبو وكوهكنغم تفدا اكن ممبنتو سوك

 اياله نغرتولوف دان بنتوان بنتوق انتارا. سالمإ اومت سسام

 غي مريك دفك غهوتفينجمن  بنتوان ممربي رتيفس

 اول دف كنادباخ غاىل يوتع هسبحان اللَّه فرمان. ممرلوكن

 :برمقصود غي 282 ايات البقرةة سور دامل تادي خطبة

 

 سسواتو منجالنكن كامو ابيالفا! براميان غيغواهاي اور"

 كسواتو غضهي وهفتيم دبري غي غيوتف غهوت نغد اوروسن

 ماس دان غهوت) منوليس كامو هندقله مك ترتنتو غي ماس

 كامو دانتارا نوليسف غسأور هندقله دان ايت (ثبايرن

 "...(بنر) عاديل نغد ثمنوليس

 

 ،اللَّهمعاشر املسلمني رمحكم 

 هاروس اداله غبرهوت حكوم سالمإ اجرن نوروتم

 هاري دف برالكو غي فا نامون ممرلوكن، غي مريك يضبا
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 اونتوق هايرغ تغسا غي مشاركت نغكال دامل اد اين

 غضسهي يتحاج مريك غي ركاراف تكنفمندا يضبا غبرهوت

 اداله غبرهوت يكنفدنا تيدق. مريك وانفكمم اوءيفملم

 القكنغضم تيدق سسكالي سالمإ امضا نامون دهاروسكن

 نفسو هاوا كهندق يكوتغم غبرهوت ايت غورأسس

 افتن غبرهوت دانهضبرم ،برميواه اونتوق غبرهوت رتيفس

 غبرهوت غي مريك ثخريا. كوكوه غي اساس سرتا رلوانفك

خوبا  اكنمريك  دان غهوت ملونسكن تفدا تيدق اين

افابيال فركارا اين . ترسبوتغهوت ممباير دفدر لقيغم

 تقباعيغ غهوت قميليف رامايبرالكو 

 قميليفيغ تيدق برتغضوغجواب اين. فارا  غهوتسيكف فغ

 تلهواالوفون  ثحق كمبالي منونتوتتيدق دافت  غهوت

 كمباليانتوف مندافتكن  خارا ايضبافل دغن وسهاابر

 . هوتغ ترسوت

 

 تتايف غهوت ممباير ممفو غي مريك باضي ثوهغضسسو

 دانحرام اداله  ثحكوممك ترسبوت  غهوت ممباير نغضا

حال . نسياءم دفك كظاليمن مالكوكن تله كران بردوسا

 البخاري ماماال اوليه دروايتكن غي حديثاين سالرس دغن 
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 صلى اللَّه رسول ثبهاواس عنه، اللَّه رضي ةهرير ابو فددر

 :برمقصود غي برسبدا وسلم عليه اللَّه

 

 ."منكظالي ساتو اداله ثممباير وفمم دحالف غهوت وهغضمن"

 

 سنتياس رلوف كيت سالمإ اومت ايضاوليه ايت، سبا

 اتاو عقد اداله غهوت كران غهوت الوءس دامل برهاتي

 ساتو منجادي اي يافمس نغجا. نوهيفد واجب غي جنجي

 ببنن ممربي غضسهي فهيدو دامل نءكبياسا دان يهنضكتا

 اكن ثاخري غيالءين  غاور دان كيت نفكهيدو دفك

 . وتعاىل هسبحان اللَّه ضشر وليهارفمم اونتوق كيت غهالغم

 

 كيت ربواتنف مسوا ننيت مبالسنف هاري دف تلهغاي

 اكن حق مسوا. كنغرهيتوفد اكن ددنيا فهيدو سالما

 ترسبوتحق ساتو ساله دان ثقميليف دفك كنفدخوكو

 حق نغد يتءبركا غهوت كنغممند. ينجمنف دان غهوت اياله

توبة دان  نغد دتبوس تفدا تيدق غهوت مك نسي،اءم

 دان دجلسكن هندقله غهوت يفسهاج اكن تتا رااستغف

 ترسبوت غهوت يضسال. غثهوت نغد سسواي دلونسكن

 غورأسس يكتغم تروس اكن ايت غهوت مك دباير، بلوم

 دفدر سفاكن ترلق تيد ضجو اي. ماتي اي سفسل غضهي
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 واجب ايت اوليه. دلونسكن ايت غهوت غضهي اين ايكنت

 دان مبايرنف منونايكن اونتوق غبرهوت غي غورأسس

 دروايتكن غي حديث سبواه دامل. غثهوت االضس منجلسكن

 ثبهاواس عنه اللَّه رضي ةهرير ابو دفدر يذرتملا ماماال اوليه

 : برمقصود غي برسبدا وسلم عليه اللَّه صلى اللَّه رسول

 

 دبايركن غضهي غثهوت نغد يكتاتر منوءم غجيوا سأور"

 ".ثيضبا ايت غهوت

 

 ،سكالني اللَّه درمحيت غي مجعة غسيد

 ميليق حق حرميتغم تغسا سالمإ سوغضوهثس

 غاور ميليق حق مبيلغم بوليه غي افسيا تياد. غورأسس

ايت،  اوليه. ثقميليف فددر نءكريال دان يذيننإك افتن ينءال

 رضا ثاومت دفك ساغضم وسلم عليه اللَّه صلى اللَّهرسول 

 اين حال. ددنيا فهيدو كتيك غهوت سايكنغمل سنتياس

 غبربندي نغري لبيه ددنيا كميسكينن كران دمكني دكاتاكن

 ساءيكنغمل تيدق غي افسسيا كران اخريةد كميسكينن

 غدات اكن ايت حق قميليف اراف مك ددنيا، ثغهوت-غهوت

 تيدق مريك ايت هاري دف. كلق اخريةد ثمنونتوت اونتوق

 مسوا منونتوت مريك يفتتا اكن ،غوا نغد مبايرنف ممينتا
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حال اين . ترسبوت غبرهوت غي غاور يقدميلي غي الاهف

 فددر امحد ماماال اوليه دروايتكن غي حديثسالرس دغن 

 عليه اللَّه صلى اللَّه رسول ثعنه، بهاوس اللَّه رضي ةهرير ابو

 :برمقصود غي برسبدا وسلم
 

 اراف ؟ليسفم غي غاور ثسبنر اكهفتاهوكه كالني سيا"

 اداله كامي منوروت مفليس غي غاور: منجواب صحابة

: برسبدا ينداضب. هرتا دان غوا اءيثوفمم تيدق غي غاور

 غدات غي غسأور اياله اومتكو نغكال دفدر مفليس غسأور

 نامون زكاة، دان واساف صالة، الاهف نغد قيامة هاري دف

 ،غاور منخال دوسا ممباوا ضجو دي (سام غي ماس دف)

 مموكول دان غاور ممبونوه ،غاور هرتا مبيلغم ،غاور ممفتنه

 عمل مبيلغم نغد اداله ايت هاري دف لساينفث. غاور

 عمل ثانداي. ثدظاليمي غي غاور دفك دبري اللو ثنقكباجي

 دوسا مبيلاد اكن ،فخوكو بلوم ثدباوا غي نقكباجي

 كمودين ،ثاالفلو دببنكن داتس كال ،ثدظاليمي غي ساغم

 ".نراك كدامل ثكنفدمخ
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 ،سكالني اللَّه درمحيت غي مجعة غسيد

 خطبة خريياغم يضبا روموسن ايضجوسرتو سبا

 رضا سكالني مجاعه روثم نيغاي مربنم اين، كالي دف

 وفمم جك. غهوت ممباوا نغد ماتي دفدر ديري هيندركنغم

 تيدق ثن. سأندايكتوند-ندادتو نلهغجا مك ددنيا، ثممباير

 دمي سديكيت بايرله ايت، غهوت كسلوروهن ممباير وفمم

 منوليس هندقله ،ضجو نتفبركسم تيدق جك. سديكيت

 يضبا ايت غهوت ممبايركن تفدا ثـيوار رضا توصي

 نغكال دامل غولوضتر تيدق كيت مودهن-موده. ثيهقف

 وتعاىل هسبحان اللَّه فرمان. كلق داخرية مفليس غي غاور

 :30ايات  ءسرااالة دامل سور

 

 نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٱ
 يئ ىئ

 

 رزقي ملواسكن غي توهنموله ثوهغضسسو"برمقصود: 

 ،(ثراتورنفغاوند منوروت) ثدكهندقي غي افسسيا يضبا

. (دمكني غي منوروت) ثيتكنفمثم غي ضجو اي دان

 امت يضال ،ثتاهوانفغ مندامل متا اي ثوهغضسسو

 .ثهمبا اكن مليهت
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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


