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  باڤ ڤنديديقن اول، تڠڬوڠجواب ايبو
(2 Februari 2018M/ 16 Jamadil Awal 1439H)  

 
  اَلَْحْمُد لِلَِّه الْقاَئِل:

ِينَ قُۡل َهۡل يَۡسَتوِي  ِينَ َيۡعلَُموَن وَ  ٱَّلذ َما ََل َيۡعلَُموَنَۗ إِنذ  ٱَّلذ
ْولُواْ 

ُ
ُر أ لَۡبَٰبِ َيَتَذكذ

َ
  ٩ ٱۡۡل
َّ اللُه َوحَدُه لآَ َشِريَك لَُه، َواَْشَهُد اَْشَهُد اَن لآ  ا ِلََه  ا ِلآ

ًدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه، اَللَُّهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َعَلى  اَنَّ ُمَحمَّ
ٍد َوَعَلى ا لِِه َواَْصَحابِِه اَْجَمِعيَن. ِدنَا ُمَحمَّ   َسيِّ

ا َبْعُد،    اَمَّ
َو  اللِه، يَّاَي بَِتقْ َفَيا ِعَباَد اللِه، ا ِتَُّقوا اللَه، اُْوِصيُكْم َوا ِ 

 َفَقْد َفاَز الُْمتَُّقوَن.
 

 سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله
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 سام منيڠكتكن كتقوا ن كڤد الله-سامبركيت  ماريله
دان منجاوهي  ملاكوكن سڬالآ سوروهنڽ دڠن

بر ڤد هاري اين اكن نسڬالآ يڠ دتڬهڽ. م
ول، ڤنديديقن ا "ممڤركاتاكن خطبة يڠ برتاجوق: 

 ." باڤ تڠڬوڠجواب ايبو
 

  قوم مسلمين يڠ بربهاڬيا،
اسلام اداله اڬام يڠ سمڤورنا دان ساڠت 

ڠ ڬينراسيڽ. اوليه ي لوراڬمنيتيقبرتكن سوسور 
تله  صلى الله عليه وسلمدمكين، رسول الله 

، ةلحصا ممرينتهكن كيت اڬر مميليه استري يڠ
اهيركن اونتوق ملبرڤوتينسي ڤنوه كاسيه سايڠ دان 

 اينله، دهارڤكن ةصالحدرڤد استري يڠ  راماي انق
سرتا كوات  ةصالحانق يڠ صالح دان -لآهيرڽ انق

و ايت ايب. دمكينله، سساورڠ ڤڬاڠن اڬامڽ
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قو  دالم ممباڠون سينر تمماءينكن ڤرانن يڠ ڤنتيڠ د
 . ةڬينراسي يڠ صالح دان صالح لاهيركنمدان 

 صلى الله عليهسا ول ڤنديديقن انق، رسول الله 
مڠنجوركن اڬر ايبو دان باڤ ممبريكن نام  وسلم

انقڽ. نام يڠ دبريكن جوڬ اكن -انق كڤديڠ باءيق 
توروت ممبري ڤڠاروه ترهادڤ انق. بهكن اد رواية 
يڠ منجلسكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مروبه 
 ببراڤ نام صحابة يڠ تيدق سسواي دڠن اسلام.

  سيدڠ جمعة يڠ دملياكن،
بدا س انق بوليه دفهمي درڤد-كڤرلوان منديديق انق

  :ه وسلمصلى الله عليرسول الله 
لاَِة َوُهْم اَْبَناُء َسْبِع ِسِنْيَن،  ُمُروا اَْولآََدكُْم بِالصَّ
قُْوا َبْيَنُهْم ِفي  َواْضِرُبْوُهْم َعَلْيَها َوُهْم اَْبَناُء َعْشٍر، َوَفرِّ

 الَْمَضاِجعِ 
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 ارتيڽ : 
انق كامو اونتوق مڠرجكن صلاة -ڤرينتهكنله انق"

ڤوكوله  كتيك مريك بروسيا توجوه تاهون، دان
مريك اڤابيلا بروسيا سڤولوه تاهون جك تيدق 
مڠرجكن صلاة، سرتا ڤيسهكنله مريك دتمڤت 

  ود﴾احمد دان ابو دا رواية﴿ .“تيدورڽ
 

ال ح-ڤرينته مڠرجكن صلاة جوڬ، منچاكوڤي حال
يڠ بركاءيتن دڠن صلاة. ميثلڽ، تاتاچارا مڠرجكن 

ن حكوم صلاة صلاة، تاتاچارا بروضوء، دا
ي للاكي. مك دڠن اين مسجد باڬبرجماعه د

انق يڠ مڠنالي دان مندكتي سسام -ه انقترحاصيل
 مسلمين.

 
  ،سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله
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اسلام ممبوليهكن ڤارا ايبو باڤ اونتوق مموكول 
انقڽ، جك اڠڬن ملقساناكن صلاة. تتاڤي يڠ 
هاروس دڤرهاتيكن، ڤوكولن ترسبوت اداله ڤوكولن 
اونتوق منديديق، بوكن ڤوكولن يڠ ممبهاياكن لآڬي 

 "ماءين-ماءين"ايموسيونال، بوكن جوڬ ڤوكولن 
 يمالڠڽ ڤد هار .ممڤو منديديق انقتيدق سهيڠڬ 

سباڬاي ساله ساتو اين، كيت داڤتي ڤوكولن 
ي سوده تيدق منجاد انق-ڤندكتن دالم منديديق انق

كران راس  كونونڽ  يڠ دسمڤا يكن السن. عمالن
حال راس سايڠ يڠ سبنرڽ اداله  سايڠ كڤد انق. ڤد

دوجودكن دڠن ڤنديديقن. دان ساله ساتو ڤندكتن 
ڤنديديقن اداله دڠن مموكول سسواي دڠن قدر 

انق ملاكوكن ڤلڠڬارن شريعة. كتيكدان كتنتوانڽ 
  

  ،سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله
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 اكن ممبريسساورڠ انق ايت  ڤريباديكبايقكن 
دان  تراوتما كڤد ايبو باڤفاءيده دان منفعة يڠ باڽق 

  بدا:برس صلى الله عليه وسلم. رسول الله كلوارڬڽ
ا َِذا َماَت ا ِْبُن ا َدَم ا ِنَْقَطَع َعَملُُه ا ِلَّآ ِمْن َثلاٍَث: َصَدَقٍة 

 َجارَِيٍة، اَْو ِعلٍْم ُيْنَتَفُع بِه، اَْو َولٍَد َصالٍِح َيْدُعْو لَهُ 
 ارتيڽ : 

آ ترڤوتوسله سڬالاڤابيلا ما نسي منيڠڬل دنيا، 
صدقه جارية، علمو  ،عمالنڽ، كچوالي تيڬ ڤركارا

اية . ﴿رويڠ برمنفعة اتاو انق صالح يڠ مندعاكنڽ
 بخاري دان مسلم﴾ال

  
ڤنديديقن يڠ برجاي ممبنتوق ڤريبادي اوليه ايت، 

انق امت برمنفعة كڤد ايبو باڤ سام اد ماسيه 
 . كتيك ايبو باڤهيدوڤ اتاو سوده منيڠڬل دنيا

ساله ساتو  ماسيه هيدوڤ، سي انق اكن منجادي
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هيبورن، كبهاڬيا ن دان ڤڽجوق هاتي. دان  سومبر
 انق-كتيك ايبو باڤ سوده منيڠڬل دنيا، مك انق

ه دان برصدق براستغفراكن، عيڠ اكن مندو صالح
 اونتوق ايبو باڤ مريك.

انق يڠ تيدق صالح اتاو درهاك تيدق -انقسباليقڽ، 
مڤو ممبري منفعة كڤد ايبو باڤاڽ، باءيق ماكن 

اين  .منيڠڬل دنيا ماهوڤون ستلهكتيك هيدوڤ 
برڤونچا درڤد كڬاڬالن ايبو باڤ دالم ممبري 

انق سجق مريك -ڤنديديقن يڠ بركسن كڤد انق
ساله ساتو چونتوه دالم ڤنديديقن يڠ . كچيل لآڬي

بنر، هندقله ڤارا ايبو باڤ برسيكڤ عاديل ترهادڤ 
 صلى الله عليه وسلمانقڽ. رسول الله -سموا انق

  مڠيڠتكن كيت دڠن سبداڽ :
  َفاتَُّقْوا اللَه َواْعِدلُْوا َبْيَن اَْوَلآِدكُمْ 
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مك برتقوىله كڤد الله دان بربوات عاديله "ارتيڽ : 
 بخاري﴾ال رواية.﴿“انق كامو-قكڤد ان

  قوم مسلمين يڠ بربهاڬيا،
انيهڽ، اد سباهاڬين ايبو باڤ اڤابيلا دنصيحتي 

 چڤت-انق، مريك چڤت-مڠناءي ڤنديديقن انق
كن قمڽاڠڬهڽ. ايبو باڤ اين مڠاتكن، بهاوا كباي

اتاو هدايه اين اداله دري الله. ميمڠ بنر هدايه دري 
م وتعالى دال هسبحانالله، سباڬايمان فرمان الله 

  : 56ايات  صْ صَ القَ  ةسور
ْيَطاِن الرَِّجْيمِ   اَُعْوُذ بِاللِه ِمَن الشَّ

ۡحَبۡبَت َوَلَِٰكنذ  إِنذَك 
َ
َ ََل َتۡهِدي َمۡن أ َيۡهِدي َمن  ٱّللذ

 ِ ۡعلَُم ب
َ
ُۚ َوُهَو أ   ٥٦ ٱلُۡمۡهَتِدينَ يََشآُء
 : مقصودڽ

سسوڠڬوهڽ كامو تيدق اكن داڤت ممبري 
ڤتونجوق كڤد اورڠ يڠ كامو كاسيهي، تتاڤي الله 
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ممبري ڤتونجوق كڤد اورڠ يڠ دكهندقيڽ، دان الله 
اورڠ يڠ ماهو منريما ڤتونجوق.-لبيه مڠتاهوي اورڠ

  
اداله ڤرانن دان  ڤرلو دڤرهاتيكن نامون يڠ

تڠڬوڠجواب ايبو باڤ منجادي فكتور اوتام يڠ 
كبايقكن دان هدايه. اڤابيلا ڤارا ايبو باڤ تله  ممباوا

، مك انق -انق دالم منديديق دڠن سواجرڽبرڤرانن 
جك  يتتاڤ. سوده ڤستي اكن تيباالله  درڤدهدايه 

  ، مك تڠوڠجوابمڠابايكن  دانايبو باڤ لآلآي 
انق تيدق براخلاق دان -حاصيلڽ منجاديكن انق

 :ه عليه وسلمصلى الل. ايڠتله سبدا نبي درهاك
 

َدانِِه اَْو كُلُّ َمْولُْوٍد ُيْولَُد َعَلى الِْفْطَرِة، َفاََبَواُه يُ  َهوِّ
َسانِهِ  َرانِِه اَْو ُيَمجِّ   ُيَنصِّ

 ارتيڽ : 
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بايي دلآهيركن دالم كادا ن فطره ﴿سوچي﴾، لآلو "
كدوا اورڠ تواڽ منجاديكنڽ سباڬاي سا ورڠ 

 .﴾عليهمتفق ﴿ “يهودي، نصراني اتاو ماجوسي.
 

اوليه ايت، ماريله كيت ممهمي قاعده يڠ بتول دالم 
 نتيڠڽڤبتاڤ  انق مڠيكوت شريعة دان-منديديق انق

اڤ انق. ايبو ب-ڤرانن ايبو باڤ دالم منديديق انق
مميليقي تڠڬوڠجواب  دالم ممبنتوق كايمانن دان 

انق. دري ايبو باڤ ايتله اكن -تيڠكه لآكو انق
اخيرڽ، كيت  نق.كڤريبادين سساورڠ ا تربنتوقڽ

 انق كيت. ايايت فطره د اتس-منجاڬ فطره انق ڤرلو
كبنرن دان كبايقكن. اڤ يڠ دلآكوكن كاتس ديري 

ه اللانق كيت، اكن د ڤرتڠڬوڠجوابكن د هادڤن 
 .وتعالىسبحانه 
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ْيَطاِن الرَِّجْيمِ    اَُعْوُذ بِاللِه ِمَن الشَّ
َها يُّ

َ
أ ِينَ  َيَٰٓ ْ َءاَمُنواْ  ٱَّلذ ُقوا َ  ٱتذ ا  ٱّللذ  ٧٠َوقُولُواْ قَۡوَلا َسِديدا

ۡعَمَٰلَُكۡم َوَيۡغفِۡر لَُكۡم ُذنُوَبُكۡمَۗ َوَمن  يُۡصلِحۡ 
َ
لَُكۡم أ

َ يُِطِع     ٧١َفَقۡد فَاَز فَۡوًزا َعِظيًما  ۥَورَُسوَلُ  ٱّللذ
 

َباَرَك اللَُّه لِي َولَُكْم فِى الُْقْرَءاِن الَْعِظيِم، َونََفَعِني 
ْكِر الَْحِكيِم، َوَتَقبََّل َوا ِيَّاكُْم بِمَ  ا فِيِه ِمَن الآ َياِت َوالذِّ

ِميُع الَْعلِيُم، اَقُوُل َقْولِي  ِمنِّي َوِمْنُكم تِلاََوَتُه ا ِنَُّه ُهَو السَّ
ْسَتْغِفُر اللََّه الَْعِظيَم لِي َولَُكْم، َولَِسائِِر اَ َهَذا وَ 

َوالُْمْؤِمَناِت، الُْمْسلِِميَن َوالُْمْسلَِماِت، والُْمْؤِمنِيَن 
 َفاْسَتْغِفُروُه فََيا فَْوَز الُْمْسَتْعِفِرْيَن َوَيا نََجاَة التَّائِبِْيَن.


