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 اضام" ممليهارا غضوغجوابت"
 ﴾  /  اوكتوبر  ﴿

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

 

﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿
 

 ،اهلل درمحيت يغ ةعامج غسيد
 

 برتقوى كيت ماريله سكالني، ةمجاع سيدغ دان ساي ديري كفد فسانساي بر
 سضاال منيغضلكن دان سوروهنث سضاال ملقساناكن برسوغضوه دغن اهلل كفد

 .الرغنث
 

 يغ اين هاري خطبة مغحياتي إسالم اومت سلوروه دان مجاعه مغاجق منرب
 سالمإ امضا ممليهارا يتئيا الدين ."ضامواب ممليهارا اتغضوغج": برتاجوق
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 يتئيا عةيشر دصمقا دامل اوتام يغالف يغ فرينسيف اكنفمرو مناخن غسبار دفدر
 مسلم ايضسبا كيت نفكواجي منجادي جوسرتو،. دشريعتكن سالمإ توجوان
 االضس دامل اوتام يغالف دان ييغضترت يغ تفدمت امضا نيغنتفكن كملتق اونتوق

 اونتوق اين ددنيا مسلم فستيا فهيدو يغمبيمبف منجادي امضا كران. اوروسن
 . كلق ةاخريد باديا كسجهرتأن

 

 ،اهلل درمحيت يغ مجعة سيدغ
 

 سالمإ منوبتكن يغ اراضكيت مسوا سديا معلوم بهاوا مليسيا اداله سبواه ن 
 براسسكن اداله والف دعمالكن يغ سالمإ مانكاال. رسكوتوانف امضا ايضسبا

 ضجو كيت. جلماعهاو السنه اهلي نغافض برترسكن اخالق دان عةيشر عقيدة،
-ساتو اداله عاملنيلل رمحة ميسي نغد دحمم نيب دباوا يغسالم إبهاوا  ميقيين امت
 ةسور دامل ث- نغد نتفبرت اهلل اوليه درضأي يضال بنر يغ اجرن ثساتو

 :٩١ ايات عمران آل

 ﴾ڃ ڃ چ چ چ﴿

 ".سالمإ اياله اهلل دسيسي ﴾ بنردان يغ﴿ امضا ثوهغضسسو": ثمقصود

 :يضال ث-دان 

 ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ چ چ چ﴿

 تله اكو دان كامو، امضا يموضبا ورناكنفمس تله اكو اين، هاري د"فود: قصبرم
 منجادي ايت سالمإ  تله اكو دان دامو،فك كو-نعمت كنفوكوخ
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 ".امموضا
 

 سالمإ اراضن قكنضمن يغ سالمإ نغكداتا نغسجاره تله ممبوقتيكن بهاوا د
 فسالم. ستياإنتاهن مريف دباوه غبرنأو يغ اومت يغممايو رمحة ممباواكن تله مدينه
 ايانضلبافك دامل تولرينسي دان كعاديلن فرينسيف دباوه فهيدو يدوؤايندي

 .سالمإ مملوق اونتوق الين امضا انوتفغ دفك قسأنف اد افتن مشاركت
 كوليت، ورنا ربيذأنف كران كرمييناسيسدي عنصور غسبار افتن ليهارافد مأنسي

. هرموني دان امان نوهف دغن نفنجالين كهيدوم سرتا بربيذا يغ امضا دان بيلهق
 سالمإ نغميلضك دفك اساس منجادي ايت كتيك ةاّم كساتوان دان كقواتن

 .بومي لوسوكف سلوروه ك غبركمب بهكن من،اخن غسبار دفدر ليهارافتر ضيغسه
 

 ممليهارا اونتوق سالمإ اومت كقواتن دمانكه اين، هاري ثرسوالنفنامون 
 غايوف منجادي يغ امضا ممليهارا اونتوق وفكيت تيدق اكن مم كقواتن افتن ام؟ضا

 اراضن د اومت ايضسبا مك. عامل سلوروه دفك رمحة دان كعاديلن هكنفمليم
 كيت كقواتن مان سجاوه حماسبة مالكوكن مسيت كيت اين، برتواه يغ سالمإ

كه كيت اد ؟٢الين دان ٢غاوند نديديقن،ف ايكونومي، وليتيك،ف سودوت دري
 تيدق دليهت كيت ثرياليتي بله؟ هفخبر ماسيه اتاو برساتو يغتله منجادي اومت 

 دان اهنفخرف دسببكن سربي-سربا دامل ايافبرو تيدق دان يغساء برداي
 تيدق يغ نغولوضل وموخن اكن مك بله هفخبر دان مله كيت ابيالفا. يسرينضرف
 سالمإ هيناغم يغمن، بهكن اد ن اخندا تونتوتن ايضلباف ممباوا دغن سالمإ يغنثم

 .مأنسي اساسي حق بيبسنك حجه داتس ثاينستيتوسي دان
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 ،اهلل ملياكند يغ مجعة سيدغ

 سالمإ اومت دان ممليهارا اونتوق دأمانهكن مسوا كيت مسلم، ايضسبا
 وانفكمم يكوتغم يضسرتاتي اتورغم راننفبر مسوا كيت. كسلوروهن اراخس

 دف. مليسيا انضرملباف كغكرا دامل سالمإ رتاهنكنفوق ممليهارا دان مماونت ٢يغماس
 تيدق سالمإ قكنضمن كران دتوجنولكن مستيله برحكمه يغ ندكنتف سام يغ ماس
 دغن يغسإير رمحه امضا ايضسبا ثيضدولوويتم دان دعوة كغكرا دري الري بوليه

 :ل، ايات حنلا ة دامل سوراهلل 

 ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓہ ہ ہ ﴿

 باءيق، غي اجرنفغ نصيحت دان حكمه نغد توهنمو جالن ك سروله": ثمقصود
 ".باءيق غي اراخس مريك كنلهباحس دان

 امضا ممليهارا وفمم تيدق كيت اوخنف منجادي يغ كلمهن دريثت مكي ابيالفا
 يغندضبر رلوف اين اراضن د سالمإ اومت ايضسبا كيت ثسواجر مك باءيق، دغن
 :يتئيا برايكوت، اوسها دغن ةاّم كقواتن نكمباليغم اونتوق باهو

 .السنه دان نآالقر برلندسكن سبنر يغ سالمإ اجرن مالكنغعم دان ممهمي :رتامف

 اسنتيتوسي أمانه منجالنكن دان ماليو ٢راج اينستيتوسي ركاسكنفمم كدوا:
 دامل ترمكتوب يغ اميانضسبا سالمإ ملقساناكن دان وروسغم دامل ترسبوت

 .انضرملباف

 .ادمليسي سالمإ اومت ادوانفرف دان رساودارأنف ايكنت واتكنغم :ضكتي
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 دلقسانكن سالمإ مليهارأنفن دان وروسفغ ٢داسر االضس ممستيكن :تفكام
 .تونتس دان كوليكتيف اراخس

 

 ريالييت  ارأن،ضكن  بركاءينت مشاركت دفك جلس يغ ممربي  كليم:
 دان ترسوسون لبيه مساس ابرنخ ينغمنا اوسها رضا مليسيا  دفك منجوروس يغ

 .هترار

تيتوسي حال اينس يضيغترت جاوتنكواس نوبوهنف ايت، دغن نغسهوبو
  دف ماليو ٢راج جمليس اوليه ركننكنفد يغ رسكوتوانف كتيغرفسالم إول حإ

 سالمإ ركاسكنفمم يضبا تفت امت يغ كهغل اكنفمرو اللو يغ  جوالي
 تفدا اكن اين اوسها دغن ضمسو كنءاعمند كيت سام-برسام ماريله. دمليسيا

 رسكوتوانف كتيغرف د سالمإ امضبريان انتدف سيستم دامل بهارو ملبارن ساتو ممبوك
 ينداضا ركاسكنفمم دان سالمإ ممليهارا تفدا ثسرتوس فمنت دان كوكوه لبيه يغ
 .ثسلوروه ةاّم وننغمباف
 

 ،سكاليان اهلل درمحيت يغ 
 مليهارأنف اداله اراضن ممرتبتكن دان سالمإ ممليهارا دامل ممبنتو يغانتارا ايليمن 

 فيتت سالمإ ولحإ حال وروسنفغبوكن سهاج بركاءينت  اي ستاتيستيك، دان داتا
 ترحد ثها تيدق اين ستاتيستيك علمو. اراضن نتدبريانف يغنتف داتا بركاءينت ضجو
 يدوؤايندي فستيا جوابغوغضت منجادي يفتتا سهاج، ستاتيستيك اهلي نغكال دامل

 .نفكهيدو اوروسن فستيا دامل ستاتيستيك وناكنغضم دان ممهمي اونتوق
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 اوكتوبر  دف دمسبوت غي اراضن ستاتيستيك هاري نافاوليه ايت، برمس
 نغنتيفك غتنت مجاعه اراف رهاتنيف مناريق توروت ضجو ربنم تاهون، فستيا

 براسسكن ساءينتيفيك اراخس ولنفكسيم مروموس دامل ممبنتو غي ستاتيستيك
 دامل يغضتي غي  نغد يغدايري بركوالييت، دان تفت غي ستاتيستيك. 

 حاصيلكنغم اكن دكلواركن غي معلومت نغكندو فترهاد مشاركت نغكال
 ،غساءي داي كتكنغمني ، غي سومرب يهنضا ت،فت غي وتوسنفك
 فستيا روثم ربنم جوسرتو،. نفم وننغمباف دان نفكخك فتاه كتكنغمني

ق ممبكلكن اونتو كرجاسام ممربيكن ايفسو مشاركت دامل يدوؤايندي دان ينسيضا
 اين ينسيضا كوميتمن نغد غسإيري مليسيا كأنغراف جابنت دفك تفت غمعلومت ي

 دامل ستاتيستيك نغنتيفك غتنت مشاركت اهلي  كتكنغمني اونتوق
 .نفكهيدو

 اجقغم ربنم اين، هاري دف  دفدر اعترب مبيلغم دغنسكالي،  
 اتاو امضا ممليهارا بروسها سام-برسام رضا سالمإ اومت سلوروه دان مجاعه سيدغ

 ٢اوسها ماللوءي عةيشر دصمقا اوتام يغالف فرينسيف ايضسبا الدين 
 :برايكوت

 االضس دامل اوتام يغالف دان ترأتس يغ تفمت د امضا نيغنتفملتقكن ك فرتام:
 .اوروسن

 ممباوا يغ امضا ممليهارا ايافبرو رضا ةاّم كساتوان دان كقواتن ركاسفمم كدوا:
 .سالمإ مرينتاهنف دباوه غبرنأو يغ اومت يغممايو دان رمحة
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 كتيض:
 فسكو دامل دان مليسيا انضرملباف كغكرا دامل سالمإ رتاهنكنفمم

 .٢يغماس ايانفكاو سرتا وانفكمم
 

 ڃ ڃ ڃ چ چ

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ﴿

 ﴾ېئ ېئ 

 كتيك براميان يغ غاور اوليه كنخفداو يغ ركاتانف ثوهغضسسو": برمقصود يغ
 دانتارا حاكيم منجادي ايفسو ،ث-رسول سنه دان اهلل كتاب دفك جقاد مريك

 غاور ايتله مريك دان; طاعة كامي دان رغد كامي: بركات مريك لهثها مريك،
ايات  :النور ةسور ) ".كجايأن بروليه يغ
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ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴿

 ﴾ڇ
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كباوه دولي يغ 
 مها موليا سري فادوك بضيندا يغ دفرتوان اضوغ كليما بلس.

 كليما َوَعَلى ُكلِّ َقَراَبِتِه َأمَجِعنَيسلطان حممد 
 َما َشاَءُه. َأللَُّهمَّ َأِدِم الشَّرَع  رْير الخ ِمَن  َلُه عدله َو َأْصَلَح اهلُل ُملَكُه َوِإْحَساَنُه َو

َلُه َوِلُوَزَراِئِه َسِبْياًل َوِمنَهاًجا. َواْرُزْقُهُم 

 اين كامي نضارا فرليندوغنمو، دان رمحة دغن ضريا اهلل، يا توهن كامي، كامي مموهون ا
 غتامنكنله راس كاسيه ساي ،كسجهرتأن دان كامانن دامل دككلكن رعيتث سلوروه دان

 امان هيدوف سنتياس كامي دغنث مسوض كامي، دكالغن فرفادوان كامي،ككالكن دانتارا
 .زمان فنجغمت سسال دان معمور داماي،

 ﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ﴿

﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ﴿

 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ﴿

 ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ

 
 


