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 منافق صفةجاءوهي 

 2016 أفريل 1 برساماءن 1437 مجادى األخر 23

 

                        

               

                  

             

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  
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ڎ   ۓڈ  ۆئ   ب تَقْوَىچ  أُوص يكُمْ

  ڱك تَاب ه  ڍھ ڎٹ

 

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  

حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب   يب  جت  حت  

 (59:)النساء    ىث  ختمت  ىت  يت  جث  مث

 كفد كامو طاعتله، ميانإبر يغ ٢اورغ ياواه"مقصودث: 

أوىل " كفد دان اهلل رسول كفد كامو طاعتله دان اهلل

 دينوكم. كامو كالغن دري (بركواس يغ ٢اورغ)" األمر

، فركارا وسسوات دامل (برسليسيهن) بنته-بربنته كامو ـجك

 ( القرءان) اهلل (كتاب) كفدمغمباليكنث  كامو هندقله ـمك

 دان اهلل كفد ميانإبر بنر كامو كيج - رسولث (سنه) دان

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

 ."كسودهنث فوال ايلوق لبيه دان
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 ،اهلل درمحيت يغ مجعة سيدغ

دان منيغكتكن كإميانن كفد ماريله كيت برتقوى 

-موده .منافق صفةدغن مغهينداري حانه وتعاىل اهلل سب

 .أخرةدان دنيا برأوليه كجاياءن دمودهن كيت 

 

مروجوع كفد ساتو ضولوغن أورغ يغ  منافق

إسالم دان مغإمياني اهلل فورا مغيكوتي أجارن -برفورا

 سام سفرتي أومة عبادة نسبحانه وتعاىل. مريك مغرجاك

إسالم يغ الءين. مريك جوض منظاهريكن كإسالمن بيال 

تث قيقمان مريك برسام دغن مشاركت إسالم. نامون ح

 .يغ برإميان كفد اهلل دان رسولث مريك بوكن أورغ

 

 سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل

د  يغ 10هيغض  8 ايات البقرة سورة ماللوءي

 :برمقصود تادي خطبةباخكن د أول 

  

 كفد ميانإبرتله  كامي: اتبرك يغ اد ماءنسي نتاراأد"دان 

 سبنرث تيدق مريك فدحال  هاري كفد دان اهلل

 يغ اورغ دان اهلل ممفرداياكن هندق مريك. ميانإبر

 سدغ ،سنديري ديريث ممفردايا هاث مريك فدحال ،ميانإبر

 )ضولوغن يغ  مريك هاتي دامل. مثدريث تيدق مريك
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شك دان حسد دغكي(، مك اهلل  فثاكيت ايت( تردافت

مريك فوال  دان ايت كفد مريك، فثاكيت متبهكن الضي

 ساكيتث، دغن  ترفريتيدق  يغاكن برأوليه عذاب سيقسا 

 .)دان مندوستاكن كبنرن(" بردوستا مريك سبب

  

 اين ايات دمان  كتاب ددامل

 مريك كلق  افابيال.  اورغ دغن بركاءيت

. ميانإبر تيدق يغ اورغ ضولوغن دامل ترماسوق

 منجادي دان ميانإبر مغاكو مريك دهولو ددنيا مسكيفون

 فارا دان وسلم عليه اهلل صلى نبى منيفو دايا مريك. إسالم

 نيطبا تتايف ،مريك كإسالمن دغن اهلل عنهم  صحابة

 مريك ترغن-ترغ سخارا. انكار  سبنرث مريك

 ممبوقتيكن سباضاي ،وتعاىل سبحانه اهلل حكوم منولق

 اتاو . راضو دان شك مناروه مريك هاتي بهاوا

 وتعاىل سبحانه اهلل اتاي افابيال ،الضي برمتبه مريك 

 .ثمندوستاكن وينغ-سوينغ دغن مريك مك ،دتورونكن

  

 سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل،

-وبهأبر مريك هاتي اياله جوض  تندا نتاراأد

 مريك هاتي دمان. اغني دتيوف يغ اللغ ومفامأس اوبه
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 اورغ كومفولن برسام دودوق ماهو مساد تتف تيدق

 اكن مريك بياساث.  اورغ اتاوفون ميانإبر

 منوروت اياث اصلكن ،سهاج سيافا برسام سغضوف

 سبحانه اهلل  دغن برتفنت جلس اين .مريك كفنتيغن

 :مقصودث 143 ايات النساء سورة ددامل وتعاىل

 

ُمَذْبَذْب )تيدق ممفوثاءي فنديريان يغ  كأداءن دامل مريك"

برفيهق  تيدق مريك ;ايت ( اتاو اميان) تتف( انتارا

دان تيدق فوال برفيهق كفد  () ضولوغن كفد تروس

سسيافا يغ دسستكن اوليه اهلل،  دان .(ميانإبر يغ) ضولوغن

كالي اكن -سكالي تيدق مك اغكاو )واهاي حممد(

 . مندافت جالن اونتوق مثالمتكنث "

   

 اهلل صلى نبى  ددامل دسبوت جوض سباضاميان

 :مقصودث وسلم عليه

  

 اجرن مغيكوت عملن مالكوكن دغن كامو برسضراله"

. ضلف يغ مامل بهاضني يسفرت ايت . إسالم

 دان ميانإبر كأداءن دامل فاضي-برفاضي ايت سسأورغ

 ايت سسأورغ اتاوفون.  كأداءن دامل فتغ-برفتغ

 دامل فاضي-برفاضي دان ميانإبر كأداءن دامل فتغ-برفتغ
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 سبب دغن اضاماث منجوال سغضوف دي.  كأداءن

 مسلم( امام )رواية. "دنيا درفد كبنداءن

  

 اهلل نراك ايف منمفه اكن برتوبة تيدق جك اين مريك

 برسام دودوق سغضوف كيت جاغنله. وتعاىل سبحانه

 دان اهلل اتاي سنداكن-ممفرسندا سوكا يغ ضولوغن

 سام وتعاىل سبحانه اهلل بهاوا جلس. حكومث-حكوم

 ضولوغن دان  ضولوغن مغهيمفونكن اكن سكالي

 وتعاىل سبحانه اهلل . نراك ايف كدامل انكار  يغ

 : مقصودث 140ددامل سورة النساء ايات 

 كامو كفد منورونكن فون تله اهلل ثسوغضوهس دان"

 كامو افابيال (، ياءيت:القرءان) كتاب ددامل )فرينتهث(

 اجييق -دإجييق دان دإيغكاري اهللكرتغن  اتاي مندغر

 دودوق كامو جاغنله مك ،( قوم اوليه)

كفد  ماسوق مريك سهيغض مريك دغن )برضاءول(

جك ) سسوغضوهث كران الءين يغ ممفركاتاكن سوأل

 سفرتي امس كامو تنتوله ،(دمكني مالكوكن يغ كامو

 سكالني كنهيمفونمغ اكن اهلل سسوغضوهث. مريك

 . "جهنم نراك ددامل  اورغ دان  اورغ
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  درمحيت اهلل، يغ مجعة سيدغ

 سخارا مثبوت سنديري وسلم عليه اهلل صلى نيب

 -:وسلم عليه اهلل صلى بضيندا  ددامل جلس

 

آية املنافق ثالث: "

 )رواه البخاري( ".

فركارا: )ياءيت(  ـايت تيض فقأرتيث: "تندا أورغ منا

افابيال بربيخارا دي بردوستا، افابيال برجنجي دي 

 ".خيانةمموغكريي، دان افابيال دبري امانه دي 

 

 وينغث-سوينغ كيت جاغنله ،بضيتو سوغضوهفون

 هندقله اين فراغاي نامون  ايت اورغ منودوه

 دان منجاءوهيث دافت كيت سوفايا تاهوءيك كيت

 كران. ميانإبر يغ اورغ  كفد الءين اورغ مغاجق

  عذابث بسر فاليغ يغ اداله  يغ سأورغ دوسا

ددامل  وتعاىل سبحانه اهلل ماريله كيت حياتي . كلق

 :145سورة النساء ايات 

 فد دمتفتكن ايت  اورغ سسوغضوهث": مقصودث

. نراك دامل( )الفيسن دري سكالي باوهترك يغ تيغكاتن
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سسيافا فون  مندافت اكن كالي-سكالي اغكاو تيدق دان

 ."مريك يغ بوليه منولوغ

 

 ڃ ڃ ڃ چ چ

ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

 (145)النساء:   ٴۇۈ  ۈ  
 

ڻ       ڦ  ڑ  ہفَعَن ينـَـوَ ىئلْقُرْءَان ب اېئ ەئ    ٺبَارَكَ

جب  حب  تَهُ ت الَوَ   ڳ  ٺوَتَقَبَّلَۀ  ڻ  ڻ

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ   ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

لتَّائ ب نيَڀيَا وَلْمُسْتَغْف ر ينَٱفَوْزَفَيَا حئ
 


