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 جاغن برهنيت برتوبة

 2016 أفريل 8 ماءنابرس 1437 مجادى األخر 30

 

لِـائِـلْقَٱ  ٻ  

ک  ک  گ      گ  گ  گ  

ڳ   ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

ۀ  ۀ  ہ     ڻں  ڻ  ڻ  ڻ

 (18)النساء:  ہہ  ہ  

ٴۇ  ۋ  ۋچ   ٺ   ڻ  ڳٻ  ٻ    ڦ

ى  عَبْدُهُمُحَمَّدًاپ    ڦ 

ٿ    سَي ِّد نَاں  وَسَل ِّمْ صَل ِّڈ      

ۇئ    وَأَصْحَاب ه آل ه ڇ  

ہ  ہ      ۇ  ۆ  فَيَاحئ  ٺ  
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ڎ   ۓڈ  ۆئ   ب تَقْوَىچ  أُوص يكُمْ

 رمحيت اهللد يغمجعة  سيدغ
 سكلني، نتوا دان ساي ديري كفد مثرو ساي

 منيغكتكن وسهاأبر دان منجاض نتياسس كيت هندقله

دامل  ستقامةإ اضر بردعاء تروس مسبيل ،اهلل كفد كتقواءن

 .دان دسودهي كهيدوفن كيت دامل كأداءن إسالم برتوبة

  :59ددامل سورة النساء ايات  برفرماناهلل 

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
يغ برإميان، طاعتله كامو كفد  ٢اورغواهاي "مقصودث:   

اهلل دان طاعتله كامو كفد رسول اهلل دان كفد "أوىل 

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

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

مكـ هندقله كامو مغمباليكنث كفد )كتاب( اهلل )القرءان(  

جيك كامو بنر برإميان كفد اهلل دان  -دان )سنه( رسولث 

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

 دان لبيه ايلوق فوال كسودهنث".
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  رمحكم اهلل مسلمني
يغ دباخاكن  18 ايات النساء سورة ددامل  اهلل

 :تادي يغ برمقصود خطبةدأول 
يغ ساللو  دان تيدق اد ضوناث توبة ايت كفد اورغ"

مالكوكن كجاهنت، هيغض افابيال ساله سأورغ دري 

مريك همفري ماتي، بركاتاله اي: سسوغضوهث اكو 

برتوبة سكارغ اين، )سدغ توبتث ايت سوده ترملبت(، 

يغ ماتي سدغ مريك  دان )دمكني جوض حالث( اورغ

يغ دمكني، كامي تله سدياكن باضي  . اورغف اتت

  تيدق ترفري ساكيتث".مريك عذاب سيقسا يغ 

 

 اوتام فركارا تيض كفد كيت مغيغتكن تسأد ايات

 :ياءيت

  

 اداله كساهلن سضاال اتس اهلل كفد فرتام: برتوبة

 مسلم. ستياف تغضوغجواب

  

تيدق اكن دترميا افابيال سسأورغ ايت تله  كدوا: توبة

 .دان دامل كأداءن  همفري ساعت كماتينث
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امارن كفد همباث يغ تيدق برتوبة اتس اهلل ممربي كتيض: 

يغ دالكوكن، دغن عذاب سيقسا يغ تيدق  دوسا

 ترتغضوغ.

 

 ،يغ درمحيت اهلل مسلمني

 ممفوثاءي ايت نصوحا توبة ،تاكنامث فارا علماء

 :ياءيت شرط امفت

  

 يغ دوسا ترهادف برساله راس دان فرتام: فثسلن

 .دالكوكن

  

كأمفونن كفد اهلل دغن ياءيت مموهون كدوا: 

 .سوغضوه-برسوغضوه خارا يغ

  

 .ترسبوت دوسا فربواتن كتيض: منيغضلكن

  

 دوسا فربواتن مغوالغي تيدق اونتوق كأمفت: كعزمان

 . ترسبوت

  

 سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل،

-سوغضوهبر دغن نصوحا توبة كيت ستله

 سرتا كالالين دان كلمهن اتس نامون ،سوغضوه

 ترضلينخري كيت اونتوق مستحيل قيدت ،كيت كجاهيلن
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اكن . دامل مالكوكن دوسا الضي سكالي جاتوه دان

 مك ،فرتام يغ كيت توبة فد  كيت انداي ،تتايف

 ،بارو يغ دوسا باضي. كيت دوسا امفونكن اكن اهلل

 تيواس كيت كاالو. الضي سكالي توبة هندقله كيت

. اسا برفوتوس لهجاغن دان الضي برتوبتله مك ،الضي

فركارا اين دجلسكن اوليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

 مقصودث:

"سأورغ لالكي داتغ كفد رسول اهلل صلى اهلل عليه 

يا رسول اهلل، ساله سأورغ دري  كات:وسلم، لنتس بر

كامي مالكوكن دوسا. رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

اللو  برسبدا: دتوليس دوسا ايت. بركات لالكي ايت:

سبدا رسول اهلل براورغ ايت ممينتا امفون دان برتوبة. 

صلى اهلل عليه وسلم: دأمفوني دي دان دترميا توبتث. 

و اورغ ايت مغولغي لالايت بركات الضي: لالكي 

عليه  صلى اهلل سبدا رسول اهللبرمالكوكن دوسا ايت. 

وسلم: دتوليس دوسا ايت. لالكي ايت بركات الضي: 

اللو اورغ ايت كمبالي مينتا امفون دان برتوبة اتس دوسا 

عليه وسلم: اهلل  امفوني  صلى اهلل سبدا رسول اهللبرايت. 
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دان دبري توبة باضيث دان تيدقله اهلل مجو سالما كامو 

  اي( )رواية الطربتيدق مجو مينتا امفون اتاو برتوبة". 

 

رمحة اهلل سبحانه وتعاىل امت لواس، جاغنله كيت 

اهلل دان ممينتا أمفون كفد اهلل رمحة  برفوتوس أسا درفد

 أتس كساهلن يغ تله دالكوكن.

   

 ،سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل

منخاري  سنتياس شيطان بهاوا ،معلوم سديا كيت  

ي دان الال يغ فركارا مالكوكن كيت مثوروه فلواغ

 مغوالغي تروس درفد ديري مغيلقكن اونتوق. مروضيكن

دغن  اونتوق توبة كفد اهللبرعزامله  ،سام يغ دوسا

صاحل، ستله سدر كيت مالكوكن  مالكوكن عمل

 دوسا.

  

 اهلل صلى نيب صحابة اوليه دالكوكن فرنه اين فركارا

 رضي َماِلْك بن ْبَعَك سيدنا ياءيت موليا يغ وسلم عليه

 دامل سرتا توروت اونتوق ترتيغضل تله بلياو. اهلل عنه

 صلى نيب اوليه دأسيغكن تله بلياو بتثيعاق ،كتابو غناففر

 دبريتاهو افابيال. هاري فولوه ليم سالما وسلم عليه اهلل

 اهلل صلى نيب برجومفا بلياو ،اهلل دترميا تله بلياو توبة بهاوا
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 هرتاث درفد بسر سبهاضني مغإ اللو ،وسلم عليه

 .اهلل كجالن

  

 ،سيدغ مجعة سكلني

 مغيغتكن ايغني ربنم ،اين هاري فد  يأمغ

 صلى اهلل عليه وسلم، نيب سبدا دغن سكالني مجاعه فارا

 موسى بوأ سيدنا درفد مسلم امام اوليه دروايتكن يغ

 :اهلل عنه مقصودث 

  

 مامل وقتو فد ككواساءنث ممبنتغكن اهلل سسوغضوهث"

 ممبنتغكن دان ،سياغ وقتو فد همباث توبة منرميا اونتوق

 فد همباث توبة منرميا اونتوق سياغ وقتو فد ككواساءنث

 سبله درفد تربيت ماتاهاري وقتو تيبا سهيغض ،مامل وقتو

 ".بارت

  )رواية مسلم  
 

يغ دمسفايكن فد هاري اين، دافتله  دري 

 وا:ادسيمفولكن به

 

سوغضوه -برتوبة كفد اهلل دغن برسوغضوهفرتام: هندقله 

 دغن تيدق مغولغيث.
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 كدوا: جاغن موده برفوتوس اسا.

 

اهلل سبحانه وتعاىل مها فموره الضي مها  ايغتلهكتيض: 

يغ  همباث، دغن مغامفوكن دوسا-فغامفون كفد همبا

كران تياد سياف يغ بوليه مغمفونكن دوسا  تله دالكوكن

 .كخوالي اهلل

 

دان جاغن  كفد اهلل كأمفت: فرباثقكن 

 براستغفارهالغ ديري كيت اونتوق تروس مغسسكالي 

اكن دساعت ثاوا كيت  دان موهونله كفد اهلل. برهارفله

 درفد سضاالديري كيت برسيه  مودهن-موده ،دخابوت

 .حاضريدوسا، كران كيت تيدق تاهو بيال ماتي اكن 

 

اهلل ددامل سورة الزَُّمْر  ماريله كيت حياتي 

 :53ايات 

-مقصودث: "كاتاكنله )واهاي حممد(: واهاي همبا

همباكو يغ تله ملمفاوي باتس ترهادف ديري مريك 

معصية(، جاغنله كامو برفوتوس  سنديري )دغن فربواتن

رمحة اهلل، كران سسوغضوهث اهلل مغامفونكن  فداسا در

سضاال دوسا، سسوغضوهث دياله جوا يغ مها فغامفون، 

 الضي مها مغاسيهاني".
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 ڃ ڃ ڃ چ چ

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  

ھ    ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ          

 (53)الزمر:     ۈۆ          

 

ڻ       ڦ  ڑ  ہفَعَن ينـَـوَ ىئلْقُرْءَان ب اېئ ەئ    ٺبَارَكَ

جب  حب  تَهُ ت الَوَ   ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ   ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

لتَّائ ب نيَڀيَا وَلْمُسْتَغْف ر ينَٱفَوْزَفَيَا حئ


