
 1 

 

 أخريةايغت 

 2016 أفريل 29 ماءنابرس 1437 رجب 21

 

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڍچ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ

 (36)الشورى:  ڑڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ  
 

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  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

 

 اهلل درمحيت يغ مجعة سيدغ

 

 ،سكالني توان دان ساي ديري كفد برفسن ساي

 ،وتعاىل سبحانه اهلل كفد تقوى ممفرتيغكتكن سنتياس اضر

 منيغضلكن دان اهلل فرينته سضاال ملقسناكن دغن ياءيت
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 فننتو اداله تقوى دان اميان سسوغضوهثتضهانث. 

 .  كسجهرتاءن دان ددنيا كبهاضياءن

  

 اهلل درمحيت يغ مجعة سيدغ 

    

 كهيدوفن بهاوا مغيغتكن ايغني اين موليا يغ ممرب

 تيادا دان برككالن يغ كهيدوفن اداله 

 اداله برضنتوغ  بالسن دان ضنجاران. بركسوادهن

 اهلل كعاديلن بوقيت اداله اين.  ستياف عملن دغن

 ،ايت  كهيدوفن سسوغضوهث. وتعاىل سبحانه

. اين ددنيا مساس كيت كهيدوفن دغن رافت بركاءيت

 بربهاضياله دان سجهرتا مك ،صاحل كيت عملن جك

 ،بوروق كيت عملن سكرياث تتايف. كلق  كيت

 . كيت سغساراله دان دريتا مك

  

 ،فواسا ،صالة عبادة بهاوا منضسكن ممرب جوسرتو،

 سبهاضني مغمبيل هاث ،حاج مغرجاكن دان برزكاة

. سهاج اين ددنيا كيت هيدوف ماس درفد كخيل

 مغجر اونتوق مغضوناكنث باثق كيت ،سلبيهث ماناكاال

 فكرجاءن فلباضاي دغن ،ددنيا هيدوف كبهاضياءن

 كيت يغ ماس اداكه اياله دسيين فنتيغ فرسوءالن. الءين
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 اين، دنياد هيدوف كبهاضياءن مغجر اونتوق هابيسكن

اتاو  ننيت  بكلن سباضاي صاحل عملن دامل ترضولوغ

اهلل دامل سورة الشُّوَرى ايات  برإيغتله دغن . سباليقث

 مقصودث: 36

 

"اوليه ايت، اف جوا يغ دبريكن كفد كامو، مك اي 

هاثله نعمة كسنغن ددنيا اين سهاج، دان )سباليقث( اف 

( اداله لبيه يغ اد دسيسي اهلل )دري فهاال هاري 

يغ برإميان دان يغ  باءيق دان لبيه ككل باضي اورغ

 كفد توهنث". برسره بولت

  

 سنتياس اومتث سوفايا منونتوت إسالم جلسث،

 اين. دكرجاكن يغ عمل ستياف مغاوسي دان ممفرهاتي

 كفد برتاث اكن وتعاىل سبحانه اهلل ،ننيت  كران

 مساس فرأوليهي مريك يغ نعمة سضاال تنتغ همباث-همبا

 اوليه دمسفايكن يغ يغنتإفر دغن برتفنت اين. دهولو ددنيا

 سبداث ماللوءي وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول

 : برمقصود

   

 متفت دري سسأورغ كاكي كدوا برضاجنق تيدق"

 اي سهيغض ،قيامة هاري فد توهن دحمكمه برديريث
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  .دهابيسكن اي افاكه فركارا فد ،عمورث تنتغ دسوءال

 ،بنداث هرتا تنتغ .ضوناكن اي افاكه اونتوق ،علموث تنتغ

 اي افاكه فركارا فد ان، ددافيت اي ماناكه دري

 اي افاكه فركارا فد ،بادنث توبوه تنتغ جوض .بلنجاكن

 ( رتميذيال رواية)كخرضسنث".  دان كموداءن سوسوتكن

  

 اهلل درمحيت يغ مجعة سيدغ

  

 سوفايا ،ماءنسي منخيفتاكن وتعاىل سبحانه اهلل

. اين بومي دموك  سباضاي برتيندق دان مثمبهث

 دامل بسر امانه مميكول اونتوق دتوضسكن ماءنسي

-برسرونوق سقدر بوكن دان اين فينديق يغ كهيدوفن

 اونتوق هاث دجاديكن تيدق ماءنسي بهكن. سرونوق

 مريك تتايف ،اين بيناساكن  دان كخيل يغ ددنيا هيدوف

 ابادي ككل يغ كهيدوفندمي  برعباده اونتوق دجاديكن

 . ننيت

  

 فرلو اين ددنيا كيت فكرجاءن ستياف اوليه ايت،

 دامل ،وتعاىل سبحانه اهلل كفد ديري ءنفرهمبا برأساسكن

 اهلل كفد ديري ممفرهمباكن. كضياتن وا فرالكوان دانمس



 6 

 مستيله ،دنياوي فكرجاءن وسسوات دامل وتعاىل سبحانه

 : برايكوت فركارا مماتوهي الءين انتارا

  

 دنياتكن هندقله فكرجاءن وسسوات فرلقساناءن :فرتام

 .اهلل  منخاري كران

  

 دغن دلقساناكن ايت فكرجاءن وسسوات : هندقلهدواك

 برفرينسيفكن يغ ،شرع اوليه هاروسكند يغ خارا

 سام سكالي حرام. همَّأُ كمصلحنت ممنتيغكندان  َتَعبُِّدي

 اوليه دفغاروهي يغ قاعده دغن دلقساناكن يغ كضياتن

 . شيطان دايا تيفومغيكوت  دان  هاوا رونتونن

  

 دان توجوان جوض اف منخافاي دامل تضسث،

 منتفكن تله إسالمدان فربواتن،  كهيدوفن دامل متالمت

 تيدق سرتا حسانإ دان َتَعبُِّدي برخرييكن ياءيت فندوانث

، اونتوق منخافاي خارا مسوا مغحاللكن سكالي سام

 .متمتال

 

 ترحاصيله اكن ،ترسبوت فرينسيف دوا مغحياتي

 يغ ،عبادة سباضاي الكوكن كيت يغ فكرجاءن وسسوات

 اينيله.  هيدوف كبهاضياءن اونتوق بكلن منجادي



 7 

 ،وتعاىل سبحانه اهلل كفد سبنر يغ ديري فغعبدين معنا

 56 ايات اْتَياِرالذَّ سورة دامل فرينتهث سفرتيمان

 :مقصودث

  

 ماءنسي دان جني منخيفتاكن تيدق اكو ايغتله() دان"

 . "دان برعباده كفدكو مثمبه مريك اونتوق مالءينكن

 

 سكالي اين موليا يغ ممرب  مغأ

 منيالي سوفايا ،إسالم اومت مسوا كفد مثرو الضي

 كهيدوفن دامل دبوداياكن يغ فركاتاءن دان عملن سضاال

 بيسيقكن دان  هاوا مغيكوت تيدق اضر ،هارين

 مسوض. وتعاىل سبحانه اهلل فرينته دغن برخغضه يغ شيطان

 يغ اهلل همبا دكالغن ترضولوغ درفد اهلل دجاءوهكن

 فاف دان مالرت ،مسكني ، منجادي 

 تيدق يغ ددنيا عملن دسببكن كلق  كدان

 . وتعاىل سبحانه اهلل دسيسي صاحل عملن دامل ترضولوغ

 

، حسد دغكي، منظاليمي وا فربواتن اايغتله، به

اهلل دان رسولث، خينتاكن  اهلل، ممفرسندا حكوم 

دنيا دان الالي دري مغيغاتي اهلل سبحانه وتعاىل، ايت 

ت مسوا كيمسوا اكن دفرسوألكن دحمشر ننيت. ماريله 



 8 

منديديق  ، سرتاتيغكتكن كإميانن دان كتقواءن كفد اهلل

-إسالم يغ سبنر. موده اهلي كلوارض برلندسكن اجارن

كيت ددنيا اين سنتياس مندافت  نمودهن كهيدوف

دنيا.  بيمبيغن اهلل سبحانه وتعاىل دان ترسالمت دري 

 ايات التوبة سورة دامل اهلل  ماريله كيت حياتي

111: 

 ڃ ڃ ڃ چ چ

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  

ۉ  ۉ  ې  ې  ې     ۅۋ    ۅ

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ     ىې

ېئ     ېئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ۇئوئ

 ی  ی  ی  جئ  حئ     یېئ     ىئ  ىئ  ىئ
 (111)سورة التوبة اية 

يغ  مقصودث: سسوغضوهث اهلل تله ممبلي دري أورغ

براميان اكن جيوا مريك دان هرتا بندا مرك دغن )بالسن(، 

اكن براوليه شرضـ، )دسببكن( مريك  بهاوا مريك

برجواغ فد جالن اهلل، مك )دانتارا( مريك اد يغ ممبونوه 

دان تربونوه. )بالسن شرضـ يغ دمكني اياله( سباضاي 
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( توراة، جنجي يغ بنر يغ دتتافكن اوليه اهلل ددامل )كتاب

دان اجنيل، سرتا القرءان دان سيافاكه الضي يغ لبيه 

رفد اهلل؟ اوليه ايت، برضمبرياله مثمفورناكن جنجيث د

دغن جوالن يغ كامو جالنكن جوالبليث ايت، دان 

)كتاهويله بهاوا( جوالبلي )يغ سفرتي ايت( اياله كمناغن 

 يغ بسر.

 

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


