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 فينتو كباءيقكن

 2016 مي 20 ماءنابرس 1437 شعبان 13  

 

  

گ  گ  گ     گک  ک  کڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک

 ں  ں  ڻ   ڻ    ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ

 (30)سورة النحل اية 

  ڳ  ڳ 
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 يغ درمحيت اهللسيدغ مجعة 

 

سام برتقوى كفد اهلل سبحانه -سامماريله كيت بر

دغن برتقوى كيت  ـبنر تقوى. مسوض-بنروتعاىل دغن س

سرتا  مندافت رمحة دان هدايه دري اهلل سبحانه وتعاىل

 .لواسث اونتوق كيت-دبوكاكن فينتو كباءيقكن سلواس

 : حانا و عالا فرمان اهلل

  یی  یۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   

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

 (59 اية )النساء   ىثيت  جث  مث    ختمت  ىتحت  
يغ برإميان، طاعتله كامو كفد  ٢واهاي اورغ"مقصودث: 

اهلل دان طاعتله كامو كفد رسول اهلل دان كفد "أوىل 

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

برسليسيهن( دامل سسواتو فركارا، بنته )-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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 سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل
يت باثق رواغ اونتوق مالكوكن اهلل ممربي ك

كباءيقكن. كباءيقكن اين فرلو كيت هيمفونكن اونتوق 

. افابيال بكالن أخريةمنجادي بكالن منوجو فركامفوغن 

اهلل  كنجنجيدعمالن كيت برنيالي تيغضي، سوده تنتو 

اكن شرضـ دان مهليضاي هيبت باكل منماني كيت. 

 سورة النحل اية اهلل سبحانه وتعاىل ددامل فرمانسباضاميان 

 ايت تادي يغ برمقصود: خطاةيغ دباخ دأول  30

يغ برتقوى: "افاكه يغ تله  "دان دتاث فوال كفد أورغ

دتورونكن اوليه توهن كامو؟" مريك منجواب: 

يغ بربوات كباءيقكن ددنيا اين  "كباءيقكن". أورغ

براوليه بالسن يغ باءيق، دان سسوغضوهث بالسن نضري 

( أخريةيه باءيق الضي، دان ميمغله )نضري ايت لب أخرية

 يغ برتقوى. باءيق نضري باضي أورغ-اياله سباءيق

 

مسيمغث كإيغينن اونتوق منجادي باءيق ايت اد دامل 

ديري ستياف انسان سهيغضـ دامل ديري سأورغ فنجاهت 

اهلل سنتياس مثدياكن رواغ باضي ستياف  سكاليفون.

فربواتن بهكن  همباث اونتوق ممفرباءيقكي ستياف
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درفد معاذ بن  دسدياكن جوض جالن فينتو كباءيقكن.

 اهلل عنه، نيب صلى اهلل عليه وسلم برسبدا  ْلَجَب

 :مقصودث

 

اكو توجنوقكن كفد كامو فينتو  ،"تيدقكه كامو ماهو

ي، صدقه ممادمكن كساهلن اسيكباءيقكن: فواسا اداله فر

سان يغ ان دان سأورغ يفا)دوسا( سفرتي اءير ممادمكن 

 )رواية الرتمذي دان أمحد(. مامل" صالة فد فغهوجوغ

 

اوليه ايت، ميمرب فد هاري اين اكن مغهورايكن 

رسول اهلل صلى بضيندا ستياف عمالن يغ دأجنوركن اوليه 

اهلل عليه وسلم اضر كيت دافت مغمبيل اعتبار دان 

منرفكن دامل كهيدوفن سهارين كيت. عمالن فرتام يغ 

 وليه رسول اهلل اياله:دأجنوركن ا

 

 .فواسافرتام: 

فواسا اداله بينتيغ اتاو فريساي يغ بوليه مغهالغ دان 

 مماضاري ماءنسي درفد مالكوكن كبوروقكن ددنيا.

 سفرتيفنتغ الرغث  منجاضـفواسا يغ بركوالييت اياله 

غضوتا امنجاضـ مات، تليغا، كاكي، تاغن دان سلوروه 

 غ. ردرفد مالكوكن فركارا يغ دال
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سخارا مودهث افابيال سسأورغ ايت تيدق ماكن 

دان مينوم، دي اكن كلتيهن دان تيدق برأوفاي 

مالكوكن كجاهنت. نامون هاث فواسا يغ ممفوثاءي 

نسي درفد مالكوكن فركارا يغ اءنيالي ممفو مغاول م

 تيدق باءيق.

 

 .صدقهكدوا: 
 سبواه داملرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم برسبدا 

: 

(رواه مسلم)

اللو  ،فد ستياف فاضي تورون دوا مالئكة"مقصودث: 

بركات: يا اهلل، بريله فضنيت كفد اورغ  فرتاميغ مالئكة 

مالئكة يغ دان برصدقه( دان  يغ ممبلنجاكن )

بركات: يا اهلل، تورونكنله كبيناساءن كفد يغ كدوا 

 ".كدكوت

 

نسي يغ ماء 7نتارا أساله ساتو دسالءين ايت، 

ورغ يغ برصدقه ادليندوغ فانس دهاري قيامة اياله 
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كرييث تيدق مغتاهوءي  يغضـ تاغنسخارا برمسبوثي سه

. بوكن ايت سهاج، أورغ اوليه تاغن كاننث اف يغ دبري

يغ برصدقه جوض ترماسوق درفد ساله سأورغ يغ اكن 

 مندافت ناءوغن اهلل درفد كفانسن هاري قيامة كلق. 
 

 اهلل سبحانه وتعاىل: . تهجدكتيض: 

گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

 (16  اية  دة)السج    ںڱ  ڱ   ں  

 

مريك مرغضغكن ديري دري متفت تيدور، "مقصودث: 

)سديكيت ساغت تيدور كران مغرجاكن صالة تهجد 

صاحل( مريك سنتياس بردعاء كفد توهن  دان عمل

مريك دغن فراساءن تاكوت اكن كموركاءنث سرتا دغن 

ث دان مريك ساللو أوليهي الضي فراساءن ايغني ممفر

اضني دري اف يغ كامي بري كفد فوال مندرماكن سبه

 .مريك"

 

مروايتكن: اهلل عنه  رضيعبداهلل ابن السالم سيدنا 

تيبا بوات فرتام كاليث  كتيك نيب صلى اهلل عليه وسلم

دويون مغرومونيث -ورغ راماي بردويونا ،مدينه دبومي
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درفد مريك. ساي  دان ساي مروفاكن ساله سأورغ

سيتو تاهوله ساي فرهاتيكن فد واجه بضيندا دان دري 

فرتام يغ  بوكنله سأورغ فندوستا. كات بضيندابهاوا 

 :مقصودث هري درفد بضيندا ايالهال
 

يرتكنله انسي، أوخفكنله سالم، بريله ماكن، "واهاي ماء

اورغ الءين صلة الرحم دان كرجاكنله صالة مامل كتيك 

  ."سدغ تيدور ثثق دان اكن ماسوق شرضـ دغن سنتوسا

 (الرتميذيكيم دان احلا )رواية

 سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل
جوسرتو، سوبوركن دان جاديكنله عملن يغ 

سباضاي روتني هارين اونتوق بكلن  دسبوتكن تادي
دهاري يغ تياد ساتو هرتا ددنيا اين يغ بوليه ممبنتو. 

توغ دغن عملن مساس كيت هيدوف نمسواث برض
-سكارغ. جاغن برتغضوه اونتوق برعمل دان برفسن

فسنله كفد اهلي كلوارض سوفاي كيت مسوا تيدق 
يغ  ٢ننيت كران تيدق مالكوكن سّنه مثسل 

 رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.بضيندا ركن اوليه وجندأ
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ي دكالغن ماءنسي يغ الالي اونتوق ابراف رام
ملقساناكن سنه بضيندا صلى اهلل عليه وسلم كران 

ردافت مريك يغ سيبوق دغن اوروسن سهارين، ماله ت
لغسوغ تيدق مغهرياوكن ديري دان اهلي كلوارض 

ف رمييه فركارا ضاضام دان مغاغ ٢مغناءي حال
 ٢ريانله جك برالكو باثق ضجاالحترسبوت. مك تيدق 

ن اتسفرتي فربو جيغ تيدق باءيق سضلينتري ضولوغن رما
وا مسوا اايغتله به دان سباضايث. غ ورممبولي، ك

أدا يغ جلس كليهنت اتاو  سام بوميددان  الغيتديغ اد 
سباليقث اداله ميليك اهلل سبحانه وتعاىل دان كفدثله 

  كيت مسوا اكن كمبالي.
 

 هاري اين، ماريله كيت سامخريي خطاة مغأ

مرنوغ فرمان اهلل سبحانه وتعاىل ددامل سورة الزلزلة 

 مقصودث: 8 دان 7اية 

"مك سسياف بربوات كباجيكن سربت ذره، 

سخاي اكن دليهتث )دامل سورة عملث(". دان ن

سسياف بربوات كجاهنت سربت ذره، نسخاي اكن 

 دليهتث )دامل سورة عملث(".

 ڃ ڃ ڃ چ چ
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ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک   

    ک  ک  ک  گ  گ   گ


