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 جالن منوجو شرض

 5102 اوكتوبر2برساماءن0441حمرم52

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 خت حتجت هب مب  خب حب جب هئ ٱ
 (25 ايات  البقرة)    مث هت مت

 ٴۇ  ۋ  ۋچ   ٺ   ڻ  ڳٻ  ٻ    ڦ
 ى   عَبِدُهُ مُحَمَّدّاپ    ڦ َو

 ٿ     سًَ ِّد نَاں   صَل ِّ وَسَل ِّمِڈ      
 ۇئ     وَأَصِحَاب ه  آل ه ڇ  

 ہ  ہ      ۇ  ۆ   فًََاحئ  ٺ  
 ڎ ۓڈ  ۆئ    ب تَقِىَىچ   أُوص ًكُمِ
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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  

 (25)النساء:    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  

واػاي اورغ ؼغ برإميان، راستؾه طاعو طػد "عؼصود: بر

آ دان راستؾه طاعو طػد ردول آ دان طػد "أوىل 

طاظغن طاعو. طؿودؼن  صداورغ ؼغ برطواس( در)األعر" 

بـته )بردؾقسقفن( دامل دسواتو صرطارا، -جؽـ طاعو بربـته

عؽـ ػـدضؾه طاعو عغؿباظقؽـث طػد )طتاب( آ )اظؼرءان(  

برإميان طػد آ دان  ٢دان )دـه( ردوظث، جقك طاعو بـر

ؼغ دعؽني اداظه ظبقه باءؼق )باضي طاعو(،  أخرية.ػاري 

 ث".دان ظبقه اؼؾوق صوال طسودػـ
 

 دقدغ مجعة ؼغ درمحيت آ،

عارؼؾه طقت برتؼوى طػد آ دبحاغه وتعاىل دشن 

عؾؼساغاطن دضاال صرؼـتفث دان عـقغضؾؽن دضاال 

غسي. دبوت اءذرضـ آ اداظه اؼداعن مسوا ع الرشـث.

 ۲عادقغ فيكريندفاج تـتغ ذرضـ، عك اطن ترباؼغؾه دبـق 
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اطن دضاال غعؿة ؼغ اطن دصرأوظقفي اوظقه صغفوغقث. 

  عـوجو ذرض. ۲اطن ممػرطاتاطن تـتغ جاظن خطبه

 

اداظه اوعة عاءغسي ؼغ طقت دباضاي اوعة ادالم 

-بوطاطن دؾواسرأوغتوغ. اؼن ددببؽن، آ صاظقغ ب

ظوادث صقـتو ذرضـ طػد طقت، اصؾؽن طقت براميان دان 

 -:25 دورة اظبؼرة اؼات دامل برفرمانبرسؿل صاحل. آ 

ؼغ براميان دان برسؿل صاحل،  برعؼصود: "دان اورغ

 عرؼؽاظه اػل ذرضـ، عرؼك طؽل داملث".

 

 دقدغ مجعة ؼغ درمحيت آ،

 ؾهضدسوشضوػث اوغتوق ممػرأوظقفي ذرضـ آ، ػـد

ؼغ عـوجو ذرضـ. تقدق بوظقه  ۲براد دأتس جاظن طقت

 طقت صاتوػي دان واجبعـوجو ذرضـ آ  ۲تقدق، جاظن

 -:ؼاظهعـوجو ذرضـ آ ا ۲جاظن اغتارا. عغعؿؾؽـث

 صرتام: براستؼاد دشن سؼقده بغ بـر

ن سؼقده اػل اظسـة سؼقده ؼغ بـر اؼاظه سؼقده ؼغ برادادؽ

. سؼقده اؼـقؾه ؼغ ْةؼَِّدِؼِراُتَؿْظدان َا ْةَراِسَذأَلاَ ِنَرِقِظواجلؿاسة َا

دان صحقح، برعوال  مأثوربردوعربطن دري دوعرب ؼغ 

 رضيدري ردول آ صؾى آ سؾقه ودؾم، صارا صحابة 
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ؼغ عـوروتي عرؼك اؼت ػقغضـ ن دان ِقِعاِبآ سـفم، َت

 ػاري ضقاعة.

 

ترصقسوشث سؼقده برععـا ػقؾغث أداس اوتام  

ؾقوغ سؼقده ؼغ بارقل دان عث ۲فهمندباضاي اوعة ادالم. 

، آ عـجقسقؿؽن آ، َوَهِبْي، ِهَعِقِذ ِظقِبَرال، فهمن دػرتي

متػت دان دأوعػاعاث، ػـدضؾه دجاءوػي  طػد برطفـدق

داءؼره اوغتوق  قاضي ۲ؼؾؼؽن. روجوسؾه صجابتأدان د

 ؼغ برتوظقاه. ۲عـداصتؽن ضورو

   

روطون اميان دان  دشن طدوا: براميان دان عغعؿؾؽن

 روطون ادالم.

روطون اميان دان روطون ادالم اداظه ترس طػد سؼقده ؼغ 

بـر باضي دسأورغ عسؾم. تـػاث، سؿؾن دباضاي اورغ 

ادالم تقدق اطن مسػورغا، ػقؾغ اره دان عـجادؼؽن 

 ادالم اؼت طاخاو بقالو. فمهمن

 

رواؼة اإلعام أمحد، دأورغ  حديثدامل دبواه 

برتاث طػد آ سـه  رضي ْةَسَبصحابة برغام سؿرو بن َس

ردول آ صؾى آ سؾقه ودؾم تـتغ ادالم دان اميان. 

ؼغ  ۲بردبدا برعؼصود: ادالم اؼت اؼاظه طات بضقـدا
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ؼغ اؼؾوق."  اخالقباءؼق دان ممربي صدضه. اميان صوال اؼاظه 

اؼن ممربي ضؿربن بفوا عتالعت اوتام اميان دان  حديث

ادالم اؼت اداظه اوغتوق عـجادؼؽن دسأورغ اؼت باءؼق، 

دام اد درصد دضي توتور طاتاث، صرالطواغث دان 

صربواتـث. اصبقال باءؼؼث  دسأورغ عسؾم، أي اطن 

 ممودػؽن جاظـث طشرضـ آ.
 

 طتقض: عالطوطن سؿل ؼغ صاحل

خرعقـن زاػري طػد ادالم دان اميان سؿل ؼغ صاحل اداظه 

ـتقاس رغ. اورغ ؼغ براميان صستقث اطن دؼغ اد صد دسأو

 برفرمان عـجاضـ دؼرؼث عؾؼساغاطن سؿل ؼغ صاحل. آ

 :5 اتدامل دورة ؼوغس اؼ

ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  

ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڦڦ  ڦ

 ڃ  ڃ  

برعؼصود: "دسوشضوػث اورغ ؼغ براميان دان برسؿل 

صاحل، توػن عرؼك اطن ممقؿػني عرؼك دشن دبب اميان 

عرؼك ؼغ مسػورغا اؼت، عرؼك عادوق طتاعن ؼغ 
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دوشاؼث عغاظري دباوه متػت طدؼاعن عرؼك دامل -دوشاي

 ذرضـ ؼغ صـوه غعؿة".

 

 طأعػت: عـجاضـ ػوبوشن باءؼق دسام عاءغسي.

ػوبوشن دشن آ عالظوءي ادالم، اميان دالءؼن عـجاضـ 

ذرضـ جوضـ برطاءؼت عـوجو  ۲دان سؿل صاحل، جاظن

ضوغاث  تقادراصت دشن ػوبوشن طقت دسام عاءغسي. 

جك ػاث ػوبوشن دشن آ دفاج دجاضـ دان دصؾقفارا، 

غسي دأباؼؽن دان دصقغضريطن اءتتايف ػوبوشن دسام ع

صث ػوبوشن دشن اؼبو باف، ضوم ضرابت، جريان تتغضا خا

 دان دأوعػاعاث. 

 

 مفليسدي اورغ ؼغ  ترعادوضؾهجك اؼن برالطو، 

دودا اورغ ؼغ صرغه  دشن، ترصؼسا عـوطر صفاالث دأخرية

 دداطقتقث.

 

 آ ؼغ الءؼن. خملوقطؾقؿا: دقؽف بؾس طادقفن دشن 

د عـوجو ذرضـ آ جوضـ اطن دبوطاطن طػ ۲جاظن

آ  خملوقدقؽف بؾس طادقفن دشن ممػوثاءي عرؼك ؼغ 

ن دان دباضاؼث. ءؼن دػرتي حقوان صؾقفاراءن، ترغؼؼغ ال

دان  البخاريؼغ درواؼتؽن اوظقه االعام  حديثدامل دبواه 
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عسؾم، غيب صؾى آ سؾقه ودؾم بردبدا برعؼصود: "ممربي 

 جرغث".ـعاطن دان عقـوم طػد دبارغ بـدا ؼغ برثاوا، اد ض

 

 آ، برتؼوى طػددقدغ مجعة ؼغ 

، طقت دباضاي اوعة ادالم ؼغ براميان، جسرتو 

صد طقت براد  ۲، اصاطه بـرحمادبه دؼري ۲عارؼؾه دام

اصاطه  صردوءاظن الءؼن، ؟جاظن ؼغ بتول عـوجو ذرضـ آ

 ؟تؾه برأودفا اوغتوق عـداصتؽن ذرضـ آ اؼت ۲طقت بـر

 سام-دامبراؼغتؾه، جـجي آ اؼت اداظه بـر. عارؼؾه 

ؼغ  ۲برأودفا عـوجو ذرضـ آ اؼت دشن عالظوءي جاظن

 اظّؾفم آعني. اوظقه آ. دريضاءي

 

 -:01آ دامل دورة اظـساء اؼات  فرمان

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ    ۆڭ  ۇ  ۇ

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ې  

 ې  ى  ى  ائ     ېې
 ۲حؽوم ؼغ تردبوت اداظه باتس"دضاال : عؼصودبر

)ذرؼعة( آ، دان دسقاصا ؼغ راسة طػد آ دان ردوظث، 

اطن دعادوضؽن اوظقه آ طدامل ذرضـ ؼغ عغاظري دباوػث 
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برباف دوشاي، عرؼك طؽل داملث، دان اؼتوظه طجاؼاءن 

 " ؼغ اعت بسر.

 

كَا را انََِِبَېئ ەئ    ٺَبا فاعاِنَ ،ىئلُْقْرءا هَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

اهَُ    ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ ت جب  حب  ِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وَا  ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاْغِفرِينَا حئ َٱلُْمس ْ َيَاَفايااَفاْوزا ٱلتَّائِِبيَاَةَاڀ وا


