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 لْقَـآئِـلِٱ  ٻ  

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  

 ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ  
  

 (102-103)املؤمنون    
 

ٴۇ  ۋ  ۋچ  ٺ   ڻ   ڳٻ  ٻ    ڦ

ى  عَبْدُهُمُحَمَّدًاپ    ڦ 

ٿ    سَي ِّد نَاں  وَسَل ِّمْصَل ِّ ڈ      

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  

 (59)النساء:    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  
 

"واهاي اورغ يغ براميان، طاعتله كامو كفد اهلل برمقصود: 

دان طاعتله كامو كفد رسول اهلل دان كفد "أوىل األمر" 

اورغ يغ بركواس( درفد كالغن كامو. كمودين جكـ )

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

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

براميان كفد اهلل دان  )السنة( رسولث، جكـ كامو بنر

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

 لبيه ايلوق فوال كسودهنث".

 

 درمحيت اهلل سكالني، غمجعة ي غسيد

 سبحانه اهلل دفك ءناكتقو كتكنغماريله كيت مني  

 دان ثرينتهف االضس ملقساناكنوهغضبرسو نغد وتعاىل

 تفمندا كيت مودهن-موده. ثنغالر االضس لكنغضمني

 دف خطبة. خريةأد دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة
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 .دأخرية عمل نغتيمب تاجوق كنمغهوراي اكن اين كالي

 

 دفك رخايف واجب كيت براميان غي غاور ايضسبا  

 هاري دف برالكو غي ركاراف  االضس دان أخرية هاري

 رخايف دان امياني كيت واجب غي ركاراف. انتارا ترسبوت

 كلق ةخريأد مأنسي عمل نغتيمب يتءيا ناميز ثوجود اياله

 منونوءامل ةسور دامل وتعاىل سبحانه اهلل فرمان اميانضسبا

 غي تادي خطبة ولفد ا كنخدبا غي 103 غضهي 102 ايات

 :برمقصود

 

 ايتله مريك مك ،ثباءيق عمل نغتيمب برت غي افسسيا مك"

 عمل نغتيمب نغري غي افسسيا دان. برجاي غيغاور

; سنديري ثديري يكنضمرو غيغاور مريكله مك ،ثباءيق

 ."جهنم نراك ددامل ككل مريك
 

 هلل،م رمحك معاشراملسلمني

 حساب دان عمالن نغهيتو ستله كلق خريةأد 

 اكن كمودين ترسبوت عمالن مك سلساي، غورأسس

 ثتوجوان انتارا. غنيمبفاتاو  خايت نرءن يااتس ميزدأ غدتيمب

 برت اتاو نغري اد سام وكورغم دان منيالي اونتوق اداله

 ثالاهف نغتيمب برت ثسكريا. غورأسس دوسا دان الاهف
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 اكن ،ثمننتي اكن وتعاىل سبحانه اهلل ضشر سيتف سوده مك

 مك ثدوسا-دوسا كران برت ثنغتيمب جك ثسباليق يفتتا

 .ثافمنيم اكن غن يقاكن كبورو برسدياله

 

 اونتوق اداله ميزان تافمنخي وتعاىل سبحانه اهلل  

 ثسبنر حقيقة ونفواالو ثهمبا عمالن غمنيمب دان منيالي

 مها دي كران ميزان ممرلوكن تيدق وتعاىل سبحانه اهلل

 فترهاد عاديل مها دان ثهمبا-همبا ربواتنف يءتاهوغم

اين  ميزان تاكنفيخد ثحكمه يفتتا اكن. ثاهمب-همبا

-همبا دفك رليهتكنفمم نيغكران اهلل سبحانه وتعاىل اي

 مريك ايفسو الكوكن مريك تله غي عمالن اكن ثهمبا

 .ددنيا فهيدو مساس فرالكوان مريك يءتاهوغم دان سدر

 

  سكالني، اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

 عمالن اياله اين ميزان نغتيمب ممربتكن غي عمالن انتارا 

 سبحانه اهلل دفدان برحتميد ك حبرتهليل، برتسبيذيكري، بر

 دروايتكن غي حديث سبواه نغد نتفبرت اين حال. وتعاىل

 ثبهاواس يِرْداخُلدْيِعَس ابو دفدر انبَِّح ُناْبِ ماماال اوليه

 :برمقصود غي برسبدا صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول
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 واهاي ،ثتوهن دفك بركات رنهف عليه السالم موسى نيب"

 بومتوثسنتياس م اكو غي سسواتو كودفك اجركنله توهنكو،

 دموفك ءبردعا دان ثنغد دموفك وجيانف ممربيكن ،ثنغد

 مانفربر وتعاىل سبحانه اهلل مك سسواتو، وناكنغضم نغد

 ال كنلهفخاو موسى واهاي: عليه السالم موسى نيب دفك

 همبامو مسوا: منجواب عليه السالم موسى نيب. ال اهللإ اله

: موسى نيب دفك مانفربر اهلل مك اين، كنفخوغم بوليه

 االضس يتغال توجوه ثو سكرياهاي موسى كاالوا

 دان بومي يسفال توجوه ضجو دان اكو ينءسال ثهونيفغ

 دان ميزان يتءيا نغتيمب واتوسس دف دلتقكن ايت مسوا

 اكن مك الين، نغتيمب سواتو دف دلتقكن ال اهللإ اله ال كلمة

 ."ال اهللإ اله ال كلمة برت لبيه

 

 بسر يتوضعمالن ليده اين سوده ب جك ايت اوليه  

 كيت جك يضال اتهفا ميزان نغتيمب ممربتكن وفمم غضسهي

 عمالن مالكوكن اونتوق بادن وتاغضا وناكنغضم تفدا

 دان غاور ممبنتو واسا،ف زكاة، صالة، رتيفس ينءال صاحل

 نغتيمب ممربتكن اكن ضجو يلتثـفض سيتف سوده ،ثايضسبا

 اكنفاين مرو صاحل عمالن ثوهغضسسو. كيت عمالن
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. كلق خريةأ عاملك دباوا اونتوق برنيالي فوكوخ غي بكلن

 اكنفمرو ضجو باءيق غي اخالق مميليقي ايت، سالين

 اميانضسبا كيت عمل نغتيمب ممربتكن تفدا غي عمالن

 رسول ثبهاواس الرتمذي مامالا اوليه دروايتكن غي حديث

 :برمقصود غي برسبدا صلى اهلل عليه وسلم اهلل

 

 غسساور نغلبيه برت دامل تيمب غي سسواتو اد تيدق"

. باءيق غي اخالق دفدر قيامة هاري دف كلق منوءم

 كجي غي غسأور فترهاد مورك امت اهلل ثوهغضسسو

 ."جاهت يضال

 

 يفهادغم دامل كيت ممبنتو بوليه غي ينءال عمالن  

 كران صلوات نكقثربافمم نغد اياله ضجو اين ميزان نغتيمب

صلى اهلل عليه ول اهلل رس ينداضب شفاعة ممرلوكن امت كيت

 سبواه دامل. كلق خريةأ ملدعا نفكهيدو يفهادغدامل م وسلم

 :برمقصود غي رتمذيلا ماماال اوليه دروايتكن غي حديث

 

 ممينتا رنهف عنه اهلل رضي كاِلَم بن سَناَ هاري سواتو بهاوا"

. شفاعة ممربيكن رضا صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول ينداضب

 اكوله: برسبدا صلى اهلل عليه وسلم  اهلل رسول ينداضب اللو

: ثاهلل عنه برتا رضي مالك بن ْسَنَاكن ممربيكن، اللو ا غي
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 رسول يا ارميوخمن تفدا ناكاكو  دمان اهلل رسول واهاي

: منجوابصلى اهلل عليه وسلم  اهلل رسول ينداضب اهلل؟

 تيدق اكو جك: ثبرتا بلياو اللو ،اطرص دتيتني اكو اريلهخ

 اكو اريلهخ منجواب ينداضب ؟صراط تسأد كامو برمتو

 كامو برمتو تيدق اكو جك: يضال ثياو برتابل ،ميزاند

 اكو كران ضدتال اكو اريلهخ: منجواب ينداضب ؟دميزان

 .اين تفدمت براد

 

 سكالني، اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

 ربنم اين، كالي دف خطبة خرييأغم كسيمفولنث   

 غي اسالم اومت ايضسبا سكالني، مجاعه اراف روثم نيغاي

 عمالن فستيا كنغرتيمبفسنتياس مم هندقله كيت ميانابر

 كيت. اين ددنيا فهيدو كتيك الكوكن كيت نيغاي غي

 يضبا كباءيقن مالكوكن اونتوق اد سام يليهنف اءيثوفمم

 بوليه غي نقكبورو مالكوكن ونفاتاو الاهف روليهيفمم

 كيت غي عمالن فستيا ثوهغضسسو. دوسا كنغمندات

ليه اهلل سبحانه او دنيالي اكن سيتف اين ددنيا الكوكن

 فستيا اتتخمن دان يساوغوتعاىل دان مالئكة اكن م

 غي ربواتنف سكخيل ونفواالو الكوكن كيت غي عمالن
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 غي عمالن اتنتخ ونف سديكيت اد تيدق. الكوكن كيت

 دسقسيكن تله مالءينكن عمالن ملبارن دأتس دتوليس تيدق

 فرمانعاىل. وت سبحانه اهلل اوليه دكتاهوي دان مالئكة اوليه

 :47 نبياءاهلل سبحانه وتعاىل دامل سوره األ
 

ڄ    ڄڤ  ڤ      ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ

چ  ڇ     چڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ

 ڇ   ڇ
 

 نغتيمب خنر اداكنغم اكن كامي (تلهغاي) دان":  برمقصود

; قيامة هاري (دف خملوق عمل غمنيمب) اونتوق عاديل غي

 دان ونفسديكيت ترانياي اكن افسسيا ديري اد تيدق مك

 ،(ونفسكالي) ساوي بيجي سربت ايت (ثعمل) جك

 دان غدتيمب اونتوق) ثكنغمندات اكن كامي ايخنس

 ."غهيتوفغي اضسبا كامي لهفوكوخ دان (غدهيتو
     

كَا را انََِِبَېئ ەئ    ٺَبا ِنَىئلُْقْرءا فاعا نَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

تاهَُ   ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ جب  حب  ِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وَا  ٹ  ې  ہخب  مب
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ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاَ حئ َٱ لُْمس ْ َيَاَِفرِينَاغفايااَفاْوزا لتَّائِِبيَاَةَاڀوا
 
 ٱ

 


