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 برصرب اتس مصيبه
 

 م 2020 جوالي 24برساماءن  هـ1441 ذواحلجة 3

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  
 

 جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت  هب مب ٱ
  حض جض مص خص حص مس خسحس جس مخ

  (22 :احلديد)                                                                
 

 

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  

 (59)النساء:    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  
 

طاعتله كامو كفد  براميان،واهاي اورغ يغ "مقصود: بر

اهلل دان طاعتله كامو كفد رسول اهلل دان كفد "أوىل 

كالغن كامو. كمودين  فداورغ يغ بركواس( در)األمر" 

 ،فركارا سواتوبنته )برسليسيهن( دامل س-جكـ كامو بربنته

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

كفد اهلل دان  براميان كامو بنر جكـ ،( رسولثالسنةدان )

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

 دان لبيه ايلوق فوال كسودهنث".

 

  ،اهلل درمحيت يغ مجعة سيدغ

 سبحانه اهلل كفد كتقواءن منيغكتكن كيت ماريله

 سضاال ملقسناكن سوغضوه-برسوغضوه دغن وتعاىل

 مودهن-موده. الرغنث سضاال منيغضلكن دان فرينتهث

 دان ددنيا هيدوف كربكنت دان رمحة مندافت كيت
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 تاجوق ممفركتاكن اكن اين كالي فد خطبه. ةخرياد
  .برصرب اتس مصيبه

 

 دان دوضاءن دغن فنوه ميمغ كيت هيدوف

 دبري اكن فسيت دخيفتاكن يغ ماءنسي ستياف. اوجني

 سبحانه اهلل اوجني منرميا اكن ۲ماسيغ. اين ددنيا اوجني

 اوجني دغن اتاو كسوسهن بنتوق دامل مساد وتعاىل

 دان داوجي اكن سوسه يغ اورغ برمعنى اين. كسناغن

 بنتوق دامل اوجني. داوجي اكن جوض سنغ يغ اورغ

 ،فثاكيت سفرتي مصيبة بربنتوق اوجني اداله كسوسهن

 دان هرتا كهيالغن ،عامل بنخان ،كمسكينن ،كالفرن

  أولد دباخاكن يغ وتعاىل سبحانه اهلل مانفر. سباضايث

 : برمقصوديغ  22 ايات دامل احلديد سورة دامل تادي 

 

 يغ( بنخان باال اتاو) كسوسهن سسوات اد تيدق"

 ديري منيمفا يغ جوض تيدق دان ،دبومي دتيمفاكن

 فغتاهوان)كتاب ددامل اد سديا تله مالءينكن ،كامو

 مغاداكن سسوغضوهث، منجاديكنث كامي سبلوم( كامي

 . "اهلل باضي موده اداله ايت دمكني يغ
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    معاشر املسلمني رمحكم اهلل،

 سسوات رتيكناد بوليه اين مصيبة بربنتوق اوجني

 اكن دان ماءنسي منيمفا يغ فريستيوا اتاو كجادين

 ترهادف كسولينت دان نبيب ،فندريتاءن ،مضرة منداتغكن

 دري برفوخنا اداكاالث ايت برالكو يغ مصيبة. ماءنسي

 مروفاكن جوض اياث دان سنديري ايت ماءنسي فربواتن

 يغ وتعاىل سبحانه اهلل دري ككواساءن بوقيت ساتو

 دان كهندق مغيكوت بنخان سسوات منجاديكن

 سسوات تياد مك مننتوكن سوده تقديرث افابيال. تقديرث

-ممبيذا تيدق جوض داتغ يغ مصيبة. مغهالغث دافت يغ فون

 مساد اورغ مسوا منيمفا داتغ بوليه اياث. ماءنسي بيذاكن

، مسكني اتاو كاي ،فريكا اتاو منوءم ايت سسأورغ

 مغهاديف دامل ماءنسي سيكف اداله ممبيذاكن يغ خوما

 مغهادفيث يغ ماءنسي دكاالغن اد .داتغ يغ مصيبة ستياف

 .  سباليقث برسيكف يغ فوال اد دان صرب دان تابه دغن

 

  ، سكالني اهلل درمحيت يغ مجعة سيدغ

 كتنتوان دغن براميان يغ إسالم اومت سباضاي

 فرلو كيت مسستيث وتعاىل سبحانه اهلل قدر دان 
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 اوجني اداله ايت منيمفا يغ مصيبة سضاال بهاوا ميقيين

 برسديا سنتياس هندقله كيت. وتعاىل سبحانه اهلل درفد

 كران اداله اين. كصربن دان كأميانن فنوه دغن مغهادفيث

 فسيت اياث ،كيت ديري منيمفا دتقديركن يغ سهاج اف

 يغ اورغ باضي. ترتنتو يغ حكمهث اتاو توجوان ممفوثاءي

 ،كصربن فنوه دغن دهادفيث اكن مصيبة اوجني براميان

 اداث بهاوا ممهمي مريك كران دان كتابهن

 اكن مريك. ترسبوت اوجني دسباليق كباءيقكن حكمه

 اكن يغ رمحة فينتو سباضاي ايت اوجني مليهت

 بالسن كران ،وتعاىل سبحانه اهلل شرض دغن مندكتكنث

 شرض اياله ايت اوجني مغهاديف دامل صرب يغ ماءنسي باضي

  .قكل د

 

  ،سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني

 ،كتيك دتيمفا اوجني دان مصيبة،اوليه يغ دمكني

غكا بوروق ترهادف سكيت فرلو برصرب دان جاغنله بر

اهلل سبحانه وتعاىل دغن براغضفن كيت اداله اورغ يغ 

فاليغ مالغ. يقينله بهاوا ستياف اوجني ايت فسيت اد 

 سبحانه اهلل كتيك كران اداله اين. كبايقكنثحكمه 
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 بروفا هديه كنريحض اكن دي ،همباث ريندوكن وتعاىل

 دان برشكورله ،برصربله ،ايت ساعتفد  مك. اوجني

 اهلل كتتفن دان كتنتوان سضاال ترهادف باءيقله غكاسبر

 دغن ترسبوت اوجني مغهاديف براوسهاله. وتعاىل سبحانه

 برتوكل ،بردعاء ،بيجفسان يغ فثلساين جالن منخاري

. وتعاىل سبحانه اهلل كفد ديري مندكتكن باثق لبيه دان

 اتاو اسا برفوتوس دان كخيوا براس موده جاغنله

 . هارفن برفوتوس

 

 ايت سسأورغ ،صرب صفةبر دغن سسوغضوهث

 صرب صفة كران اضام باتسن دلوار برتيندق اكن تيدق

 دوضاءن دان اوجني سضاال مغاتسي كيت ممبوليهكن ايت

 ،مغلوه تيدق ،تناغ ،وارس يغ نفيكري دان عقل دغن ايت

 برسره سنتياس اكن كيت دان ضليسه براس اكن تيدق

 صرب، كتاهوءيله. وتعاىل سبحانه اهلل كفد برتوكل سرتا

 كورنياءن فلباضاي منجنجيكن يغ تراينده انضره اداله ايت

 كدودوقن ممفوثاءي صرب يغ اورغ كران. ضنجاران دان

 يغ  سبواه دامل. وتعاىل سبحانه اهلل دسيسي تيغضي

اهلل عنه  شعيب  درفد مسلم اإلمام اوليه دروايتكن
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 يغ برسبدا وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول بهاواساث

 : برمقصود

 

 ستياف كران منوءم سأورغ اوروسن منعجوبكن امت"

 كفد برالكو اكن تيدق ايت دان باءيق اداله اوروسنث

 مسفورنا يغ) منوءم سأورغ كفد كخوالي فون سأورغ

 مغضمبرياكن يغ سسوات مندافت دي جك(. كإمياننث

 دي جك. باضيث كباءيقكن اداله ايت مك ،برشكور دي

 كباءيقكن اداله ايت مك ،برصرب دي كسوسهن دتيمفا

 ( مسلم اإلمام رواية) ."باضيث

 

  ،سكالني اهلل درمحيت يغ مجعة سيدغ

 ايغني ممرب  ،اين كالي فد خطبه يخريمغا جوسرتو

 سبحانه اهلل همبا سباضاي ،سكالني مجاعه فارا مثرو

 سضاال مغهاديف دامل برصرب سنتياس كيت هندقله وتعاىل

 دان كتنتوان اداله ايت مسوا كران دوضاءن دان اوجني

 دوضاءن ستياف سسوغضوهث .وتعاىل سبحانه اهلل كتتفن

 سبحانه اهلل سايغ كاسيه تندا مروفاكن اداله داللوءي يغ

 همباث اضر فرايغنت سباضاي اياث ،همباث كفد وتعاىل

. كفد اهلل كمبالي برتوبة سرتا رستغفابرا دان سدر خفت
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 وتعاىل سبحانه اهلل اوليه دبريكن يغ اوجني ستياف يقينله

 كأميانن منيغكتكن اونتوق كباءيقكن حكمه اد فسيت

العنكبوت  سورة دامل وتعاىل سبحانه اهلل فرمان. ث۲همبا

 :2ايات 

 

  حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي 
 

 اكن مريك بهاوا مثغك ماءنسي فاتوتكه: "برمقصود

 مريك سدغ ،"براميان كامي: "بركات هاث دغن دبياركن

 ."(خوباءن سسوات دغن) داوجي تيدق

 

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

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاْغِفرِينَا حئ َٱ لُْمس ْ َيَاَفايااَفاْوزا لتَّائِِبيَاَةَاڀوا
 
 ٱ

 
 


