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 خرمت برجيمت عملن تونتوتن
 م 2020 سضواو 14برساماءن  هـ1441 ذواحلجة 24

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

   جن مم خم حم جم هل مل خل حل  جل مك لك ٱ

(67:الفرقان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

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  

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 ،( رسولثالسنة) دان

 ،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

 . خرمت برجيمت عملن تونتوتن

 

 اومتث كهيدوفن سضاال مغاتور يغ اضام اداله إسالم

 سودوت دامل ترماسوق بيدغ فلباضاي مرغكومي يغ

 اداله اياث .كهيدوفن دامل فربلنجاءن مغوروسكن

 مغوروسكن دافت ماءنسي ممستيكن باضي برتوجوان

 كفرلوان دغن سسواي دان تراتور لبيه دغن فربلنجاءن

 . شرع مماتوهي سرتا

 

 كضاوتن مغهاديف تله كيت نضارا ،اين كتيك فد

 Covid)-19 (كوؤيد وابقفنوالرن  درفد عاقبة ايكونومي

 كفد برت يغببنن  ممربي تله اياث. كيت نضارا ملندا يغ

 تيادا هاري اين سفرتي مشاركات هيدوف سارا كفرلوان

 منروسكن كسوكران ،فكرجأن هيلغ ،فندافنت سومرب

 اومت سباضاي ايت اوليه. الضي فلباضاي  دان فرنياضاءن

  مغهاديف دامل سباءيقث يغ لغكه مغمبيل فرلو كيت ،إسالم
 مغنجوركن إسالم اضام انتاراث ،اين منخابر يغ كأداءن

 خرمت-برجيمت عملن مغعملكن سنتياس اضر كيت

 يغ وتعاىل سبحانه اهلل مانفر .كيت كهيدوفن دامل
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 67 ايات قانلفرا سورة دامل تادي خطبه دأول دباخاكن

 : برمقصود يغ
 

 افابيال يغ( اياله ايت اهلل ءيضادر يغ) مريك جوض دان"

 خبيل تياد دان باتس ملمفاوءي تيادله ،هرتاث ممبلنجاكن

 بتول اداله مريك فربلنجاءن( سباليقث) دان ،كدكوت

( خبيل دان بوروس) خارا دوا-كدوا دانتارا سدرهان

 ."ايت
 

     معاشر املسلمني رمحكم اهلل،

 سيكف مروفاكن اداله خرمت برجيمت عملن

 جوض اياث. هاتي-برهاتي دان برهيمه سخارا بربلنجا

 دان سهاج فرلو يغ ۲فركارا اونتوق بربلنجا برمقصود

 كفرلوان منجامني باضي بوروس سخارا بربلنجا مغيلقكن

 عملن كلبيهن انتارا. ماءنسي هيدوف كسجهرتاءن دان

 اونتوق واغ مثيمفن بوليه كيت اياله اين خرمت برجيمت

 فركارا كفد مغضوناكنث دافت دان فنتيغ لبيه يغ توجوان

 مالهريكن اكن اين سفرتي سيكف. ءيدهفابر لبيه يغ

 دامل دان فربلنجاءن مغوروسكن دامل بيجق يغ فغضونا

 ترجبق تيدق اضر ديري مغهيندركن دافت سام يغ ماس
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 دامل الضي ۲لبيه ،فرلو تيدق يغ بارغن سسوات ممبلي دامل

. اين هاري فد برالكو يغ ايكونومي كضاوتن كأداءن

ديري  مغيلقكن اكن جوض خرمت برجيمت سيكف

 دان هوتغ مسئله دغن ترجبق درفدايت  سسأورغ

 دماس ترجامني لبيه ثكهيدوفن منجاديكن اكن سرتوسث

 دان كسوسهن مغهاديف كتيك تراوتاماث ،هادفن

 . هاري دكمدين كخمسن

 

 اين خرمت برجيمت عملن ،ايت درفد سالءين

 اين. كهيدوفن دامل كسدرهاناءن سيكف مالهريكن اكن

 دامل دتونتوت امت فربلنجاءن دامل برسدرهان كران اداله

 تنفا كفرلوان مغيكوت دالكوكن هندقله اياث دان إسالم

 اضر سدمكني بربلنجا ايلقكن. نفسو هاوا دغن ترفغاروه

. كيت كهيدوفن دامل بودايا دان طبيعة منجادي تيدق اي

 مغوتاماكن اكن بربلنجا دامل برسدرهان يغ سسأورغ

 واغ ستياف بيارله. كماهوان مغوتاماكن بوكنث كفرلوان

 تتايفاكن  ،كفرلوان ممنوهي سقدر بوكن دبلنجاكن يغ

 اهلل ءنضاكر دان بركت مندافت اونتوق اداله متالمتث

 اوليه دروايتكن يغ يثحد سبواه دامل. وتعاىل سبحانه
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 بهاواساث اهلل عنه ضىر هريرة ابو درفد النسائي ماماإل

 : برمقصود يغ برسبدا وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول

 

 فون سأورغ اد تيدق دان موده اين اضام سسوغضوهث"

 اكن دي مالءينكن اضام ترهادف كرس برسيكف يغ

 برسيكفله دان ،لوروسبرسيكفله  مك ،دكاهلكن

 مينتاله دان ،كمودهن بريله ،ضمبريا خرب بريله ،سدرهان

 سديكيت دان هاري فتغ دان هاري فاضي فد فرتولوغن

 ( النسائي ماماإل رواية) ."مامل وقتو دري

 

  ،سكالني اهلل درمحيت يغ مجعة سيدغ

 مغعملكن سفاتوتث كيت إسالم اومت سباضاي

 جوا اف دامل برسدرهان سرتا خرمت برجيمت سيكف

 اكن اياث ترسبوت عملن دغن كران ،بلنجاكن كيت يغ

 صفة كاره منوجو كيت ديري منديسيفلينكن دافت

 اف دغن خوكوف مراس دان فادا-برفادا ياءيت قناعه،

 سسوغضوهث. وتعاىل سبحانه اهلل اوليه كندكرنيا تله يغ

 فربلنجاءن دامل برسدرهان دان خرمت برجيمت عملن

 ،كلوارض ،ديري ترهادف ءيدهفا منداتغكن باثق ناي

 مراخنغ دامل كبيجقساناءن. نضارا دان مشاركات
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 فندافنت انتارا كسأميبغن وجود اضر فنتيغ اداله فربلنجاءن

 . فغضوناءن دغن
 

 ديري ايكونومي ماهو كيت جك ،ايت اوليه

 كوكوه كيت نضارا دان مشاركات ،كلوارض ،كيت
 برجيمت عملن مغعملكن هندقله كيت ،ترجامني سرتا

 سنتياس ،برسدرهان ،بيجق سخارا بربلنجا دغن خرمت

 ۲بنر يغ بارغ مغوتاماكن ،بربلنجا سبلوم مراخنغ

 تيدق دان واغ مثيمفن بودايا مغعملكن ،دفرلوكن

 اضام ايغتله. بوروس سرتا ميواه هيدوف ضاي مغعملكن

 كران ممبذير درفد اومتث منضه دان مالرغ امت إسالم

 سوكا امت شيطان دان شيطان سودارا مروفاكن ممبذير

. نفسو هاوا مغيكوت بربلنجا دان بوروس يغ اورغ كفد

 : 27 ايات اإلسرأ سورة دامل وتعاىل سبحانه اهلل مانفر
 

   جن مم خم حم جم هلمل خل حل  جل مك
 
 
 
 
 
 
 

 اداله ايت بوروس يغ ۲اورغ سسوغضوهث: "برمقصود 

 يغ قخملو اداله فوال ايت شيطان سدغ ،شيطان ۲سودارا

 . "توهنث كفد ركفو ساغت
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  ،سكالني اهلل درمحيت يغ مجعة سيدغ

 ايغني ممرب ،اين كالي فد خطبه يخريمغا جسرتو

 ۲سام كيت ماريله، سكالني مجاعه فارا كفد مثرو

 عملن ممستيكن باضي براوسها سنتياس دان برعزم ،مراخنغ

. كيت كهيدوفن دامل بودايا منجادي خرمت-برجيمت

 منجامني اونتوق فنتيغ امت اين عملن كران اداله اين

 يغ هرتا سسوغضوهث. هادفن ماس فد كيت كأواغن

 يغ وتعاىل سبحانه اهلل حق اداله سبنرث ميليكي كيت

 يغ فغوروس سباضاي هاث كيت. كيت كفد دفينجمكن

 دان فرأوليهي كيت يغ هرتا مان دري دتاث اكن فستيث

 يغ هرتا كماناكه سرتا بلنجاكنث كيت خارا باضيمانكه

 ممربكيت وتعاىل سبحانه اهلل مسوض. ايت بلنجاكن كيت

 سبارغ جوا اف دري دجاءوهكن دان كيت كهيدوفن

 دامل اوجني مغهاديف دامل كسوكران دان كسولينت

 الشورى سورة دامل وتعاىل سبحانه اهلل مانفر .كهيدوفن

 : 27 ايات

 

 هتمت خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ
  مح جح مج  حج مث
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 ستياف باضي رزقي مميواهكن اهلل كالوله دان: "برمقصود

 دبومي باتس ملمفاوءي اكن مريك نسخاي ،همباث

 منورونكن اهلل تتايف اكن ،(دورجان ليار ۲فربواتن دغن)

 يغ سباضاميان ترتنتو يغ قدر منوروت (ايت رزقيث)

 مندامل دغن مغتاهوءي دي سسوغضوهث. دكهندقكيث

 . "ثات دغن مليهت الضي ،همباث كأداءن سضاال اكن

 
 

كا  را انِ َِب ېئ ەئ    ٺَبا ِن ىئلُْقْرءا فاعا نَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

تاهُ    ڳ  ٺوَتَقَبَّلَۀ  ڻ  ڻ جب  حب  ِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وا   ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاْغِفرِينا  حئ لتَّائِِبيا  ةا ڀوا يا  فاياا فاْوزا ٱ لُْمس ْ
 
 ٱ

 
 
 


