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 ترفوجي يغ عملن د الرسولمول مسبوتن جمليس
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 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

مل  يك ىك مك لك اك   

 (107:األنبياء )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

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  

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

اهلل دان طاعتله كامو كفد رسول اهلل دان كفد "أوىل 

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

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

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

برإميان كفد اهلل دان  لث، جكـ كامو بنردان )سنه( رسو

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

 دان لبيه ايلوق فوال كسودهنث".
 

 سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل،  

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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 جمليس تنتغ ممفركتاكن اكن اين كالي فد خطبه. ةخرياد

 . ترفوجي يغ عملن رسولمولدال مسبوتن

 

 عملن ساتو مروفاكن اداله رسولمولدال مسبوتن

 كفوتراءن هاري يغيتممفرإ اونتوق إسالم مشاركات

 تغضل فد وسلم عليه اهلل صلى حممد نبى بسر جوجنوغن

 اداله توجوانث انتارا. تاهون ستياف ولربيع اال 12

 وسلم عليه اهلل صلى حممد نبى ممولياكن بضيندا اونتوق

 ،بضيندا كفوتراءن داتس كضمبرياءن مالهريكن دغن

 وتعاىل سبحانه اهلل كفد شكور راس مالهريكن دمسفيغ

 كجالن ماءنسي ممباوا دافت يغ رسول مغوتوسكن كران

 دباخاكن يغ وتعاىل سبحانه اهلل فرمان. لوروس دان بنر يغ

 يغ 107 اياتنبياء األ سورة دامل تادي خطبه داول

 : برمقصود

 

 (،حممد واهي) اغكاو مغوتوسكن كامي تياداله دان"

 . "عامل سكالني باضي رمحة منجادي اونتوق مالءينكن

 

 اوليه دالكوكن تله اين رسولمولدال مسبوتن عملن

 كفد هيغضاله برزمان زمان يثيدوار دان سيلم ۲علماء

 مسبوتن رجوه دنضري. اين هاري إسالم مشاركات
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 ممفركوكوهكن دافت تله دأداكن يغ رسولمولدال

دمسفيغ  إسالم اومت دكاالغن كنتفاكموادان   فرفادوان

 اوليه دباوا يغ إسالم اضام ممليهارا دان ممرتبتكندافت 

 . وسلم عليه اهلل صلى حممد نبى بسر جوجنوغن

 

 معاشر املسلمني رمحكم اهلل،

 بهاوا مندعوااد دكلغن اومة اسالم يغ  بضيتو نامون

 يغ بدعه مروفاكن اداله دأداكن يغ رسولمولدال مسبوتن

 .دتيغضلكن فرلو سرتا شرع مثاهلي دان سست

س دان ادعوأن ترسبوت اداله تيدق براس سسوغضوهث

. جلماعهاسنه وال اهلين غافضدري  فغيمثبنر سرتا متيدق 

 جمليس لقساناءنف سضي دري دليهت جك اين اداله كران

 ساتو ساله مروفاكن اداله اياث، اين رسولمولدال مسبوتن

 يغ اسالم اجرن كفد إسالم اومت مندكتكن اونتوق خارا

. وسلم عليه اهلل صلى حممد نيب بسر جوجنوغن اوليه دباوا

 يغ فغيسني  فلباضاي مغندوغي ترسبوت جمليس ددامل

 وتعاىل سبحانه اهلل كفد نكتقواء منيغكتكن اونتوق باءيق

 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول بضيندا كفد ميانناك دان

 برزجني، القرءان باخاءن، تذكرة، تصلوا باخاءن يسفرت
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 اوليه دروايتكن يغ يثحد سبواه دامل. سباضايث دان

 بهاواساث، ياِرَصْناأَل عودمس ابو دري مسلم اإلمام

 : برمقصود يغ برسبدا وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول

 

 مك باءيق يغ فركارا سسوات منوجنوقكن يغ سيافا بارغ"

، ترسبوت باءيقث فربواتن درفد فهاال مندافتكن اكن اي

 مغيكوتيث يغ اورغ دري فهاال مندافتكن جوض اي دان

. "كيتفونيسد مريك فهاال دكورغكن تنفا، سلفسث

 ( مسلم اإلمامرواية )

 

 ، اهلل درمحيت يغ مجعة سيدغ

 كيت بوليه يغ ۲دليل باثق، ايت درفد سالءين

بضيندا  كالهرين يغيتممفرإ اونتوق داسر سباضاي جاديكن

 : اياله انتاراث، وسلم عليه اهلل صلى حممد نبى

 

 اإلمام اوليه دروايتكن يغ يثحد سبواه دامل: فرتام دليل

 اهلل رسول بهاواساث، ناَيِفُس ابي بن ةَياِوَعُم دري مسلم

 فرهيمفونن جمليس كساتو داتغ تله وسلم عليه اهلل صلى

 : برمقصود يغ برسبدا اللو صحابة فارا
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 كامي: منجواب مريك ؟بركومفول كامو كناف"

 موجيث-مموجي دان اهلل مغيغيت بينخغ-بربينخغ دودوق

 رنياكنومغ دان اضاماث كفد فتنجوق ممربي تله كران

 كو كفد داتغ جربيل كامي. مك كفد دأوتوسكن اغكاو

 مالئكتث كفد برمضه اهلل سسوغضوهث اكو ممربيتاهو

  ."الكوكن كامو يغ فرهيمفونن داتس

 

 منوجنوقكن جلس يغ دليل تردافت اين يثحد دامل

 دان كومفولن ساتو دامل ونبرهيمف تله صحابة فارا بهاوا

 صلى اهلل رسول فرأوتوسن مغناءي بينخغ-بربينخغ مريك

 اللو، مريك كفد نعمة ساتو سباضاي وسلم عليه اهلل

 فرهيمفونن فمغيعرتا تله وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول

 . ايت

 

 كران َْيَبْهوُث همباث ممرديكاكن هلب ابو قيصه: كدوا دليل

. وسلم عليه اهلل صلى حممد نبى كالهرين اتس كضمبرياءن

، ريالبخا اإلمام اوليه دروايتكن يغ يثحد سبواه دامل

 يغ برسبدا وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول بهاواساث

 : برمقصود
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 دغن ثننيا هاري ۲تيف فد هلب ابو عذاب دريغنكن"

 دغن ضمبريا كران َْيَبْهوُث همباث ممبيبسكن دي سبب

  ."وسلم عليه اهلل صلى حممد نبى كالهرين

 

 ايت إسالم اجرن مننتغ يغ هلب ابو جك، ايت اوليه

 أتس ضمبريا كران مات-مسات ةخرياد ثعذاب دريغنكن

 كيت الضي افاته ،صلى اهلل عليه وسلم حممد نيب كالهرين

 دأتس كضمبرياءن منظاهريكن يغ حممد نيب اومت سالكو

 لهتنتو سوده الرسول،مولد مثمبوت دغن بضيندا كالهرين

 . ضندا كالي برليفت يغ فهاال ضنجاران دبري اكن

 

 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول بضيندا: كتيض دليل

 اهلل كفد برشكور دان كالهرينث هاري ممفرايغيت سنديري

 اوليه دروايتكن يغ يثحد سباضاميان وتعاىل سبحانه

 اهلل صلى اهلل رسول بهاواساث، َقَتاَدة ابو دري مسلم اإلمام

 بضيندا مك ؟ثننيا فواسا تنتغ دتاث فرنه وسلم عليه

 : برمقصود يغ منجواب
 

( القرءان) دتورونكن فداث دان دالهريكن اكو فداث"

 ( مسلم اإلمامرواية ) ."تسكوكأ
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 اهلل صلى اهلل رسول بضيندا بهاوا منوجنوقكن اين

 اتس وتعاىل سبحانه اهلل نعمة منشكوري وسلم عليه

 بضيندا جك، مك. برفواسا دغن اثنني هاري فد كالهرينث

 اثنني هاري فد برفواسا وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول

، كالهرينث اتس وتعاىل سبحانه اهلل كفد برشكور كران

 فرلو اومتث سباضاي كيت دغن جوض بضيتو مك

 اهلل رسول بضيندا كالهرين مثمبوت دان نعمة منشكوري

 . وسلم عليه اهلل صلى

 

 يغ عملن ساتو اداله الرسولمولد مسبوتن: كأمفت دليل

. اين ددنيا إسالم اومت كباثقكن اوليه دترميا تله دان باءيق

 دروايتكن يغ يثحد دري دامبيل يغ قاعده برداسركن

 بهاواساث ودُعْسَم بنا عبداهلل دري امحد اإلمام اوليه

 : برمقصود يغ برسبدا وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول

 

 باءيق جوض اي مك، باءيق إسالم اومت دليهت يغ اف"

 اومت دليهت يغ اف دان وتعاىل سبحانه اهلل دسيسي

 سبحانه اهلل دسيسي بوروق جوض اي مك، بوروق إسالم

 ( امحد اإلمام رواية). "وتعاىل
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 ، اهلل درمحيت يغ مجعة سيدغ

 دافت مك، ترسبوت ۲دليل كفد برداسركن

 اداله رسولمولدال مسبوتن حكوم  بهاوا دسيمفولكن

 اوليه دبوليهكن يغ حسنه بدعه دامل ترماسوق دان هاروس

 . شرع

 

 ربنم اين كالي فد خطبه يخريمغأ، ايت جسرتو

 منامنكن سنتياس كيت اضر سكالني مجاعه فارا مثرو ايغني

 فد وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول بضيندا كفد خينتا راس

 رسولمولدال مثمبوت كيت ۲سام ماريله. ماس ستياف

 كهيدوفن هسري ممفرايغيت دان بضيندا ممولياكن باضي

 عملن مسوض. كاتسث تصلوا ثقكنممفربا سرتا فرجواغنث

 منفعة باثق ممربي دافت داكناد يغ رسولمولدال مسبوتن

 شعار اسالم دان منيغكتكن اوسها دامل إسالم اومت كفد

 سرتا وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول كفد كخينتاءن

 اهلل فرمان. وتعاىل سبحانه اهلل كفد ديري مندكتكن

 : 80 اياتالنساء  سورة دامل وتعاىل سبحانه
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مك  سسياف يغ طاعة كفد رسول اهلل، برمقصود:

دان سسياف يغ  سسوغضوهث اي تله طاعة كفد اهلل،

واهي  )جاغنله اغكو بردوكخيتا، برفاليغ انكار، مك

اغكو اونتوق كران كامي تيدق مغوتوسكن  حممد(،

فغاول )يغ ممليهارا مريك دري مالكوكن منجادي 

 كساهلن(.
 
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

 
 

 


