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 برسام تغضوغجواب كأمانن ممليهارا
 م 2020 سيفتيمرب 18برساماءن  هـ1442 حمرم 30

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام يل ٱ
(113:هود)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      حئ جئ يي  ىي ني مي زي  

 

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  فدبركواس( دراورغ يغ )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

 دغن وتعاىل سبحانه اهلل كفد برتقوى كيت ماريله 

 دان فرينتهث سضاال ملقسناكن دغن تقوى ۲سبنر

 مندافت كيت مودهن-موده. الرغنث سضاال منيغضلكن

 فد خطبه. ةخرياد دان ددنيا هيدوف كربكنت دان رمحة
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 كأمانن ممليهارا تاجوق ممفركتاكن اكن اين كالي

 . برسام تغضوغجواب

 

 دان كأمانن اضام ،سجهرتا اضام اداله إسالم

 برارتي إسالم ياءيت ناماث دغن سسواي كداماين

 مالرغ إسالم اضام. داماي دان امان ،سجهرتا ،سالمت

 ،كموغكرن ،كجاهنت ،كروسقن مالكوكن اومتث

 منولق جوض إسالم. سباضايث دان كظاليمن ،ككرسن

 سبحانه اهلل حكوم ملغضر يغ فلمفاو ضرقن جوا اف

 سبحانه اهلل مانفر. نضارا كأمانن مغضوضت دان وتعاىل

 هود سورة دامل تادي خطبه داول دباخاكن يغ وتعاىل

 : برمقصود يغ 113 ايات

 

 كنالكوم يغ ۲اورغ كفد خندروغ كامو جاغنله دان"

 نراك ايف (،دمكني برالكو كامو كاالو) مك نظاليمك

 فنولوغ سبارغ اد تيدق كامو سدغ ،كامو ممباكر اكن

 كخندروغن سبب دغن) كمدين. اهلل دري الءين يغ فون

 . "فرتولوغن مندافت اكن تيدق كامو( ايت كامو
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    معاشر املسلمني رمحكم اهلل،

 وتعاىل سبحانه اهلل كفد برشكور كيت احلمدهلل

 نعمة. هرموني دان داماي ،امان ماسيه كيت نضارا كران

 اداله اين هاري نعميت كيت يغ كسالمنت دان كأمانن

 فغوربنن دان فرجواغن اوسها درفد داتغث بسر سبهاضني

 توضس منجالنكن تله مريك. نضارا كسالمنت فاسوقن

 سبارغ منخضه دامل امانه دان تغضوغجواب فنوه دغن

 مشاركات كفد كروسقن دان كبوروقن ممباوا يغ فربواتن

 اجرن دغن برتتفن امت اين توضس. نضارا كدولنت دان

 امت يغ اضام اداله إسالم كران ،سنديري ايت إسالم

 تيدق اضر ماءنسي ۲حق ممليهارا باضي كعاديلن ممنتيغكن

 تضس برسيكف امت جوض إسالم. دأنياي دان دظاليمي

 ،فرباهلن منختوسكن بوليه يغ فرالكوان جوا اف ترهادف

 كفد ممباوا بوليه يغ فرموسوهن دان فرسغكيتاءن

 فالكوان كران اداله اين. نضارا دان بغسا ،اضام تنكمضر

 مثاهلي دان بسر يغ كساهلن مروفاكن اداله ترسبوت

 ،ثاوا ،اضام ممليهارا ياءيت ليم يغ شريعه َمَقاِصْد فرينسيف

 . هرتا دان كتورونن ،عقل
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  ،سكالني اهلل درمحيت يغ مجعة سيدغ

 تيدق إسالم اومت سباضاي كيت ،بضيتو نامون

 كأداءن دغن ليك دان سليسا براس سسكالي بوليه

 ستياف سباليقث. اين هاري كخايف كيت يغ كأمانن

 يغ كسدرن ممفوثاءي سنتياس فرلو مشاركات اغضوتا

 كأمانن مليندوغي دان ممليهارا برسام اونتوق تيغضي

 كأوتوهن مغضوضت بوليه يغ ۲فركارا دري كيت دنضارا

 كأمنن ممليهارا كران اداله اين. مشاركات كهرمونني دان

. مات-مسات كسالمنتفاسوكن  دباهو ترلتق هاث بوكن

 مسوا دري كرجاسام دان سوكوغن ممرلوكن اي سباليقث

 ماماإل اوليه دروايتكن يغ يثحد سبواه دامل. إسالم اومت

 صلى اهلل رسولي بهاواساث ْدِرخُلا يدسع ابو درفد مسلم

 : برمقصود يغ برسبدا وسلم عليه اهلل

 

 ،كموغكرن اكن مليهت يغ كامو دانتارا بارغسياف"

 جك. (كواسث) تاغنث دغن مغوبهث اي هندقله مك

 دغن مغوبهث اي هندقله مك ،بركواس تيدق اي سكرياث

 اي هندقله مك ،بركواس جوض تيادا اي جك دان. ليدهث
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 ملهث-سلمه اداله ايت دمكني يغ دان. هاتيث دغن مغوبهث

 (  مسلم ماماإل رواية) ".اميان

 

 ممستيكن دامل بهاوا منجلسكن اين يثحد

 ستياف ،ترجامني تروس كسجهرتاءن دان كسالمنت

فربواتن  منخضه ممبنتو برتغضوغجواب فرلو مشاركات

 دافت مشاركات سكرياث. برللواسا تروس دري موغكر

 ،بركسن دان برسام سخارا اول فنخضهن تيندقن مغمبيل

 دسكت برجاي اكن جنايه اتاو كجاهنت كموغكينن

 . خفت لبيه دغن

 

  ،سكالني اهلل درمحيت يغ مجعة سيدغ

 عملن ممبوداياكن هندقله إسالم اومت ،ايت اوليه

 كباءيقكن كفد مغاجق ياءيت موغكر نهي فمعرو امر

 كران اداله اين. مشاركات دامل كموغكرن منخضه دان

 فاليغ يغ اوسها سوات مروفاكن اداله اين تغضوغجواب

 منخضه باضي إسالم اضام اوليه يق برتدتيت امت دان موليا

 مسيت اياث. مشاركات دامل موغكر فربواتن دان كجاهنت

 يغ لندسن داتس براد سنتياس ماءنسي اضر دلقساناكن

. وتعاىل سبحانه اهلل جالن دري مثيمفغ تيدق دان بتول



 7 

دان  فريهاتني يغ مشاركات سيكف ،ايت درفد سالءين

 ممفواكن  برالكو يغكسالمنت  ۲ايسو ترهادف فيكا

، اكن نضارا سسبواه دامل كهرمونني دان كأمانن منجامني

 مغمبيل تيدق دان ممفدوليكن تيدق صفة سباليقث تتايف

 ايكنت مثببكن اكن مشاركات كهيدوفن دامل تاهو

 اكن ثخريا يغ لوغضر مساكني منجادي فرسوداران

 ممبنتو اونتوق كيت تغضوغجواب دان حق مغهيلغكن

  .مشاركات دامل فليندوغ منجادي دان منخضه

 

 ايغني ممرب ،اين كالي فد خطبه يخريمغا جسرتو

فربواتن  منخضه ۲سام اضر سكالني مجاعه فارا  كفد مثرو

 يغ اوسها دان تيندقن مثوكوغ ممبنتو دانموغكر 

دان فيهق بركواس  كسالمنت فاسوقن اوليه دالكوكن

 ارت يغ كرجاسام. كيت دنضارا كأمانن مغكلكن باضي

 دفرلوكن امت مشاركات دغن كسالمنت فاسوقن دانتارا

 دامل موغكر فربواتن دان جنايه ممبنرتاس اوسها دامل

 تغضوغجواب سفنوهث مثرهكن سسوغضوهث.مشاركات

فاسوكن كسالمنت دان فيهق  كفد كأمنن منجاض

 مروضيكن اكن يغ تيندقن ادالهمات -بركواس مسات
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 ۲سام ماريله. موسوه مغنتوغكن اكن دان مشاركات

 كيت فرانن دان امانه مسفورناكن ،كقواتن جالينكن كيت

موغكر  فالكوان مغهافوسكن دان ممبنرتاس ،ممبندوغ دامل

 تروس دافت كمعمورن ممستيكن باضي كيت دنضارا

 دامل وتعاىل سبحانه اهلل مانفر. برسام سخارا نعميت كيت

 : 110 ايات عمران ال سورة

 

 حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من
 ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ ييىي مي خي
  نئ مئ زئ  رئ ّٰ

 

-سباءيق اداله( حممد اومت واهي) كامو: "برمقصود

، ماءنسي اومت( ءيدهفا) باضي دالهريكن يغ اومت باءيق

 دان باءيق يغ فركارا سضاال بربوات مثوروه كامو( كران)

 (،كجي دان بوروق) ساله يغ فركارا سضاال درفد مالرغ

 دان. (اميان ۲سبنر دغن) اهلل كفد براميان فوال كامو سرتا

 براميان ايت( نصرانى دان يهودى) كتاب اهلي كالوله

 منجادي ايت( اميان) تنتوله (،مسستيث يغ سباضاميان)

 دان براميان يغ اد مريك دانتارا( تتايف. )مريك باضي باءيق

 . "سيقفا يغ ۲اورغ مريك كباثقن
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كا  را انِ َِب ېئ ەئ    ٺَبا ِن ىئلُْقْرءا فاعا نَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

تاهُ    ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ جب  حب  ِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وا   ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاْغِفرِينا فاياا فاْوزا  حئ لتَّائِِبيا  ةا ڀوا يا  ٱ لُْمس ْ
 
 ٱ

 
 


