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 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت ٱ
                                                                                  ىل مل يك ىك  مكلك اك يق ىق يف

  (41:احلج)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

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

 . كمرديكاءن نعمة ممليهارا

 

 اهلل نعمة ساتو ساله مروفاكن اداله كمرديكاءن

 مروفاكن اياث. همباث كفد دبريكن يغ وتعاىل سبحانه

 دغن كران دفليهارا دان دشكوري واجب يغ نعمة ساتو

 سرتا ،فنيندسن دان فنجاجهن درفد بيبس كيت ،اين نعمة

 مغيكوت نضارا توجو هاال مننتوكن دان ممرينته دافت

 يغ وتعاىل سبحانه اهلل مانفر. سنديري كيت اخوان

 يغ 41 ايات احلج سورة دامل تادي خطبه داول دباخاكن

 : برمقصود

 

 بريكن كامي جك يغ( إسالم اومت) مريك ياءيت"

 مريك نسخاي دبومي ممرينته ككواساءن مريك

 مثوروه مريك دان ،زكاة ممربي سرتا مسبهيغ منديريكن

 كجاهنت مالكوكن دري مالرغ سرتا كباءيقكن بربوات

 جواله اهلل باضي( ايغتله) دان موغكر يغ بواتنفر دان

 . "اوروسن سضاال كسودهن
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    معاشر املسلمني رمحكم اهلل،

 تله يغ مليسيا دنضارا براد كيت كيين ،احلمدهلل

 امان يغ اءير تانه مميليكي كيت. تاهون 63 سالما مرديك

. كيت مويغ نينيق درفد يثيوار كيت يغ بومي اينيله دان

 دخافاي يغ كمرديكاءن بهاوا ،مرقمكن تله سجاره

 اياث ،دكخفي اونتوق موده بوكن اداله كيت ضاراند

 سغضوف يغ كمرديكاءن ۲فجواغ درفد اوسها حاصيل

 فغوربنن الضي برباضاي دان هرتا ،تناض ،جيوا برقربان

 ،بردولت يغ نضارا منجادي كيت نضارا ممستيكن دمي

 . دحرميت دان برمرواه

 

 مشاركات دكاالغن اد اين خريمتأ ،بضيتو نامون

 نعمة مغهرضاءي دان مغحياتي كورغ يغ كيت

 جريه فاهيت مراساءي فرنه تيدق مريك. اين كمرديكاءن

 دامل فنجاجه زمان كتيك كمرديكاءن فجواغ

 سيكف سكرياث. نضارا كمرديكاءن ممفرجواغكن

 ،سفنوهث دحياتي تيدق اين كمرديكاءن نعمة مغهرضاءي

 لوفا اكن مشاركت سواتو هاري ننيت مستحيل تيدق مك

 ممفرتاهنكن براوسها اكن تيدق دان كمرديكاءن سجاره
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 كمرديكاءن هاري ،ايت اوليه. كيت دنضارا كمرديكاءن

 مروفاكن اداله اين تاهون ستياف فد مسبوت كيت يغ

 مشاركات مغاجق اونتوق كراجاءن اوسها ساتو ساله

 نعمة مغكلكن فنتيغ لبيه يغ دان مغيغيت ،مغهرضاءي

 ممستيكن دمي ترفليهارا سنتياس اياث اضر اين كمرديكاءن

 . نضارا كمعمورن دان كسجهرتاءن

 

  ،سكالني اهلل درمحيت يغ مجعة سيدغ

 امت يغ نعمة ممربي اين كمرديكاءن سسوغضوهث

 دري فرأوليهي كيت يغ نعمة انتارا. كيت كفد بسر

 بيبس اكن رعيتث مرديك يغ نضارا ،اياله اين كمرديكاءن

، نضارا فرملباضاءن برلندسكن  سهارين كهيدوفن منجالين

 سومرب منخاري بيبس يسفرت ،شرع حكوم  دان ۲اوندغ

 اونتوق بيبس ،ماءنسي سسام برضاءول بيبس ،رزقي

 دان علمو منونتوت بيبس ،هالغن اد تنفا عبادة منونايكن

 . ضغضوان اد تنفا كضياتن سبارغ مالكوكن بيبس

 

 سوده كيت واالوفون دأيغت فرلو ،دمكني نامون

 فنجاجهن دغن هاتي-برهاتي سنتياس فرلو كيت ،مرديك

 رعية كهيدوفن ممفغاروهي ماسوق موال يغ بارو بنتوق
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 ،فميكرين سودوت دري فنجاجهن سفرتي، كيت دنضارا

 اوليه. كبوداياءن فنجاجهن دان ايكونومي ،كأضاماءن

 كيت مرديك تله يغ إسالم نضارا سبواه سباضاي ،ايت

 فرلو كيت. كيت نضارا كدولنت دان مرواه منجاض فرلو

 كران ،اين كمرديكاءن نعمة ممليهارا برتغضوغجواب

 دان كواس خغكمن درفد بيبس سقدر بوكن كمرديكاءن

 جيوا مساغت مغحياتي فرلو كيت تتايف ،فنجاجه ميندا

 دان هاتي سفنوه نضارا مثاياغي دغن ايت مرديك

 . نضارا اونتوق برقربان سغضوف

 

 دري ديري ممرديكاكن براوسها فرلو إسالم اومت

 مروسقكن يغ بودايا دان فنجاجه فميكرين ضاالس

 فنجاجهن بنتوق سضاال مغيكيس هندقله كيت. كهيدوفن

 برتنتغن يغ كبوداياءن نيالي دان فميكرين مغواساءي يغ

 فرلو إسالم اومت. اسالم قخالا دان شريعه ،عقيده دغن

 دغن برخغضه يغ سست عقيده دري ديري ممرديكاكن

 ممرديكاكن فرلو جوض كيت. ماعهواجل سنهال اهلي عقيده

 صفة دري ،نفسو هاوا خغكمن دري كيت جيوا

 . كلمهن دان كمسكينن ،كمالسن ،كجاهيلن
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 ممرديكاكن هندقله جوض كيت ،ايت درفد سالءين

 كفد تعصوب دان ملمفاو يغ سيكف دري كيت ديري

 دان فرسغكيتاءن  ،فرفخهن كفد ممباوا بوليه يغ فرقومن

 كيت جاغنله. كيت دنضارا رعية دكاالغن فرموسوهن

 يغ فركارا مالكوكن دغن كيت نضارا كفد ظاليم برالكو

. كيت نضارا كدولنت مغهيلغكن دان مروسقكن بوليه

 نعمة سياكن-منسيا دان مغهرضاءي تيدق يغ مريك

 ،نضارا كفد بوروق يغ كسن ربيمم اكن اين كمرديكاءن

 وتعاىل سبحانه اهلل كموركاءنكفد  مغوندغ اكن دان

 : برمقصود يغ 45 اياتاحلج  سورة دامل مانثفر سباضاميان

 

 دغن بيناسكن كامي يغ ۲نضري سديكيت بوكن مك"

-باغونن رانفله رونتوه اللو ،فندودوقث كظاليمن سبب

 دان تربيار تله يغ تالضا فوال سديكيت بوكن دان باغوننث

 . ("دتيغضلكن ،كوسوغ تله) ترسرضم يغ ايستان

 

  ،سكالني اهلل درمحيت يغ مجعة سيدغ

 كمرديكاءن ممليهارا تغضوغجواب سسوغضوهث

. ترتنتو ۲فيهق تغضوغجواب بوكنله نضارا كحرمنت دان

 كران ،اين دنضارا رعية مسوا توضس مروفاكن اين توضس
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 اضام ممفرتاهنكن اونتوق برساتو كيت مثوروه إسالم اضام

. كتقواءن دان كأميانن فنوه دغن نضارا كنممباغون دان

 كفد خينتا راس ممفامريكن فرلو مشاركات اهلي ستياف

 كران الضي كخيل سجق دتامن هندقله اياث دان نضارا

 نضارا ورضا ستياف منجاديكن اكن اين خارا دغن

 مالهريكن اكن دان الهريث تومفه تانه مغهرضاءي

 . نضارا كفد ستيا يغ مشاركات

 

 ايغني ممرب اين كالي فد خطبه يخريمغا جسرتو

 خينتا مساغت منامن سنتياس اضر سكالني مجاعه فارا مثرو

 ۲عناصري درفد كمرديكاءن ممفرتاهنكن دان نضارا كفد

. نضارا كدولنت دان اضام كسوخني مغضوضت بوليه يغ

 يغ اميان دغن كمرديكاءن مثمبوت هندقله إسالم اومت

 سرتا منفعةبر يغ علمو دان ترفوجي يغ قخالا ،تيغضي

 دافت اين فركارا جك. برتروسن يغ صاحل عمل

 اهلل رمحة دان كربكنت فينتو ،باءيق دغن دلقساناكن

ث اكن ممباوا خرييغ ا ،تربوك سنتياس اكن وتعاىل سبحانه

 دامل وتعاىل سبحانه اهلل مانفر. كيت نضارا كفد منفعة

 : 96 ايات فاألعرا سورة
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 جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
  ىه مه  جه ين ىن من خن حن

 

 سكرياث (:الضي مانفربر توهن) دان: "برمقصود

 كامي تنتوله ،برتقوى سرتا براميان ،ايت نضري فندودوق

-مليمفه يغ( فغورنياءن فينتو) مريك كفد ممبوك اكن

 مريك تتايف. بومي دان الغيت دري ،بركتث ليمفه

 مريك تيمفاكن كامي اللو (،كامي رسول) مندوستاكن

 تله مريك يغ اف دسببكن سيقسا عذاب دغن

 . "اوسهاكن

 

 

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

 

 

 


