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 سكيرت عامل كربسيهن ممليهارا
 م 2020 سيفتيمرب 25برساماءن  هـ1442 صفر 7

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 منخن حن  جن يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ٱ
   يه ىه مه جه ين ىن

(58:األعراف)                                                                                                                                                                                                                                                 

 

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

 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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 عامل كربسيهن ممليهارا تاجوق ممفركتاكن اكن اين كالي

 . سكيرت

 

 يغ اونسور ساتو ساله مروفاكن اداله سكيرت عامل

 دان ماءنسي كهيدوفن دغن رافت بركاءيت دان فنتيغ

 ترماسوقله اياث. وتعاىل سبحانه اهلل خيفتاءن قخملو مسوا

 سكيرت عامل. اءير دان اودارا ،هيجاو تومبوهن كاوسن

 ،بغسا مغريا تيدق ،ماءنسي كهيدوفن دامل فنتيغ اداله اين

  سومرب كفد برضنتوغ باثق ماءنسي كران نضارا دان اضام

 يغ وتعاىل سبحانه اهلل مانفر. اين بومي موكد اهلل خيفتاءن

 58 ايات فعرااأل سورة دامل تادي خطبه دأول دباخاكن

 : برمقصود يغ

 

 تومبوه تامننث-تامنن (،تانهث) باءيق يغ نضري دان"

 باءيق تيدق يغ نضري دان ،اهلل ايذين دغن( سوبور)

 كأداءن دغن مالءينكن تامننث تومبوه تيدق( تانهث)

 دان كمورهن) ۲تندا منرغكن كامي دمكينله. بنتوت

 يغ ۲اورغ باضي خارا برباضاي دغن كامي( ككواساءن

 . "برشكور( ماهو)
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    معاشر املسلمني رمحكم اهلل،

 عامل فنخمرن ايسو اين هاري فد ،بضيتو نامون

 تيادا دان كيت كهيدوفن ممبلغضو الضي ماسيه سكيرت

 كهيدوفن كفد تنكمضر باثق ممباوا تله اياث. كسودهنث

 كباثقن دليهت جك. اين عامل كفد كروسقن دان كيت

 درفد برفوخنا اداله انتاراث برالكو يغ سكيرت عامل فنخمرن

 تردافت كران اين. سنديري ايت ماءنسي سيكف

 تيدق دغن عامل سومرب مغضوناكن يغ ماءنسي سضلينتري

 هيلغث مثببكن سهيغض باتس ملمفاوءي دان تراوروس

 سغضوف مريك. سكيرت عامل كأيندهن دان كربسيهن

 كأونتوغن مندافت اونتوق مات-مسات ۲اوندغ ملغضر

 مالرغ امت إسالم اضام ،ايت اوليه. اين عامل سومرب درفد

 كسن ممباوا بوليه يغ عامل سومرب فثاهلضوناءن فربواتن

 وتعاىل سبحانه اهلل مانفر. اين عامل كهيدوفن كفد بوروق

 : برمقصود يغ 41 ايات رومال سورة دامل

 

 ددارت بنخان باال دان كروسقن برباضاي تيمبول تله"

 تاغن اوليه دالكوكن تله يغ اف سبب دغن دالءوت دان

 مراساكن هندق اهلل كران( دمكني يغ تيمبولث) ،ماءنسي
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 مريك يغ بوروق ۲فربواتن بالسن دري سبهاضني مريك

 دان فانصا) كمبالي مريك سوفايا ،الكوكن تله

 . ("برتوبة

 

  ،سكالني اهلل درمحيت يغ مجعة سيدغ

 جك دأيلقكن ممفو سبنرث اين سكيرت عامل فنخمران

 ملقسناكن دغن إسالم اجرن كفد برفضغ سنتياس كيت

. اين بومي دموك خليفة سباضاي تغضوغجواب دان امانه

 وتعاىل سبحانه اهلل فمربين مغهرضاءي فرلو إسالم اومت

 هندقله ترسبوت فغهرضاءن. كرنيأنث ۲نعمة ماللوءي

 اين عامل مغوروسكن دامل فربواتن ماللوءي دترمجهكن

 سنتياس هندقله إسالم اومت انتاراث. سباءيقث دغن

 يغ فنخمرن ممبندوغ باضي سكيرت عامل كربسيهن منجاض

 ممربي اكن برسيه يغ فرسكيرتن كران اين. برالكو

 ملقسناكن دامل سسأورغ كفد كتنغن دان كسليساءن

 . وتعاىل سبحانه اهلل كفد عبادة

 

 كيت ممبوليهكن جوض برسيه يغ فرسكيرتن

 يغ فنخمرن مغيلقكن دافت دان سضر يغ اودارا مغهريوف

 يغ اودارا. كيت هيدوف كسليساءن مغضغضو بوليه
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 كهيدوفن كفد برنيالي ساغت يغ نعمة مروفاكن برسيه

 ،اين ثامن دان سضر يغ فرسكيرتن ماللوءي. ماءنسي

 كأداءن دامل لوار كضياتن مالكوكن دافت ماءنسي

 تاهف منيغكتكن اكن سرتوسث  برسيه دان سليسا

 ،ايت درفد سالءين. سنديري ايت ماءنسي كصيحنت

 درفد ماءنسي منجاءوهكن ممفو برسيه يغ فرسكيرتن

 فمبياقن مغهالغ دافت اياث. فثاكيت وابق جاغكينت

 بوليه يغ تيكوس دان ثاموق ،اللت سفرتي قفروس حيوان

 كفد سباضايث دان طاعون ،ديغضي ،ماالريا فثاكيت ممباوا

 دافت جوض برسيه يغ فرسكيرتن بهكن ،ماءنسي

 مغيلقكن دافت سرتوسث  دمخري درفد ماكنن مليندوغي

 . ماكنن كرخونن

 

  ،سكالني اهلل درمحيت يغ مجعة سيدغ

 فنتيغ امت اداله برسيه يغ فرسكيرتن سسوغضوهث

 باضي. سجهرتا دان صيحة يغ كهيدوفن دكنومغوج دامل

 ،اين سكيرت عامل كربسيهن مغكلكن دان منجاض

 كربسيهن. دهارفكن ساغت اداله فيهق مسوا كرجاسام

 كيت ،الضي رومه دري برموال هندقله اين سكيرت عامل
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 سفرتي كيت رومه فرسكيرتن ممربسيهكن سنتياس هندقله

. اءير سالرين دان لوغكغ ممربسيهكن ،رومفوت مموتوغ

 تله يغ دمتفت دبواغ هندقله سارف مسفه جوض بضيتو

 دامل اوتام فرانن مماءينكن فرلو جوض ايبو باف. دسدياكن

 كهيدوفن دامل كربسيهن نيالي مغعملكن ۲انق ممستيكن

 خرضس دان صيحة يغ مشاركات مالهريكن دافت اضر

 . هادفن ماس فد

 

 برفرانن فرلو جوض مشاركات ،ايت درفد سالءين

 منجادي يغ عملن ساتو ساله دان ،اين سكيرت عامل ممليهارا

 رويوغ-برضوتوغ بودايا اياله كيت مشاركات بودايا

 كاوسن ،۲مسجد ،رومه فرسكيرتن ممربسيهكن دغن

 بودايا. عوام متفت ۲الءين دان هضريا متفت ،كامفوغ

 دان دتيغكتكن سنتياس هندقله اين رويوغ-ضوتوغ

 عامل كربسيهن ممنتيغكن يغ مشاركات كران دفركاساكن

 اميان كتضوهن ممفوثاءي يغ مشاركات مالمبغكن سكيرت

 يغ يثحد سبواه دامل. وتعاىل سبحانه اهلل ترهادف

شعري األ مالك ابو دري مسلم ماماإل اوليه دروايتكن
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 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول بهاواساث اهلل عنه ضىر

    : برسبدا

 "ِنمَاْيااِل ُرْطَش وُرُهلطُّاَ"                    

 "اميان دري سبهاضني ايت كربسيهن"برمقصود: 

 ( مسلم ماماإل رواية)

 

  ،سكالني اهلل درمحيت يغ مجعة سيدغ

 ايغني ممرب ،اين كالي فد خطبه يخريمغا ،جوسرتو

 دامل بكرجاسام سنتياس اضر سكالني مجاعه فارا مثرو

 دان فنخمرن سبارغ درفد سكيرت عامل كربسيهن ممليهارا

 اومت. كيت كهيدوفن دامل بودايا ساتو اي جاديكنله

 كران شكور صفة مميليكي سنتياس هندقله جوض إسالم

 عامل مغهرضاءي يغ ماءنسي مالهريكن اكن اين صفة

 دغن دترمجهكن بوليه اين شكور صفة. اهلل خيفتاءن

 اهلل فراتورن مغيكوت دبريكن يغ ۲نعمة مغضوناكن

 تيدق يغ ۲فركارا مالكوكن تيدق دان وتعاىل سبحانه

 موك كاتس كروسقن مالكوكن صثخصو ءيثضادر

 فعرااأل سورة دامل وتعاىل سبحانه اهلل مانفر. اين بومي

 :  56 ايات
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  حس جس مخجخ مح جح مج حج مث  هت مت خت ٱ
  مص خص حص مس خس

 

 دبومي كروسقن بربوات كامو جاغنله دان: "برمقصود

 ،فداث كباءيقكن ممباوا يغ سضاال مثدياكن اهلل سسوده

 تيدق ۲كاالو) بيمبغ فراساءن دغن كفداث لهء بردعا دان

 سوفايا) مغهارفكن تراللو فراساءن دغن جوض دان( دترميا

 ۲اورغ كفد دكت ايت اهلل رمحة سسوغضوهث(. مقبول

 . "عملنث ممفرباءيقي يغ

 
 

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  حئ لتَّائِِبيا  ةا ڀيا وا  فاياا فاْوزا ٱ لُْمس ْ
 
 ٱ

 

 


