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  ضهررب  فخوكو  غي   بكلن صاحل  عملن 
  م2021افريل 02 ماءنابرس ـه1442 شعبان 19

 

لـئِـآلْقَٱ  ٻ  

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ گ  

                                                                                                                                                                                                                            گگ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ

 (97 :النحل)

 

ۋ  ٴۇ  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  يَافحئ  ٺ  

 ڎ ۓڈ  ۆئ   ب تَقْوَىچ  أُوص يكُمْ
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  ڱك تَاب ه  ڍ َتَعـاَلى   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  
 

د اهلل فطاعتله كامو ك براميان، غي غواهاي اور"برمقصود: 

د "أوىل األمر" فد رسول اهلل دان كفدان طاعتله كامو ك

كمودين جكـ ن كامو. غكال دفبركواس( در غي غاور)

مكـ  ،ركاراف سواتوبنته )برسليسيهن( دامل س-كامو بربنته

د )كتاب( اهلل )القرءان(  دان فمباليكنث كغهندقله كامو م

د اهلل دان فك براميان كامو بنر جكـ ،( رسولثالسنة)

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

 وال كسودهنث".فلبيه ايلوق 

 

 سكالني، اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

 هسبحان اهلل دفك ناءكتقو كتكنغمني كيت ماريله

 االضس ملقساناكن وهغضسو-وهغضبرسو نغد وتعاىل

 مودهن-موده. ثنغالر االضس لكنغضمني دان ثرينتهف

 دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة تفمندا كيت
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 عملن تاجوق هورايكنغن اكن ماي كالي دف خطبة. ةخريدا

 .ضهررب فخوكويغ  بكلن صاحل

 

 غي نفكهيدو بوكنله ددنيا نفكهيدوسسوغضوهث 

 غي نفكهيدومروفكن  ةخريدا نفكهيدوسباليقث  ،حقيقي

 يضبا برعمل كيت اونتوق تفمت اداله دنيا. ديابا ككل

 سام-برسام دباوا اونتوق كنيغمو قثسبا بكلن منخاري

 ماس وهفتيم دبريكن كيت دفدر فياست. كلق ةخريا كعامل

 ممباوا ديري كنفرسيافمم كيت سام اونتوق غلواف دان

 .كلق ةخريدا كيت دفك منفعة ممربي بوليه غي بكلن

 

 ةخريكأ باوا كيت نيغاي غي بكلن اكهفا ثالنءرسوف  

 دان يتغضري غوا كت،فغ بندا، هرتا كهااد كلق؟

 ضبرهر فخوكو غي بكلن تياد ثوهغضسسو ؟ثايضسبا

 الكوكن كيت غي صاحل عملن بكلن مالءينكن كلق ةخريدا

 غي وتعاىل هسبحان اهلل مانفر. اين ددنيا فهيدو مساس

 غي 97 ايات النحل ةسور دامل تادي خطبة اول دف دباخكن

  :سباضاميان بريكوت برمقصود

 

 وان،فرمف اتاو لالكي دري صاحل، لبرعم غي افسسيا"

 اكن كامي ثوهغضسسو مك براميان، دي غسد
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 دان باءيق غي نفكهيدو نغد دي كنفهيدوغم

 مريك الاهفاكن  مريك، ممبالس اكن كاميث وهغضسسو

 تله مريك غي فا دري باءيق لبيه غي بالسن نغد

 ."كناكرج

 

 هلل،م رمحك سلمنيامل معاشر

 دالكوكن غي باءيق ربواتنف اكنفمرو صاحل لنعم  

 يكنافدمس غي وتعاىل هسبحان اهلل توجنوقف نغد سسواي

 خريي انتارا. صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول ينداضب اوليه

ن هندقله برنية دالكوك غي لنعم اياله اين صاحل لنعم

 دالكوكن غلن يوتعاىل دان عم هص كران اهلل سبحانخالا

. سبنر غي سالمإ اجرن نغد هغضبرخ تيدق سرتا سسواي

 مهاقستا سخارا ثباءيق-سبايق نغد ثمالكوكن رلوف مريك

. وتعاىل هسبحان اهلل دفك مياننأك سرتا علمو مميليقي دان

 ريالبخااالمام  وايتكن اوليهدر غي ثيحد سبواه دامل

 غي برسبدا صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول ثبهاواس

  :برمقصود

 

 ضتي (رقبورنف كتانه دهانرت مساس) ميت يكوتيغم اكن غي"

 دوا. ثعملن دان ثهرتا ،ثضكلوار قوم: (يتءيا) ركاراف
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 دان ضكلوار يتءيا (كرومه كمبالي) غولف اكن ركاراف

 (خبرز عاملد ثبرسام غي) لغضتي غي (اجهس) ساتو. هرتا

 ."ثعملن يتءيا

 

 سكالني، اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

 اياله دترميا ايت غورأسس صاحل لنعمتندا انتارا

 ثديري اونتوق وتعاىل هسبحان اهلل اوليه دمودهكن

 عمل سواتو جك. ينءال غي صاحلعمل كنارجغم

 غينكقيءكبا مالهريكن تفدا دالكوكن نكقيءكبا

 هسبحان اهلل دفك ثديري كطاعنت منمبهكن دان ثينءال

 دان دترميا اكن ترسبوت لنعم اهلل إن شاء مك وتعاىل،

. اين ددنيا نفكهيدو منجالين دامل ثدفك ةهداي دكورنياكن

 انس فددر امحد االمام اوليه دروايتكن غي يثحد سبواه دامل

صلى اهلل عليه  اهلل رسول ثبهاواس عنه، اهلل ضير مالك بن

 :برمقصود غسبدا يبر وسلم

 

 اكن دي ،غورأسس دف نكقيءكبا ينكنغاي اهلل ثسكريا"

 رسول ابيالفا"  .ترسبوت غاور دفك نكقيءكبا مالكوكن

 دفك نكقيءكبا رالكوكنفمم اهلل اميانضبا ثدتا اهلل

ممربي فتوجنوق  اكن اهلل منجواب ينداضب ايت، غورأسس
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 سبلوم صاحل عمل مالكوكن اونتوق ترسبوت غاور

 ."ثكماتين

 

 تيدق دالكوكن غي صاحل عملن جك يتو،ضب نامون  

 غي عملن بهكن نكقيءكبا دفك غبركمب تيدق دان برمتبه

 ايت مك ،كمعصينت دان كرنغكمو دفك ممباوا دالكوكن

 اوليه دترميا تيدق غورأسس صاحل عملن تندا انتارا اكنفمرو

 لنعم ضت جوفتردا ايت، ينءسال. وتعاىل هسبحان اهلل

 دترميا تيدق دان نيالي تياد اين ددنيا دالكوكن غي صاحل

 مريك غي لنعم كرانانتاراث  .وتعاىل هسبحان اهلل اوليه

 نغد دمخركن تله دهولو ددنيا فهيدو كتيك الكوكن

 عجوب، نوجنوق،-منوجنوق ،ءريا رتيفس ةمذموم صفة

 سبواه دامل. ثايضسبا دان غسومبو وجيان،ف فهارغم

 دَعَس بن لْهَس دري مسلم االمام اوليه دروايتكن غي يثحد

 برسبدا صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول ثبهاواس يِداِعالَس

 :برمقصود غي

 

 اهلي عملن رتيفس برعمل غي لالكي اد ثوهغضسسو"

. نراك اهلي اداله دي حال دف مأنسي، نغنداف دامل ضشر
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 دامل نراك اهلي عملن نغد برعمل غالكي يل ضجو اد دان

 ."ضشر اهلي اداله دي حال دف مأنسي، نغنداف

 

 سكالني، اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

 هندقله كيت براميان غي غاور ايضسبا ايت، اوليه  

 ناكندضتفملي وهغضسو-وهغضبرسو دان صخالا برنية

 قكنثربافمم نغد ثانتارا. كيت نفكهيدو دامل صاحل عملن

 ممباخ ديري ممبياساكن دان وتعاىل هسبحان اهلل دف كريكيرذب

 قكنلهثرباف. كيت نفكهيدو دامل ثملكغم سرتا القرءان

 دان صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول ينداضب دفك برصلوات

 نغهوبو لهليهاراف دان كتكنغتي. ثسنه-سنه ملكنغم

 بياساكن دان صدقه عملن نكقثرباف. نسياءم سسام كيت

 ديري رباءيقفوسها مماا برسرت علمو جمليس نغد ديري

 اتس وتعاىل هسبحان اهلل دفك وننفمأك مموهون برتوبة نغد

 .دالكوكن غي دوسا االضس

 

 اين، كالي دف خطبة يخرياغم ايضسباجوسرتو    

 غي عملن فستيا بهاوا سكالني، مجاعه تكنغيغم نيغاي ربنم

 عملن. كلق ةخريداحساب د اكن اين ددنيا الكوكن كيت

 اونتوق وتعاىل هسبحان اهلل نفدهاد كنغتدبن اكن كيت
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 كالي-سكالي اكن تيدق وتعاىل هسبحان اهلل دان دعاديلي

 يسيغم كيت ماريله ايت، اوليه. ثهمبا منظاليمي

 نغد كيت مياننأك كتكنغمني ساللو نغد كيتهاري

 كيت دفك نكقيءكبا ممربي تفدا غي عملن قثربافمم

وتعاىل سنتياس ممربيكن  هانسبح اهلل ضمسو. كلق ةخريدا

 مالكوكن مهااستق سنتياس رضا كيت دفك ةدان هداي فيقتو

 رضا ءبردعا كيتسامبر دان حياة خريا غضهي صاحل عملن

. متةااخلحسن  ناءدأك دامل كيت نفكهيدو يخرياغم كيت

 :110 ايات فلكهاة سور دامل وتعاىل هسبحان اهلل مانفر

 

يئ   جب      حب  خب      مب  ىب  يب  جت  حت    خت      متىت  يت  جث            

مث    ىث   يث  حج    مج  جح  مح  جخ  حخ    مخ  جس  

    حس
 

 اكو ثوهغضسسو: (حممد واهاي) كاتاكنله" :برمقصود

 دكوفكن كورتي كامو، دوحيفس مأنسي غسأور لهثها

 افسسيا ايت، اوليه ،ساتو غي توهن لهثها كامو توهن بهاوا

 هندقله ،ثتوهن نغد رمتوانف اكن فبرهار دان رخايف غي

 دي نلهغجا دان صاحل غي عمل كنارجغم دي

 .ث"توهن دفك ثعبادت دامل ونفافسسيا رسكوتوكنفمم



 9 

كَا را انََِِبَېئ ەئ    ٺَبا َـاىئلُْقْرءا ن ِنَفوا ڻ       ڦ  ڑ  ہعا

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 

تاَفيااَفَ حئ َٱ لُْمس ْ َيَاَرِينَافغْوزا لتَّائِِبيَاَةَاڀوا
 
 ٱ


