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 جيوا وخنيفث عملن واساف
  م2021افريل 30 ماءنابرس ـه1442رمضان  18

 

لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  

 ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ
 (183 :البقرة)

 

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  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 فاورغ يغ براميان، طاعتله كامو ك "واهايبرمقصود: 

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

د كالغن كامو. كمودين جكـ فاورغ يغ بركواس( در)

ركارا، مكـ فبنته )برسليسيهن( دامل سسواتو -كامو بربنته

د )كتاب( اهلل )القرءان(  دان فهندقله كامو مغمباليكنث ك

د اهلل دان فبراميان ك جكـ كامو بنر )السنة( رسولث،

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

 وال كسودهنث".فلبيه ايلوق 

 

 سكالني، اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

 سبحانه اهلل دفك ناءكتقو كتكنغماريله كيت مني  

 االضس ملقساناكن وهغضسو-وهغضبرسو نغد وتعاىل

 مودهن-موده. نثغالر االضس لكنغضمني دان رينتهثف

 دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة تفمندا كيت
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 واساف تاجوق ركاتاكنفمم اكن اين كالي دف خطبة. ةخريدا

 .جيوا فثوخني عملن

 

ي ماناكاال دير مناهن ثنوروت بهاس ارتيم واساف

 ديري مناهن برمقصود واساف شرع، اصطالح يضس دري

 برموال واساف ممبطلكن غيركاراف دان مينوم ماكن، دفدر

. نية برسرتا ماتهاري تربنم غضسهي فاجر تربيت دري

 تادي خطبة ولا دف دباخكن غي وتعاىل هسبحان اهلل مانفر

  :برمقصود غي 183 ايات البقرةة سور دامل

 

 واسافبر دواجبكن كامو! براميان غيغواهاي اور"

 كامو، دفدر دهولو غيغاور اتس دواجبكن اميانضسبا

 ."برتقوى كامو ايفسو

 

 ،معاشراملسلمني رمحكم اهلل

 كلبيهن منفعة، مميليقي واساف ةعباد ثوهغضسسو  

يكن ممرب تله وتعاىل هسبحان اهلل. ترسنديري غي حكمه دان

 ن،مضار بولن دامل واسافبر غي ثهمبا دفك قثبا غكلبيهن ي

 غورأسس جيوا وخيكنثم تفدا اياله واساف كلبيهن انتارا

 ثنفكهيدو غي مأنسي كران اين حال.نفسو هاوا دفدر

 اكن ثجيوا ببكنثم اكنمسات نفسو هاوا برلندسكن
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دق تي دان ثجيوا كوتور غي مأنسي مك. كوتور دان ترمخر

 اهلل دسيسي يضرو غي غاور اداله ثوسها ممربسيهكنابر

 ةسور دامل وتعاىل هسبحان اهلل مانفر. وتعاىل هسبحان

 :برمقصود غي 10 ايات الشمس

 

 غي  ثديري منجاديكن غي غاور الهفهم ثوهغضسسو دان"

 نغد) ثكربسيهن تربنم دان سوسوت ايت برسيه سديا

 ."(معصية ككوتورن سبب

 

 اوتام وخناف بهاوا كيت دفمنجلسكن ك اين ايات  

 اتاو معصية ربواتنف دسببكن اداله مأنسي جيوا ككوتورن

 غي امضا ايضسبا سالمإ ايت، اوليه. ثدالكوكن غي كرغمو

 اونتوق خارا دياكنثم تله لوروس غي كجالن مأنسي ممباوا

 .اين واساف عباده ماللوءي جيوا وخيكنثم مأنسي

 

 هلل سكالني،ا درمحيت غي مجعة غسيد

 ثنفسو هاري، غسيا دف واسافبر غورأسس ابيالفا  

 مينوم ماكن، دفدر ديري مناهن سهاج بوكن دديديق اكن

 تفدا ضجو ثياا يفتتا اكن سهاج، كالمني نغهوبو دان

 سرتا نفسو هاوا منوندوقكن دان هاتي ككوتورن مراوت

 منخاخي، رتيفس ةمذمومصفة دفدر هاتي اولغم
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. ينءال غي ةمذمومصفة دان كيغحسد د ت،فومغم

 ةهداجم عملن مالكوكن اكن غورأسس اينله واسافبر كتيك

 جيوا وخنيفث جالن ايضسبا دان نفسو هاوا مالوان نغد

 دمكني اين حال .ةفطر دفك مأنسي نكمباليغم تفدا غي

 اكن وتعاىل هسبحان اهلل كران واسافبر غي غورأسس كران

 وليهارفمم اكن دان سبنر غتعاىل يو هسبحان اهلل همبا منجادي

 سبواه دامل. وتعاىل هسبحان اهلل دسيسي بسر غي نجرنض

 ةهرير ابو دفدر ريلبخاا ماماال اوليه دروايتكن غي يثحد

 صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول ثبهاواس عنه اهلل ضير

 : برمقصود غي برسبدا

 

 آدم انق اونتوق اداله آدم انق عمل فستيا" :مانفربر اهلل

 ايت واسافث وهغضسسو. واسافالءينكن م سنديري، ايت

 ايت واساف. ايت ثواساف ممبالس اكن اكو دان يكو،ضبا

 واسا،فبر كامو غورأسس ابيالفا مك ريساي،ف ايكنضبا

. كاسر بركات والف نغجا دان كوتور بركات نلهغجا مك

 اي هندقله مك ،ثغرثم اتاو ثمنخاخي غورأسس جك

 براد حممد ديري غي اهلل، دمي. "واساف اين اكو" اتكنغم

 غاور مولوت بوسوق وءبا ثوهغضسسو ،ثمنضغض دامل
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. كستوري وءبا دفدر اهلل دسيسي هاروم لبيه واسافبر غي

 ،ثمبرياكنغضم غي نءمبرياضك دوا اد واساف غي غاور يضبا

 ثتوهن منموءي اي ابيالفا دان مبرياض اي بربوك اي ابيالفا

 ث". واساف نغد مبرياض اي

 

 سكالني، اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

 امضا اين، واساف ةعباد ملقساناكن دامل ايت، اوليه  

 دايكوتي رلوف غي خارا دان ادب فبربا اجركنغم تله سالمإ

 كسن ممربي بنر غي واساف وليهارفمم يضبا غورأسس اوليه

 دامل اهلل هرمح اليلغزا مامالا ثانتارا. مأنسي جيوا دفك

 ضتي دفك واساف يكنضين تله ممبهاالِد ملُوُع ءيَاْحاِ ثكتاب

 واساف دان صخصو واساف عوام، واساف يتءيا جنيس،

 مناهن اياله عوام اتاو عموم واساف. اخلصوص خصوص

 واساف. شهوات كهندق ممنوهي دفدر كمالوان دان روتف

 اونتوق برتوجوان غي عوام غاور واساف رتيفس اين فتاه

 سقدر ثها اين رتيفسا سواف. ثايضسبا دان كصيحنت

 ممبطلكن غي ركاراف سرتا مينوم دان ماكن لكنغضمني

 كدوا فتاه واساف اياله وال،ف خصوص واساف. واساف

 ن،غتا ليده، ليهنت،فغ رن،غندف مناهن برتوجوان يتءيا
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 ممباوا غي ربواتنف دفدر بادن وتاغضا سلوروه دان كاكي

 اونتوق اداله ثنيءال انتارا اين كنتغتي دف واساف. دوسا دفك

 سنة عملن مالكوكن سرتا قخالا ضمنجا دان ممليهارا

 .ترسبوت واساف كربكسانن يضال منمبهكن يضبا

 

 ،اخلصوص خصوص واساف اياله خريترا غي مانكاال

 اين كنتغتي دف واساف. يغضتي غاليف غي فتاه واساف يتءيا

 دنياوي نغد يتءبركا غي حال االضس لكنغضمني نغد اداله

 فيكرين هاتي، سلوروه. امضا نغد يتءبركا غكخوالي ي

 غي منيؤم. وتعاىل هسبحان اهلل مميكريكن ثها ثربواتنف دان

 ثمانيس منعميت تفدا سيتف اين، يغضتي فتاه دف براد

 هسبحان اهلل دفك كطاعنت مالكوكن ثاينده سرتا ةعباد

 دان ءنايضكبها ن،اءكتقو دكورنياكن اكن مريك. وتعاىل

 دفك ةعباد برعمل تروس اونتوق حقيقي غتي يها نغكتن

 واسافبر غي غورأسس جك ايت اوليه. وتعاىل هسبحان اهلل

 مك ةمذموم صفة دري سوخي دان برسيه غي جيوا نغد

 اهلل دفك ناءكتقو صفة وليهارفمم اكن اي سيتف سوده

 غاليف غي فتاه واساف يافمنخا اكن دان وتعاىل هسبحان

 .اخلصوص خصوص واساف يتءيا يغضتي
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 سكالني، اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

 نيغاي ربنم اين، كالي دف خطبة يخرياغم جوسرتو  

 دامل غلواف مبيلغمسام كيت ماريله سكالني، مجاعه روثم

 جيوا وخيكنثم كيت اونتوق اين، مليا غي نمضار بولن

 ةعباد كران حال اين دمكني .واساف ةعباد مالكوكن نغد

 اونتوق بركسن غاليف غي ةعباد انتارا اكنفمرو اداله واساف

 كمبالي ايفسو مأنسي جيوا منديديق دان جيوا وخيكانثم

 دامل دالكوكن غي جيوا وخنيفث اوسها ضمسو. هفطر دفك

 مؤمني منجادي كيت ديري ممبنتوق تفدا اين نمضار بولن

 اهلل دفك ةعباد ملقساناكن دامل براستقامة دان برتقوى غي

ة وتعاىل دامل سور هاهلل سبحان . فرمانىلوتعا هسبحان

 :84ايات  ءاالسرا

 

 ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  
 

 غسأورفتيا: "(حممد واهاي) كاتاكنله" : برمقصود

 توهن مك ،سنديري ثجيوا انءمباوف منوروت برعمل

 بتول لبيه غي (كامو دانتارا) اكهفسيا تاهويغم لبيه كامو

 ".ثالنج
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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 

تاغفيااَفَ حئ َٱ لُْمس ْ َيَاَرِينَافْوزا لتَّائِِبيَاَةَاڀوا
 
ٱ


