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 ِتَمهاخلَاُحْسُن  كماتني ٢تندا
 م 2021 ديسيمرب 17برساماءن  هـ 1443مجادى األول  12

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

حن ...مصجض خص حص مس خس حس جس مخ  جخ  ٱ  

(78 :لنساءا)  ٱ  
 

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

 

 



 2 

  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  

طاعتله كامو كفد  ،ميانااورغ يغ برواهاي " برمقصود:

دان كفد "أوىل  اللَّـهدان طاعتله كامو كفد رسول  اللَّـه

كالغن كامو. كمودين  فداورغ يغ بركواس( در)األمر" 

 ،بنته )برسليسيهن( دامل سسواتو فركارا-كامو بربنته كج

)القرءان(   اللَّـههندقله كامو مغمباليكنث كفد )كتاب(  كم

دان  اللَّـهميان كفد ابر جك كامو بنر ،رسولث( السنةدان )

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

 لبيه ايلوق فوال كسودهنث".
 

  ،سكالني اللَّـه درمحيت غي مجعة غسيد

 نغد وتعاىل هسبحان اللَّـه دفماريله كيت برتقوى ك

 دان ثرينتهف االضس ملقساناكن دغن تقوى بنر-سبنر

 تفمندا كيت مودهن-موده. ثنغالر سضاال لكنغضمني

 دف خطبة. اخريةد دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة
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ُحْسُن كماتني  تندا تاجوقمغهوريكن  اكن اين كالي

 .هَماِتاخَل

 

 اكن غي ركاراف اكنفمرو كماتني ثوهغضسسو

 منولق وفمم يغ افسيا اد تيدق دان نسياءم مسوا رييفهمغم

 وفمم يغ وتعاىل هسبحان اللَّـه ناءككواس ثها. ثمناهن دان

 يغ وتعاىل هسبحان اللَّـه فرمان. غورأسس كماتني مننتوكن

 78 اياتلنساء ا ةسور دامل تادي خطبة اول دف كنخادبا

 :برمقصود يغ

 

 بيال) كامو تكنفمان جوا كامو برادا، موت اكن منداد"

 ييغضت يغ يغبينت دامل برادا كامو ونفسكالي ،(اجل يفامس

 ".…كوكوه يضال

 

 معاشر املسلمني رمحكم اللَّـه،

 وتعاىل هسبحان اللَّـه ناءككواس ثوهضغسسو

 اتس كماتني كنفمنت تله دي. سسواتو االضس وتيفملي

 ايفوسها سدايا اوارب نسياءم اد ونفواالو. نسياءم ديري

 اكن فتت ايت كماتني نامون ،ثدري هيندرغم اونتوق

 اللَّـه فرمان نغد يضال ركوكوهكنفد اين حال. ثرجغم

 :برمقصود يغ 8 ايات معةاجل ةسور دامل وتعاىل هسبحان
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 مالريكن كامو يغ موت ثسبنر: (حممد واهاي)كاتاكنله "

ين كمود; كامو منموءي اكن اي لهفتت ايت، ثدفدر ديري

 يغ االضس يءتاهوغم يغ اللَّـه دفكامو اكن دكمباليقن ك

 يغ فا كامو دفك ممربيتاهو دي اللو ات،ث يغ دان بءيغا

 ".(ثممبالس سرتا) الكوكن تله كامو
 

 يتاخ منامن كيت ثستيف براميان يغ غاور ايضسبا

ُحْسُن  ناءدأك دامل تراخري نفس همبوسكنغم اونتوق

 هَماِتاخَلُحْسُن . باءيق يغ فهيدو خرينافغ يتءيا ،هَماِتاخَل

 غسأور مان يغ نفكهيدو نخريافغ سواتو اكنفمرو اين

 سبلوم وتعاىل هسبحان اللَّـه اوليه هدايه دان توفيق دبري همبا

 اونتوق هاتي غسن دان مبرياض براس اكن دي. ثكماتين غدات

 يغ حديث اميانضسبا وتعاىل هسبحان اللَّـه نغد برمتو

 رضي ْكاِلَم بن ْسَناَ دفدر ،رتمذيلا االمام اوليه دروايتكن

 برسبدا صلى اللَّـه عليه وسلم اللَّـه رسول ثبهاواس عنه، اللَّـه

 :برمقصود يغ

 

 برمتو مبرياض اللَّـه مك ،اللَّـه نغد برمتو مبرياض افسياغ بار"

 مك ،اللَّـه نغد برمتو برت مراسا افسياغ بار دان. ثنغد

 ث".نغد برمتو اونتوق برت مراسا ضجو اللَّـه
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 ،سكالني اللَّـه درمحيت غي مجعة غسيد

 ،ايالهجوض اين  هَماِتاخَلُحْسُن كماتني  انتارا تندا

 هسبحان اللَّـه اوليه توجنوقف بريد اكن ايت غورأسس

 مريك. دنيا لضيغمن سبلوم صاحل برعمل اونتوق وتعاىل

 راضس نغد يتءيا ،نقيءكبا نغد ثاوسيا فمنوتو اكن

 برتوبة دان وتعاىل هسبحان اللَّـه دفك كطاعنت مالكوكن

 حديث. دامل سبواه ثكندالكو تله يغ دوسا االضس دري

 ْكاِلَم بن ْسَناَ دفدر رتمذيلا االمام اوليه دروايتكن يغ

 صلى اللَّـه عليه وسلم اللَّـه رسول ثبهاواس عنه اللَّـه رضي

 :برمقصود يغ برسبدا اللَّـه

 

 فترهاد نقيءكبا ينكنيغغوتعاىل م هسبحان اللَّـهجك "

 سنتياس ثمنجاديكن وتعاىل هسبحان اللَّـه مك ،ثهمبا

 اللَّـه اميانضبا ،ثبرتا صحابة اراف اللو. عمل مالكوكن

 اللَّـه رسول. عمل؟ مالكوكن سنتياس ثهمبا منجاديكن

 اكن وتعاىل هسبحان اللَّـه: برسبدا صلى اللَّـه عليه وسلم

 سبلوم صاحل عمل ملقساناكن اونتوق ثدف توفيق ممربيكن

 ث".كماتين تيبا

 



 6 

 لضيغمن يغ مريك ،اياله ينءال يغ هَماِتاخَلُحْسنُ  تندا

 نغد ثنفكهيدو خريياغم دان مجعة مامل اتاو هاري دف

 يغ حديث برداسركن اين حال. ةَدَهَش كلمة كنفظمل

 ْلَبَج بن اذَعُم دفدر داود، ابو االمام اوليه دروايتكن

 يغ برسبدا صلى اللَّـه عليه وسلم اللَّـه رسول ثبهاواس

 :برمقصود
 

 توهن تياد) اللَّـه" له االالا" ثنءركاتاف اخري يغ افسياغ بار"

 ض".شر مماسوقكي اكن دي ايخنس ،(اللَّـه مالءينكن

 

 ،سكالني اللَّـه درمحيت غي مجعة غسيد

 ناءدأك دامل لضيغمن يغ مريك يضين باءال تندا

 لوهفبر ناءدأك دامل لضيغمن يغ مريك ،اياله هَماِتاخَلُحْسُن 

 بركاءينت يغ اكيتفث اوليه دسببكن دنيا لضيغمن. ثدداهي

 دامل دنيا لضيغمن ماهو فون كوستا اكيتفث ،روتف نغد

تعاىل. حال و هسبحان اللَّـه دجالن تربونوه دان ملس ناءدأك

 االمام اوليه دروايتكن يغ حديث سبواه نغد نتفاين برت

 رسول ثبهاواس عنه اللَّـه رضي ةهرير ابو دفدر البخاري

 :برمقصود يغ برسبدا صلى اللَّـه عليه وسلم اللَّـه
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 لضيغمن يغ غاور يتءيا ليم اد ايت شهيد ماتي يغ غاور"

 ساكيت كران لضيغمن يغ غاور كوستا، اكيتفث ناكر

 لضيغمن يغ غل كران ملس، اورضيغمن يغ غاور روت،ف

 ".اللَّـه دجالن تربونوه غاور دان رونتوهن افترتيم كران

 

ن اءدأك دامل دنيا لضيغمن يغين ايت، مريك ءسال

 ملقساناكن ناءدأك دامل دنيا لضيغمن دان انق مالهريكن

 دان هرتا رتاهناكنفمم كران دنيا لضيغمن سرتا ،صاحل عملن

ُحْسُن تندا كماتني  انتارا اكنفمرو ضجو ثديري مرواه

 مسلم االمام اوليه دروايتكن يغ حديث. دامل سبواه هَماِتاخَل

 اللَّـه رسول ثبهاواس عنه اللَّـه رضي وُرْمَع بن اللَّـهعبد دفدر

 :برمقصود يغ برسبدا صلى اللَّـه عليه وسلم

 

 ماتي دي مك ،ثهرتا اليممب كران دبونوه افسياغ بار"

 ".شهيد
 

 ،سكالني اللَّـه درمحيت غي مجعة غسيد

 خطبة خريياغم يضي روموسن بااضاوليه ايت، سبا

 سكالني، مجاعه تكنيغغم نييغا ربنم اين، كالي دف

دان كيت تيدق اكن  بنر اداله ايت ماتنيك ثوهغضسسو

 منيالي دان هبرحماسب كيت ماريلهاوليه ايت . ترلفس دريث
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 نغد وتعاىل هسبحان اللَّـه دفك كيت نتكاطاع كمبالي

 كتكنيغرتفمم كيت، عقيدة نفضغ ركوكوهفمم سنتياس

 سسام كيت نغليهارا هوبومم دان كيت ةعباد عمل

 وفمم يغ كيت نغدكال افسسيا تياد كران اين حال. نسياءم

 اونتوق يليهف وتعاىل هسبحان اللَّـه اكن يغ افسيا مرامل

 كيت يفتتا اكن ،باءيق يغ نفكهيدو خرينافغ تكنفمندا

 نغد صاحل عمل مالكوكن سنتياس ايفسو دتونتوت

 ةعباد ندقنضتفملي وهغضسو-وهغضبرسو دان خالصا

 وتعاىل هسبحان اللَّـه ضمسو. وتعاىل هسبحان اللَّـه دفكيت ك

 سنتياس رضا كيت دفك هدايه دان توفيق ممربيكن سنتياس

 كيت ةحيا خريأك ضيغه ةعباد عمل مالكوكن استقامه

 هسبحان اللَّـه فرمان. هَماِتاخَلُحْسُن  كماتني وليهارفمم يضبا

 :2 ايات لكاملة سور دامل وتعاىل

 

 جي يه مهىه جه ين ىن من خن  حن جن ٱ
   خي حي

 

 فهيدو دان ماتي ثادا منتقديركن تله يغدياله ": برمقصود

: كامو ناءدأك منظاهريكن دان وجيغم اونتوق (كامو)

 مها دي دان; ثعمل باءيق لبيه يغ كامو دانتارا اكهفسيا
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 يضبا) ون،فمفغ مها يضال ،(عمل كامو ممبالس) كواس

 ".(برتوبة يغ غاور

 

كَا را انََِِبَېئ ەئ    ٺَبا فاعاِنَىئلُْقْرءا نَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

اهَُ   ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ ت جب  حب  ِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وَا  ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاْغِفرِينَا حئ َٱلُْمس ْ َيَاَفايااَفاْوزا  ٱلتَّائِِبيَاَةَاڀوا


