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 شيطان داي تيفو دغن ادافوس
 م 2021 ديسيمرب 31برساماءن  هـ 1443مجادى األول  26

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي ٱ
 مب زب رب يئ نئىئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ

مت  زت رت يب نبىب  

(112 :ألنعام ا)  ٱ  
 

ٴۇ  ۋ  ۋچ   ٺ   ڻ  ڳٻ  ٻ    ڦ

ى  عَبْدُهُمُحَمَّدًاپ    ڦ 

ٿ    سَي ِّد نَاں  وَسَل ِّمْصَل ِّ ڈ      

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   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  ،مياناواهاي اورغ يغ بر" 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 ،( رسولثالسنةدان )

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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 داي وفتي نغد ادافوس تاجوق نجلسكنم اكن اين كالي

 .شيطان

 

. نسياءم اومت يضموسوه ابادي با يالهشيطان ا

 رنهف اكن تيدق اين وتعاىل هسبحان اللَّـه دلعنة غي خملوق

 اي مالءينكن نقيءكبا دامل ماءنسي ممبياركن ونف سدتيق

 ردايكنفمم دان ستكنثم اونتوق وسهاابر ساللو اكن

حال اين . وتعاىل هسبحان اللَّـه جالن فددر ماءنسي

 دف كنخدبا يغ وتعاىل هسبحان اللَّـه فرماندجلسكن دامل 

 :برمقصود يغ 112 ايات نعاماألة سور دامل تادي خطبة اول

 

 موسوه ايت نيب فتيا يضدان دمكينله كامي جاديكن با"

 دفيسيقن كممب ثهغست جني، دان ماءنسي ،شيطان دري

 ثسوسونن اينده يغ دوستا كات ينءال يغ ثهغست

 تنتوله هندقي،غم توهنمو جك دان ثرغندف ردايفمم اونتوق

 دان مريك بياركنله ايت، اوليه. ثمالكوكن تيدق مريك

 دان ورفك يغ ربواتنف دري) اداكن-اد مريك يغ فا

 ".ايت (دوستا
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 معاشر املسلمني رمحكم اللَّـه،

 سنتياس اكن اين اللَّـه ُةَنْعَل شيطان ثوهغضسسو

 تيدق اراخ ايضلباف دغن آدم انق ستكنثم اونتوق وسهاابر

 ميسكني كاي، برعلمو، عاليم، ايت غاور اد سام كريا

 انتارا. اين شيطان فكغرف تركنا ريفهم ضجو نيب بهكن

 دان نقبيسي ماللوءي اياله ماءنسي ستكنثم شيطان اراخ

دان  ككفورنره أماءنسي كهاسوت غم دغن اثداي وفتي

 ممبوات اكن شيطان. وتعاىل هسبحان اللَّـه دفك كيريش

 اونتوق وهغضبرتراسا مله دان مالس سرتا ب ماءنسي

 كدامل وس راس ممبيسيقكن دغن ةعباد عمل ملقساناكن

 دروايتكن يغ حديثحال اين سالرس دغن . ماءنسي هاتي

 ثبهاواس ودعمس بن اللَّـهعبد دفرتمذي درلمام ااال اوليه

 يغ برسبدا صلى اللَّـه عليه وسلم اللَّـه رسول ينداضب

 :برمقصود

 

 انق دفك وس-وس نقبيسي مميليقي شيطان ثوهغضسسو"

 ونف اد ن،قبيسي مميليقي ونف مالئكة دان آدم، وخوخ

 دان كجاهنت منجنجيكن ساللو شيطان نقبيسي

كة ساللو مالئ اراف نقبيسي كنغسدا كبنرن، مندوستاكن
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 افسياغ ن دان ممبنركن كبنرن، بارقيءمنجنجيكن كبا

 كتاهويله، مك (مالئكة نقبيسي) دمكني تكنفمندا

 نامون ،اللَّـه دفك مموجيله دان اللَّـه دري ايت ثوهغضسسو

 مك ،(شيطان نقبيسي) ثينءال يغ تكنفمندا افسياغ بار

 ".تركوتوق يغ شيطان دري اللَّـه دفك لهغبرليندو

 

 ماءنسي هاتي ينتوفسوقي مما اكن ضجو اين شيطان

 دان اسا وتوسف راساب سنتياس رضا ماءنسي هاسوتغم دغن

 هاسوتغم اكن دي. وتعاىل هسبحان اللَّـه رمحة دغن يواخك

 دان ساض-ساضتر ،نفسو هاوا يكوتغم برتيندق ماءنسي

فد  ءريا دان غعجوب، سومبو ،رهاام تفيص منامنكن

 سسام رموسوهنفممباوا كفد  اكن ثاخري يغ ديري ماءنسي

 ممبوات اكن اين روسقف خملوق ايت، ينءسال ماءنسي.

 دان دالكوكن يغ دوسا ترهادف رمييه غممند ماءنسي

 انتارا اينله. نغا غثنجف دغن ماءنسي مالاليكن اكن

 ماءنسي. اومت ستكنثم اونتوق شيطان هارين كرجا

 

 ،سكالني اللَّـه درمحيت غي مجعة غسيد

 هندقله كيت براميان، يغ غاور ايضاوليه ايت، سبا

 يغاونتوق ممر سنجات دغن ديري لغكفكنم سنتياس
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 هيندريغم اونتوق اراخ انتارا. اين ماءنسي اوتام موسوه

 دان فضغبر سنتياس هندقله كيت اياله اين شيطان هاسوتن

 رتيفس كيت نفكهيدو دامل ثنوهفس سالمإ اجرن ملكنغم

 يغ فرض نفكواجي دان صالة نفكواجي ملقساناكن

 يضبا يغبنت اكنفكران صالة مرو دمكني اين حال. ينءال

 يغ شيطان دفدر غرليندوف ايضسبا دان براميان يغ غاور

 االمام اوليه دروايتكن يغ حديث سبواه دامل. اين تركوتوق

 ينداضب ثبهاوس عنه اللَّـه رضية هرير ابو دفدر البخاري

 :برمقصود يغ برسبدا صلى اللَّـه عليه وسلم اللَّـه رسول

 

كالني  فددر غورأسس االفك كوقغت يكتغشيطان م"

 ثيكتغم شيطان دان ايكنت تالي ضتي دغندي تيدور  كتيك

 ،ثتفمت دف دلتقكن ايكنت فستيا يغضسه افرو سدميكني

 ،غنجف تغسا يغ مامل واتييمل اكن كامو (دكاتاكن) اللو

 اللَّـه تغيغم دان ونغبا دي جك. قثث دغن تيدورله مك

 ضوءبرو دي كمودين جك. ايكنت تالي ساتو سلهفل مك

 صالة منديريكن اي بيال دان ثينءال يغ تالي سلهفل مك

 اكن اي ثهاري يضاف دف دان ايكنت تالي سلوروه سلهفل

 نامون. جيوا مننرتامكن يغ رنضكس دان تغمسا مراساكن
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 ثهاري يضاف مك ايت، رتيفس مالكوكن تيدق دي بيال

 ".مالس منجادي دان رضس تيدق مراسا ثجيوا

 

 دان القرءان يفيغمندم سنتياس هندقله ضكيت جو

 وانضغض دفدر كيت يغنديندف ايضسبا القرءان منجاديكن

 اونتوق القرءان دامل ةسورممباخ  لهعملكن. شيطان

 ةسور البقرة،ة سور رتيفس كيت ديري يغمليندو

يغ  ينءال ةسور دان سانلا ةسور ،قالفلة سور ،اإلخالص

 ةعاىل دامل سوروت هسبحان اللَّـه فرمان. القرءان داملد تردافت

 :برمقصود يغ 36ايات  خرفلزا

 

 يغ القرءان) اجرنفغ ينداهكنغم تيدق يغ افدان سسيا"

 اداكن اكن كامي موره،ف مها يغ (اللَّـه اوليه دتورونكن

 منجاديله اللو ،(ثستكثم دان هاسوتغم يغ) شيطان ثيضبا

 ث.دفدر غضغر تيدق يغ ثمتن ايت شيطان

 

 ،سكالني اللَّـه درمحيت غي مجعة غسيد

 فددر ديري هيندركنغين ايت، اونتوق مءسال

 مالزميكن هندقله كيت اين شيطان نءوداض دان هاسوتن

 دان برذيكريعملن مغيغاتي اللَّـه دغن  قثربافمم دغن ديري

ِمَن  اللَّـه َأُعْوُذ ِبا"ة ياءيت اَذِعِتْسااِل نءاخبا ملكنغم
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 الرَّْحمِن اللَّـِه ِمْسِب" كليمة كنمموال  سرتا "الشَّْيَطاِن الرَِّجْيِم

. الكوكن كيت نييغا يغ ركاراف جوا فا دامل الرَِّحْيِم"

 االمام اوليه دروايتكن يغ حديث دغن برسندركن اين حال

 ثبهاواس عنه اللَّـه رضي اللَّـهعبد بن ْراِبَج دفدر داود ابو

 يغ برسبدا صلى اللَّـه عليه وسلم اللَّـه رسول ينداضب

 :برمقصود

 

 اللَّـه نام بوتكنثم دان ثرومه مماسوقي غورأسس ابيالفا"

 بركات، شيطان مك ماكن، كتيك دان ماسوق كتيك

 دان تيدق اد ماكن مامل. كالني يضبا برمامل تفمت اد تيدق

 اللَّـه نام بوتكنثم تيدق دان رومه ماسوق اي ابيالفدان ا

 تفمت تكنفمندا كالني بركات شيطان مك ،ماسوق كتيك

 كتيك اللَّـه نام بوتكنثم تيدق اي ابيالفا كمودين. برمامل

 برمامل تفمت تكنفمندا كالني بركات شيطان مك ،ماكن

 ".مامل ماكن دان

 

 نييغا ربنم اين، كالي دف خطبة خريياغمسبلوم 

 اين شيطان كوجودن بهاوا سكالني مجاعه تكنيغغم

 سنتياس هندقله كيت دان بنر يغ ركاراف سسواتو اكنفمرو

. ماريله كيت اين شيطان داي وفتي دغن ادافوس
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 دامل سالمإ اجرن ثنوهفس ملكنغم كوكوهكن دان

 هسبحان اللَّـه دفك ءبردعا سنتياس يغفدمس كيت نفكهيدو

 تركوتوق يغ شيطان دفدر نغرليندوف دبريكن رضا وتعاىل

 سهاج برتقوى دان براميان غاور ثها ثوهغضسسو. اين

اين.  اللَّـه ُةَنْعَلطان شي داي وفتي االضس يفهادغم وفمم اكن

 :201 ايات عرافاألة وتعاىل دامل سور هسبحان اللَّـه فرمان

 

  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث  ٱ
مل يك ىك مك  

 

 ابيالفا برتقوى، يغ غاور ثوهغضسسو": صودبرمق

تو اميباسن هاسوتن دري شيطان، سسوا اوليه دسنتوه مريك

 قفمن مريك ايت دغن مك (اللَّـه اجرن دفك) تيغمريك ا

 ." (بنر يغ جالن)

 

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


