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 كيغد حسد كيتافثجاوهي 

 م 2021 واريفيرب 12 ماءنابرس ـه1442 األخرمجادى  30
 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  

ڳ  ڳ    ڱ     ڳک  ک  گ  گ  گ     گ  ڳ

 ڱ  ڱ  ڱ  ں  

 (27: ةدئاملا) 
 

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  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 اهلل  براميان، غي غواهاي اور"برمقصود: 

دان طاعتله كامو كفد رسول اهلل دان كفد "أوىل األمر" 

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

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

)القرءان(  دان مباليكنث كفد )كتاب( اهلل غهندقله كامو م

كفد اهلل دان  براميان كامو بنر جكـ ،( رسولثالسنة)

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

 لبيه ايلوق فوال كسودهنث".

 

 سكالني، اهلل يغ درمحيت مجعة غسيد

 هسبحان اهلل دفك ناءكتقو كتكنغماريله كيت مني

 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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 جاوهي تاجوق اسفوغم اكن اين كالي دف خطبة. ةخريدا

 .كيغحسد د اكيتفث

 

 غي روحاني اكيتفث اكنفمرو كيغد حسد اكيتفث  

 اين صفة مميليقي غي مريك. مذمومه صفة دامل غولوضتر

 كلبيهن دان ناءكجاي مليهت هاتي غسن تيدق براس اكن

 اكن اين كيغد حسد اكيتفث. ينءال غاور دف اد غي

 واسفبر تيدق دان بورومخ هاتي، يريا نءراساف منيمبولكن

 دفك ممباوا بوليه غضهي ينءال غورا فترهاد هاتي

. غروأسس اميان مروسقكن دان رموسوهنف رسليسيهن،ف

 اول زمان سجق وجود تله اين كيغد حسد اكيتفث

 قابيل براديق دوا قيصه ثونتوهخ ي،ضال نسياءم كوجودن

 ،اءحو دان عليه السالم آدم نيب دفك انق هابيل، دان

 اول دف كنخدبا غي وتعاىل هسبحان اهلل مانفر اميانضسبا

  :برمقصود غي 27 ايات ةدئاملا ةسور دامل تادي خطبة

 

 (ناءيغم) قيصه مريك دفك (حممد واهاي) كنلهخبا دان"

 نغد برالكو غي (قابيل دان هابيل) آدم انق غاور دوا

 ساتو رمسبهكنفمم بردوا مريك كتيك يتءيا ،ثسبنر

 اللو. (اهلل دفك ديري كنغيفمندم كران) ناربق رمسباهنف
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 دترميا تيدق دان (هابيل) ثدانتارا غن ساله سأوراربقدترميا 

: (قابيل) بركات. (قابيل) ينءال غي دري (ناربق)

: منجواب (هابيل)!. ممبونوهمو اكن اكو ثوهغضسسو

 ".برتقوى غي غاور دري (ناربق) منرميا اهلل ثسا ثها

 

 قيصه منجلسكن اين ايات ريثك ابن تفسري منوروت  

يت قابيل دان هابيل. ءيا عليه السالمق نيب آدم ان دوا-كدوا

 تله بلياو مك قابيل، دف اد غي كيغحسد د صفةعقيبة 

 دان يخبن كران هابيل يتءيا سنديري ثساودارا ممبونوه

 وتعاىل هسبحان اهلل ناربق نرميأنف دان نءكورنيا اتس كيغد

 غي اجرنفغ ساتو ممربيكن تله اين قيصه. هابيل فترهاد

 جك اين كيغد حسد اكيتفثهاوا ب كيت دفك بسر امت

 اواث مبونوهنف دفك ممباوا بوليه دكاول دان غدبندو تيدق

 .نسياءم

 

 ،معاشراملسلمني رمحكم اهلل

 واساءيغم كاليغسري اين كيغد حسد اكيتفث

 هسبحان اهلل دفك برتقوى دان براميان تيدق غي نسياءم

 كيغد حسد اكيتفث اءيثوفمم غي مريك. وتعاىل

 اين اكيتفث. نعمت كفور غي غاور ايضباس صيفتكند
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 نعمت دكورنياكن ايت غورأسس ابيالفا داوجي غسري

 دان ناءككاي ن،اءككواس رتيفس وتعاىل هسبحان اهلل اوليه

 غي فا نغد برشكور تيدق ماسيه يفتتا اكن هرتا

 غي فا دري قثبا لبيه ينكنغاي سنتياس دان ثدميليكي

 غي مريك. ثدافىل كوتعا هسبحان اهلل اوليه دكورنياكن

 ثسكريا مبرياض اكن ضجو اين كيغد حسد صفة مميليقي

 دان مصيبة افدتيم منتعكن روليهفمم غي ينءال غاور

 اكن مريك. ينءال غاور نفكهيدو مموسنهكن فوغضس

 ينءال غاور دف اد غي نعمت رضا جالن اريخمن بروسها

 ملبيهي بوليه غي غاور تياد غضسهي غهيل دان موسنه ايت

 .ثيقدميلي غي فا

 

 اكيتفث مميليقي غي غاور كلق، ةخريدا ثوهغضسسو  

 دان بسر امت غي يانضكرو غوغضمن اكن اين كيغد حسد

 منجادي اكن مريك. تركريا تيدق غي سالنفث منرميا اكن

 سرتا عةشفا تفمندا اليق تيدق دان ةخريدا مفليس

 نقيءكبا نغد نوهف غي تفمت روليهيفمم دفدر ترسيسيه

 دروايتكن غي يثحد سبواه دامل. وتعاىل هسبحان اهلل ضدشر
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 ثبهاواس اهلل عنه ضىر ةهرير ابو دفدر مسلم ماماال اوليه

 :برمقصود غي برسبدا صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول

 

: منجواب صحابة ؟مفليس ثسبنر افسيا اندا تاهوكه" 

 تيدق غي غاور اياله كامي تاهوانفغ غنجفس مفليس

: برسبدا صلى اهلل عليه وسلم نيب)تا. هر دان غوا اءيثوفمم

 دف الاهف مفليس يفتتا (مقصودكن اكو هرتا مفليس بوكن

 ممباوا غدات ايت هاري دف اومتكو نيضسبها. قيامة هاري

 دي ضجو سام ماس دف. زكاة دان واساف صالة، عمالن

 هرتا مبيلغم ،غاور ممفتنه ،غاور الخمن دوسا ممباوا

 هاري دف لساينفث. غكول اورممو دان غاور ممبونوه ،غاور

 دفك دبري اللو ثكباجيكن عمل مبيلغم نغد اداله ايت

 بلوم ثدباوا غي كباجيكن عمل ثانداي. ثدظاليمي غي غاور

 اللو ،ثدظاليمي غي ساغم دوسا مبيلاد اكن ،فوكوخ

 “.نراك كدامل ثقفمخد كمودين ،ثاالفك تساد دببنكن

 

 سكالني، اهلل يغ درمحيت مجعة غسيد

 مسلم غسأور ايضسبا ايت، دمكني غاوليه حال ي

 امت اسالم كران اين كيغد حسد صفة ايلقكن رلوف كيت

. مأنسي ياءانيغم اتاو منظاليمي ربواتنف كراس غمالر
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 غاور نقكبورو دان عاءيب فمنوتو سنتياس هندقله كيت

 كيت جيوا ددامل منامنكن سنتياس رلوف كيت. ينءال

 انتارا حرميتغم دان يءاضهرغي، مهياسغم غسالي نءراساف

 االمام اوليه دروايتكن غي يثحد اميانضسبا ينءال سام ساتو

 اهلل رسول ثبهاواس عنه، اهلل ضير هريره ابو دري مسلم

 :برمقصود غي برسبدا صلى اهلل عليه وسلم

 

 مموتوسكن دان ماره و،فمني كي،غد غسالي كالني نلهغجا"

تله  غي سسواتو منجوال كالني نلهغجا دان. نغهوبو

 غي اهلل همبا كالني جاديله. ينءال غاور دفدجوال ك

 غي مسلم يضبا ساودارا اداله مسلم غسأور. برساودارا

 تيدق ،ثابايكنغم دان ثمنظاليمي تيدق (دي) ،ثينءال

 سرايا) دسيين ايت تقوى. اثهينغم تيدق دان ثمندوستاكن

 غسأور لهفوكوخ. (كالي ضتي قثسبا ثدادا منوجنوق

 غي ثساودارا هيناغكن بوروق جك دي مدكاتا مسلم

 ،ثداره حرام ين،ءال غي مسلم اتس مسلم فستيا. مسلم

 ."ثرمتنحك دان ثهرتا

 

 سنتياس هندقله ضجو كيت ايت، ينءسال  

 مموهون رافغاست قكنثربافمم نغد هاتي ممربسيهكن
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 اهلل اوليه دكورنياكن غي فا نغد برشكور دان وننفمأك

 ساللو دان توبة صالة نغديري د بياساكن. وتعاىل هسبحان

 دجاوهكن رضا وتعاىل هسبحان اهلل دفك مموهون ءبردعا

 .اين حسد صفة دفدر

 

 سكالني، اهلل يغ درمحيت مجعة غسيد

 اين، هاري دف خطبة يخرياغم بوات ،جوسرتو ايت

 ثوهغضسسو بهاوا سكالني، مجاعه دفك سانفبر نيغاي ربنم

ن قيءن ترسرله كبااك برسيه غي هاتي اءيثوفمم غي غاور

 غي ماس دف. غثسكليلي غاور يغدسنا اكن دان ثقخالا

 غاور ثسباليق. ثتسأك ضاير اكن وتعاىل هسبحان اهلل سام

 غي هاتي اءيثوفمم اكن كيغد حسد صفة اءيثوفمم غي

 هسبحان اهلل دفدر جاوه غاليف غي هاتي دان كوتور ،كراس

تياس سن اكن اين رتيفس هاتي مميليقي غي مريك. وتعاىل

 دفن كقيءتيدق اكن ممربي كبابرمسئله، ساكيت دان 

 تفدا اكن تيدق ضجو مريك. غثدسكليلي غاور دان ثديري

 ةهداي روليهفمم اكن تيدق سرتا كبنرن دان توجنوقف منرميا

 اهلل دفك وهونمم كيت ماريله. وتعاىل هسبحان اهلل دفدر

 كيت جيوا دفدر اين صفة دجاوهكن رضا وتعاىل هسبحان
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 كيغد حسد دري دهيندري ضجو كيت ضمسو دان

 1 ايات الفلق ةسور دامل وتعاىل هسبحان اهلل مانفر. مأنسي

  :5 غضهي

  بسْم  اهلل  الرَّحْمَن  الرَّح ْيم 

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  

 چ     چ  چ  ڇ  ڇ   
 

 دفك غبرليندو اكو: (حممد واهاي) كاتاكنله": برمقصود

 انخبن دري. قخملو سكالني تاكنفيخمن غي توهن (اهلل)

 اي ابيالفا فلض بهاي دري دان.تاكنفيخ دي غي خملوق

-همبوسغم غي خملوق كجاهنت دريدان . ماسوق

 كجاهنت دري دان. (ايكنت دان) ولنفمسي دف همبوس

 ".ثنكيغدك مالكوكن دي ابيالفا كيغد غي غاور

 

كَا را انََِِبَېئ ەئ    ٺَبا ِنَىئلُْقْرءا فاعا نَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

تاهَُ   ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ جب  حب  ِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وَا  ٹ  ې  ہخب  مب
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ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاَ حئ َٱ لُْمس ْ َيَاَِفرِينَاغفايااَفاْوزا لتَّائِِبيَاَةَاڀوا
 
ٱ

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


