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ه سبحانه وتعاىل توهن   مها اسا يغاللَـّ
 م 2021 نجو 11برساماءن  هـ1442شوال  30

 

 لْقَـآئِـلِٱ  ٻ  

مه جه ين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم ٱ  

 (14)طه:
 

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
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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  
 

"واهاي اورغ يغ براميان، طاعتله كامو كفد برمقصود: 

اللَّـه دان طاعتله كامو كفد رسول اللَّـه دان كفد "أوىل 

اورغ يغ بركواس( درفد كالغن كامو. كمودين )األمر" 

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

مكـ هندقله كامو مغمباليكنث كفد )كتاب( اللَّـه )القرءان(  

براميان كفد اللَّـه دان  )السنة( رسولث، جكـ كامو بنر دان

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

 لبيه ايلوق فوال كسودهنث".

 

 سكالني، اللَّـه درمحيت غي مجعة غسيد

 هسبحان اللَّـه فدك ناءكتقو كتكنغماريله كيت مني

 االضس ملقساناكن وهوغضس-وهغضبرسو نغوتعاىل د

 مودهن-موده. ثنغالر االضس لكنغضمني دان ثرينتهف

 دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة تفمندا كيت
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 اللَّـه تاجوق هورايكنغم اكن اين كالي فد خطبة. اخريةد

 .اسا مها غي توهن وتعاىل هسبحان

 

 دفك منجلسكن دان كنروجغنتله م إسالماجرن 

 اللَّـه اياله اين عامل سكالني يضبا توهن نام بهاوا كيت

 اكر مان دفدر صلابر بوكن اين اللَّـه نام .وتعاىل هسبحان

 هسبحان اللَّـه بهاوا ميقيين إسالم اومت سلوروه .كات

 هسبحان اللَّـه .عامل سكالني يضبا تافيخنف اكنفمرو وتعاىل

 هسبحان اللَّـه كران ،ثبنر-سبنر نغد دمسبه برحق يغ وتعاىل

 تياد دان اسا مها يغعين توهن ي ساتو يغ توهن ايت وتعاىل

 دف دباخاكن غي وتعاىل هسبحان اللَّـه فرمانث. يضبا سكوتو

  يغ برمقصود: 14 ايات طه ةسور دامل تادي خطبة اول
 

 اوليه; اكو مالءينكن توهن تياد; اللَّـه اكوله غضوهثسسو"

 اونتوق مسبهيغ ديريكنله دان داكو اكن مسبهله ايت،

 داكو". مغيغاتي

 

اين  وتعاىل هسبحان اومة إسالم كفد اللَّـه كيقينن

 لبيه ايت توهن مندعوا يغ ينءال امضا انوتفغ دغنبربيذا 

 منجالنكن ايت توهن فستيا ناغضفبر دان ساتو دري

 امضا انوتفغ ضجو تردافت. عامل بركاءينت ترتنتو سضتو
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 يغ ضجو اد دان انق اءيثوفمم ايت توهن مندعوا يغ ينءال

 اونتوقدان بندا  عامل خملوق ايضسبا توهن منجاديكن

 اداله اين مريك ناءايخرفك ثوهغضسسو. مسبه مريك

 اومت ناءايخرفك دغن هخغضبر دان غسوفيتر سست،

 نكبوتعالة سور دامل وتعاىل هسبحان اللَّـه فرمان. إسالم

 :برمقصود يغ 61 ايات

 

 كفد برتاث( اي حممدواه) اغكاو جك غضوهثدان سسو"

 الغيت منخيفتاكن يغ سيافاكه :ايت ( مشرك يغ) مريك

 اونتوق) بولن دان ماتهاري ممودهكن يغ دان بومي دان

: منجواب اكن مريك تنتو سوده (قثخملو-خملوق فاءيده

 هاوا اوليه) دفاليغكن ترضاماق مريك باضاميان مك .اللَّـه

هي مماتو دان اللَّـه كأساءن مغاكوءي درفد ثنفسو

 ؟".(فرينتهث

 

 ،اللَّـهرمحكم  معاشراملسلمني

 فبا دفاتتكن بهاوا برموال درختله من إسالمسجاره 

كفد  يغضسهعليه السالم  آدم نيب يتءيا ،رتامف يغ نسياءم

كفد  إسالم اومت كيقينن ،صلى اللَّـه عليه وسلم حممد نيب

 وتعاىل هسبحان اللَّـه. وبهابر رنهف تيدق وتعاىل هسبحان اللَّـه
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 غها اسا دان تيدق بربيلم يغ اداله إسالم اومت دمسبه يغ

 اللَّـه. ناءورنفكسم تفيص االضس دغن تفيصبر سرتا

 برحاجة تيدق دان قثخملو يفاءروثم تيدق وتعاىل هسبحان

 يغ وتعاىل هسبحان اللَّـه. وقتو دان اره ت،فمت ،غرواكفد 

 اد سام ،ميسيج دغن برصيفت تيدق إسالم اومت دمسبه

 دمكني اين حال. ملبوت يغ ميسيج اتو كاسر يغ ميسيج

 كفداداله برترسكن  إسالمتوحيد اومت  كفهمن كران

 دفدر وتعاىل هسبحان اللَّـه يكنخوثم يتءيا ،هْيِزْنَت فكونسي

 ،ثذات يضس دفدر باءيق ،قثخملو دغن ناءرسامف غسبار

 وتعاىل هسبحان اللَّـه فرمان. ثربواتنف ونفماهو ثتفيص

 :برمقصود يغ 4 يغضه 1 ايات اإلخالصة سور دامل

 

. اسا مها يغ اللَّـه اياله ( هنكوتو): (حممد واهاي)كاتاكنله "

 مموهون اونتوق خملوق سكالني تومفوان منجادي يغ اللَّـه

 تيدق فوال دي دان برانق تياد دي. حاجة سبارغ

 دغنث". سروفا يغ سسيافافون اد تيدق دان. دفرانقكن

 

 فضغبر توروت ضجو إسالمين ايت، اومت ءسال

 يغ كاي مها ايت وتعاىل هسبحان اللَّـه بهاوا كيقينن دغن

 اين حال. ثناءتفيخ عامل دان ثقخملوكفد  برحاجة تيدق
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 سكالني تافيخنف اكنفمرو وتعاىل هسبحان اللَّـه كران دمكني

 يعين ليازا دغنبرصيفت  وتعاىل هسبحان اللَّـه بهكن ،عامل

 سام-برسام وجود يغ ونف سسواتو تياد ن،ءرموالف تياد

 نغاكفد فض ترس منجادي يغ كيقينن اكنفمرو اينله. دغنث

 اللَّـهين ءكتوهانن سال منافيكن يتءيا ،إسالمت اوم عقيدة

وتعاىل  هسبحان اللَّـهيكن خوتعاىل، دايكوتي منسو هسبحان

 اللَّـه بهاوا يمانيغم كمودين دان ثقخملو يفاءروثم دفدر

كفد  برحاجة تيدق دان بركواس مها وتعاىل هسبحان

 . ثقخملو

 

 وتعاىل هسبحان اللَّـه ميقيين يغ مريك يضبا ايت اوليه

 كيقينن سواتو اكنفمرو ثايضدان سبا ميسيبرج ت،فبرمت

اهل السنه  عقيدة فكونسي دفدر ترساسر دان ساله يغ

 هسبحان اللَّـه نافرم. سبنريغ  عقيدة مروفاكن واجلماعه يغ

 :برمقصود يغ 11 ايات ىشورلا ةسور دامل وتعاىل

 

 دان ثصيفت ذاتث،) دغن سبنديغ يغ فونتياد سسواتو…"

 مليهت". تام الضي مندغر، امت يغ دياله دان( فنتدبرانث
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 سكالني، اللَّـه درمحيت غي مجعة غسيد

 هندقله كيت إسالم اومت ايضاوليه ايت، سبا

-ساتو اداله وتعاىل هسبحان اللَّـه بهاوا ايخرف دان ميقيين

. دمسبه دان طاعيتد وجي،فد برحق يغ توهن ثساتو

 ينءسال ينءال يغ مسبهن اءيثوفمم ثاتوتفس تيدق نسياءم

دامل عامل مسستا د اد يغ مسوا كنغممند وتعاىل هسبحان اللَّـه

 كوتوكنثم ربواتنف. وتعاىل هسبحان اللَّـه ناءتفيخاين اداله 

 اكن تيدق يغ دوسا ثساتو-ساتو اداله وتعاىل هسبحان اللَّـه

 نسي،اءم غورأسس عملن ونف مان قثسبا. ونكنفمدا

 اللَّـه ينءسال اد دان كيقيننقاعت اد ماسيه دي يضسال

 دف ديهف يغ عذاب وليهارفمم اكن دي مك وتعاىل، هسبحان

 منولق إسالم امضا ايت، سبب اوليه. كلق اخرية هاري

فركارا  كران توهن قثباكفد  ناءايخرفك ثكراس-سكرس

 نسياءمكفد  كسسنت دان كنقكروس ممباوا بوليه ايت

 االنبياءة سور دامل وتعاىل هسبحان اللَّـه فرمان اميانضسبا

 :برمقصود يغ 22 ايات

 

 ،اللَّـه دري الءينيغ  توهن دبومي دان غيتكاالو اد دال"

 برتوحيدله) مك. دواث-كدوا فنتدبران روسقله نسخاي
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 توهن ،اللَّـه سوخي مها: (منضسكن دغن اللَّـهكفد  كامو

 ".صيفتكن مريك يغ اف دري عرش، ممفوثاءي يغ

 

 سكالني، اللَّـه درمحيت غي مجعة غسيد

 اين، كاليفد  خطبة خرييغام ايضجوسرتو سبا

 سامبرعه سكالني، ماريله مجاكفد  روثم نييغا ربنم

 ضمنجا يضبا اوسها االضس غمندوكو ادوفكيت برساتو 

 دفدر اللَّـه كلمة ممليهارا سنتياس دغن إسالم امضا كدولنت

 رليكيهفد دان دهينا يضال اتهفا كن،قكروس من،اخن غسبار

 اومت ايضسبا كيت ثماس اينله. اراخ ايضلباف دغن

 باهو يغندضدان بر برسام كيتغب دان سدر لوفر إسالم

 توحيد كلمة نيخكسو دان نءكموليا رتاهنكنفمم يضبا

 . جوابغوغضبرت تيدق يغ يهقف دفدر اين

 

 لندسن ايضسبا اين ددنيا كيت نفكهيدو جاديكنله

 رتاهنكنفمم دامل غكن فراننومبثم كيت اونتوق نغرجواف

 دان ترسرله سيتف إسالم اومت كقواتن يقينله،. إسالم امضا

 برساتو كيت مسوا جك ليهارافتر سيتف امضا نيخكسو

 اللَّـه امضا ممليهارا نيغنتفك ملتقكن خالصا دان هاتي
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 اللَّـه فرمان. ثاالضس-االضس ملبيهي اين وتعاىل هسبحان

 :67 ايات الزمر ةسور دامل وتعاىل هسبحان
 

 جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض ٱ
   لك خك حك جك مق مفحق خف  حف

 

 اللَّـه حرميتغم تيدق (مشرك غي)دان مريك " :برمقصود

 بومي غسدا ،ثدفك دبريكن ثسواجب غي حرمنتفغ نغد

 دان ثكواسا منضغض دامل قيامة هاري دف ثسلوروه

 دان دي يلهخسو مها. ثناءككواس نغد غولوضتر يتغال

 ".سكوتوكن مريك غي فا دري ثناءدأك يغضترتي

 

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

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاَ حئ َٱ لُْمس ْ َيَاَِفرِينَاغفايااَفاْوزا لتَّائِِبيَاَةَاڀوا
 
ٱ

 

 
 


