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 امن واساف  عملن  نغد استقامه 

 م 2021 مي 14 ماءنابرس ـه1442 شوال 2
 

لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

             ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى
 (7 -8:الشرح)

 

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 فبراميان، طاعتله كامو ك غي غ"واهاي اوربرمقصود: 

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

ن كامو. كمودين جكـ غد كالفبركواس( در غي غاور)

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

د )كتاب( اهلل )القرءان(  دان فمباليكنث كغهندقله كامو م

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

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

 وال كسودهنث".فلبيه ايلوق 
 

 سكالني، اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

 هسبحان اهلل دفك ناءكتقو كتكنغمني كيت ماريله  

 االضس ملقساناكن وهغضسو-وهغضبرسو نغد وتعاىل

 مودهن-موده. ثنغالر االضس لكنغضمني دان ثرينتهف

. ةخريا  دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة تفمندا كيت
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 نغد استقامه تاجوق ركاتاكنفمم اكن اين كالي دف خطبة

 .امن واساف عملن

 

 كيت منديديق قثبا براللو بارو غي نمضار بولن  

 نجرنض مربوت اونتوق ةعباد عمل كتكنغمني اونتوق

 نامون. وتعاىل هسبحان اهلل دفدر نداض تفبرلي غي الاهف

 كيت برمعنى ثبوكن نمضار بولن ثبراللو ابيالفا يتو،ضب

 سبلوم الكوكن كيت غي ةعباد عمل كنغورغم بوليه سوده

 دان كتغرتيفمم سنتياس اونتوق دتونتوت كيت بهكن اين،

هلل ا مانفر. وتعاىل هسبحان اهلل دفك كيت عملن قثربافمم

ة سور دامل تادي خطبة اول دف كنخدبا غوتعاىل ي هسبحان

 :برمقصود غي 8هيغض  7 ايات الشرح

 

 عمل سسواتو دفدر) سلساي تله كاوغا ابيالفا كمودين"

 وسهاابر كاوغا وهلهغضسو-وهغضبرسو مك ،(صاحل

 سهاج توهنمو دفك دان (ينءال غي صاحل عمل كنارجغم)

 ."(يينغدان اي مرض كاوغا غي فا) مموهون كاوغا هندقله

 

 رمحكم اهلل، معاشراملسلمني

 شوال، نغكداتا مبوتثم كيت كنقكسرونو دامل  

 سام وكورغف منجادي اداله اين بولن بهاوا افلو كيت نغجا
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 نفكهيدو دامل تيدق اتاو كسن ممربي براللو غي نمضار اد

 دان الاهف منمبه وسهاابر رلوف سالمإ اومت ثسواجر. كيت

. نمضار بولن سفارا برتروسن سلخس عملن كتكنغمني

 كيت اجرغم اكن برتروسن اراخس دالكوكن غي عملن

 عملن فستيا كران برعمل نعمت مراساكن سنتياس رضا

 اكن صخالا غي جيوا دان هاتي نغد دالكوكن غي

. ةبرعباد دامل نعمت دان كنقكسرونو راس كنغمندات

كن دان داجنور غي عملن ايت، ترسبوت غي توجوان اونتوق

 امن سنة واساف عملن اداله اين شوال بولن دامل القكنضد

 افضل لبيه اداله اين امن سنة واساف. شوال دبولن هاري

 يتءيا شوال بولن اول دف برتوروت اراخس دالكوكن

 ونفامياناضواالوبا. ثسرتوس دان شوال دوا دري برموال

سلي -غبرسال اراخس دالكوكن ضجو بوليه اين ةعباد

 .شوال بولن غنجفس

 

 سكالني، اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

 بولن دف هاري امن واسافبر حكمه دان كلبيهن انتارا  

 اكن اين شوال امن سنة واسافبر غي غاور اياله اين شوال

 دبولن واساف جك. ستاهون واسافبر الهاف نجرنض تفمندا
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 غي دوسا وننفامغف منجنجيكن وتعاىل هسبحان اهلل نمضار

 شوال بولن دامل هاري امن واساف كنفكغمل نغد مك اللو،

 نغد نتفبرت اين حال. ستاهون واسافبر رتيفس سام ڽالاهف

 ايوب ابو دفدر رتمذيال االمام اوليه دروايتكن غي يثحد

 صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول ثبهاواس عنه، اهلل ضير

 :برمقصود غي برسبدا

 

 نغد ثيغيداير اللو نمضار بولن دف واسافبر افسياغبار"

 واسافبر تله اي برارتي شوال، بولن هاري امن واساف

 .نوهف ستاهون

 

 سالمإ اومت ضجو اين شوال امن سنة واساف منروسي 

 بولن دف سنة واساف عملن منروسكن اونتوق ترالتيه اكن

 نمضار بولن نغكداتا وغضمنو ثها سقدر بوكن ينءال

 غورأبنتو سسمم اكن غسوغل تيدق اراخس اين حال. سهاج

 اميانضسبا برتروسن اراخس ةعباد عمل مالكوكن اونتوق

 :برمقصود غي ريالبخا االمام اوليه دروايتكن غي يثحد

 

 يشهءعا دفك ثبرتا اكو ثكات عنه اهلل ضير مسروق دري"

صلى  نيب يءدسوكا غاليف غي عمل اكهفا: عنها اهلل ضير

 تروس اراخس دالكوكن غي عمل ،ثجواب ؟ اهلل عليه وسلم
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 ."منروس

 

 سكالني، اهلل درمحيت غي مجعة غدسي

 منديديق اكن شوال امن سنة واساف ايت، ينءسال  

 مبوتثم دامل برسدرهان سنتياس رضا غورأسس ديري

 ابيالفا كران دمكني دكاتاكن اين حال. يلفطرعيدا

 برمعنى شوال بولن دف واساف عملن مالكوكن غورأسس

بولن  دف ةبرعباد نجرنض دان كلبيهن وتاماكنغم تله اي

. يلفطرعيدا مبوتثم دامل برلبيهن تراللو غشوال بربندي

 اكن شوال امن سنة واساف اياله غنتيف لبيه غي سسواتو

 ايت عباده عمل كران هبرعباد دامل استقامه صفة مالهريكن

 عباده عمل بهكن سهاج، نمضار بولن دف ترلتق بوكن

 غنجفس برتروسن دان استقامه اراخس دالكوكن هندقله

 ريلبخاا االمام اوليه دروايتكن غي يث. دامل سبواه حدماس

 :برمقصود غي

 

 نيب دفك ثبرتا غاور: ثكات. عنها اهلل ضير يشهءعا دفدر"

 اهلل؟ يءينتاخد غاليف غي مانكه عمل: صلى اهلل عليه وسلم

 ونفواالو فتت اراخس كنادكرج غي: بركات بلياو
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 ربواتنف عمل الكوكنله: يضال بركات بلياو. سديكيت

 كامو الكوكن". فوغضس غي مان

 

 دامل استقامه غي جيوا وليهارفاوليه ايت اونتوق مم  

 نغد عباده عمل مالكوكن سنتياس هندقله كيت برعمل،

 ءبردعا سرتا عملن قثربافمم وسهاابر دان صخالا غي هاتي

 هاتي نغد كيت دكورنياكن رضا وتعاىل هسبحان اهلل دفك

. اكن ماس فستيا دف برعباده اونتوق برمساغت سنتياس غي

 داسر اتس بوكن دالكوكن غي عملن ثسكريا يفتتا

 برصفة ثها دان برتروسن تفدا اكن تيدق سيتف استقامه،

 .برعباده دامل مجو نءراساف تيمبول اكن ثخريا غي مسنتارا

 

 سكالني، اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

 ربنم اين، كالي دف خطبة يخرياغم يضبا جوسرتو  

 شوال بولن دامل نتفكسم لهبيام سكالني، مجاعه دفك روثم

 غي يضبا. اين امن واساف ملقساناكن وسهاابر اونتوق اين

 وفمم كيت بهاوا كيقينن دان كعزمن تامنكنله برموال، بلوم

 نكياعمر سواسان دامل ونفواالو ثملقساناكن اونتوق

 كيت ثسكريا. جمليس ايضلباف نغد نوهف غي يلفطرعيدا

 ي،غضتي غي كاميانن فتاه اءيثوفمم دان براستقامة سنتياس
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. اين شوال امن واساف ملقساناكن اونتوق وفمم كيت سيتف

 دان لتيزمابر غي غورأسس يضبا ،ثوهغضسسو

 وتعاىل، هسبحان اهلل كرانمسات نية نغدوهغضبرسو

 غي ٢فا نغد لفستيم نجرنض دبالس اكن سيتف

ت كي نفهارغف دان صنخالأك نغد ضمسو. ثدالكوكن

 اهلل اوليه دترميا اكن اين دالكوكن غي امن سنة واسافاتس 

         ةسور دامل وتعاىل هسبحان اهلل مانفر. وتعاىل هسبحان

  :133 ايات عمران ال

 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ    

 ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  
 

 غيعمل كنارجغم) دفك كامو رالهضدان س"برمقصود: 

 دان كامو، توهن دري وننفمأك (تفمندا اونتوق باءيق

 دان يتغال االضس سلواس غثبيد غي ضشر (تفمندا)

 "،برتقوى غيغاور يضبا دسدياكن غي بومي،

 

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
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ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاَفيااَفَ حئ َٱ لُْمس ْ َيَاَرِينَافغْوزا لتَّائِِبيَاَةَاڀوا
 
ٱ


