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 ترفوجي  يغ عملن ضورو ممولياكن
 هـ 2021مي  21برساماءن  م 1442شوال  09

 
 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يتجث    ...

 مث  ىث     يث  حج  مج

 (11ايات:اجملا دلة  ) 
 

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  

طاعتله كامو كفد اهلل  ،"واهاي اورغ يغ برإميانمقصود: بر

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

كالغن كامو. كمودين جكـ  فداورغ يغ بركواس( در)

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

هندقله كامو مغمباليكنث كفد )كتاب( اهلل )القرءان(  دان 

برإميان كفد اهلل دان  جيك كامو بنر ،( رسولثالسنة)

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

 لبيه ايلوق فوال كسودهنث".
 

   ،سكالني اهلل درمحيت يغ مجعة سيدغ

 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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 تاجوق ركاتاكنفمم اكن اين كالي دف خطبة. ةريخدا

 .وجيفتر غي عملن وروض ممولياكن

 

سالم منونتوت علمو اداله إمنوروت اجرن 

 منجادي ماهو غي غورأسس. مسلم فستيا دفك نفكواجي

 ايضسبا وروض اريخمن هندقله برعلمو، غي غاور

 افتن. ثعلمو نغركمبف اونتوق نديديقف دان غمبيمبيف

 سسواتو ممهمي بوليه ايت غورأسس مستحيل وروضبر

 ككلريوان دفك ممباوا اكن يغدبيمبا دان بتول نغد علمو

 .كسسنت دفك ممباوا بوليه ثاخري غي همف ساله دان

 

 دان منديديق يبار،ثم اوسها االضاوليه ايت، س

 غي مريك ممرلوكن غثمسيم تاهوانفغ علمو كنغمبغم

. علمو سسواتو دامل بركبوليهن دان بركماهرين برعلمو،

 ورو،ض علماء، عاليم نغكال دفدر ترديري اين مريك

 برمنفعة غعلمو ي يباركنثم غي سهاج فسسيا دان نديديقف

 موده غي سضتو ساتو بوكنله اين سضتو. نسياءم دفك

 كنقكدودو كتغغم وتعاىل هسبحان اهلل لهوايت كران دان

 اول دف كنخدبا غي مانثفر اميانضسبا برعلمو غي غاور

 :برمقصود غي 11 ايات ةدلااجملة سور دامل تادي خطبة
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ارا دانت براميان غي غاور-غاور درجت يكنغضاهلل مني"...

 امضا تاهوانفغ علمو دبري غي غاور-غكامو دان اور

 مها اهلل ،(تلهغاي) دان درجت فبربا (كامو نغكال دري)

 ".الكوكن كامو غي فا غتنت ثتاهوانفغ مندامل

 

 معاشر املسلمني رمحكم اهلل،

 وروض لرضبر غي مريك اين هاري دف يتو،ضنامون ب

. نديديقنفيا دن دامل ابرنخ ايضلباف نغد نفبرد سنتياس

 مريك راننف اياله وروض اوليه يفدهاد غسري غي ابرنخ انتارا

 لينتريضس اوليه رتيكايفد دان تفسري دساله غسري غي

 مرتبت اكن رنده غممند غي اد اكنغضسهي مشاركت،

 غي اد ماسيه كيت، مشاركت نغكال دامل .وروض غسأور

 مريك انق-انق اونتوق الت ايضسبا وروض ناغضفبر

-انق منديديق جوابغوغضت ثنوهفس ملتقكن نغد برجاي

 مريك انق-انق ثسكريا. مات-مسات وروض دفك انق

 اكن وروض مك باءيق، غي انسان منجادي تيدق اتاو لضاض

 فبا ايبو هغسست ضجو اد. رسالهفد اكن دان ساغم منجادي

 اد بهكن وروض سوضت رليكيهفمم دان هيناغم فوغضس غي
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 وروض ثسكريا وروض دراكنخمن دان اكييتثم فوغضس غي

 .مريك انق حكومغم ترسبوت

 

 عرتافاد غي ندعوهف ي،ِبَرُم اياله وروض ثوهغضسسو

 مورايسي مريك كران سالم،إ امضا دسيسي مليا تغسا

 كجالن نسياءم غممبيمبي دامل رسول اراف سضتو-سضتو

 اين وروض راننف ثبسر. علمو يبارنفث ماللوءي كبنرن

 غبينت ايضسبا دعبارتكن علمو اهلي ايضيك سبامر كران

 افتن اللوان يغمنرا جالن نوجنوقف منجادي غي يتغدال

 غي حديث سبواه دامل. ثديديق انق غبالك التر رياغم

 عنه اهلل ضيرأ َدْرَد ابو دفدر داود ابو االمام اوليه دروايتكن

 غي برسبدا وسلم صلى اهلل عليه اهلل رسول ثبهاواس

 :برمقصود

 

 نيب اراف. نيب اراف يثفواريت اداله ا علماء ثوهغضسسو"

 يثكنرامو ثها مريك. درهم دان دينار يثكنرامو تيدق

 ترسبوت (علمو واريثن) مبيلغم غي افسياغبار مك. علمو

 ."ورنافمس غاليف غي هابوان مبيلغم تله اي
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 سكالني، اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

 اكنفمرو وروض غسأور سضين ايت، توءسال

 نءرسديافابر كران مريك ممرلوكن خنم غي سضتو سواتو

 غي حياتنفغ دان كصربن كقواتن، ديري، جاتي علمو،

 اجر توجنوق ممربي دان غممبيمبي منديديق، اونتوق فوكوخ

 ام،ضا دفك وناضبر غي انسان منجادي رضا ثديديق انق دفك

 اوليه دروايتكن غيحديث سبواه  دامل. اراضن دان ساغب

 ثاهلل عنه بهاواس ضيك راِلَم بن ْسَناَ دفدر امحد االمام

 :برمقصود غي برسبداوسلم  عليه صلى اهلل اهلل رسول

 

 تاهوانفغ برعلمو غي غاور نءامافومارف ثوهغضسسو"

 منجادي غي يتغدال غبينت-غبينت رتيفس اين بومي دموك

 ونفماهو ددارتن اد سام نضلفك دامل يغمنرا دان توجنوقف

 غهيل اكن خواطرييد غهيل اتاو تربنم اي ابيالفا دالوتن،

 ."توجوان اره

 

 رلوف سالمإ اومت ايضكيت سبااوليه ايت، 

 كيت. وروض مرتبت كتغغم دان ممولياكن ي،ءاضهرغم

 كران ثساليق غي تفدمت مريك ملتقكن دان حرميتغم رلوف

 الجريفمم دان ممهمي تفدا كيت مريكله اوسها نغد
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 كيت. وناضبر غي انسان منجادي كيت غضسهي علمو

 مريك نغد ادب-ادب ضنجام سنتياس هندقله ضجو

 مرنداه باءيق، غي بهاس وناكنغضم فاكخبر رتيفس

 كلمهن، اريخمن تيدق مريك، مرواه ضمنجا ديري،

 فترهاد غساي كاسيه منوجنوقكن دان ريهاتنيف سنتياس

 .مريك

 

 دجاديكن هندقله اين وروض جاس يءاضهرغعملن م

 ايضسبا خدمتبر يضال تيدق مريك ونفواالو بوديا

 تندا ايضسبا وروض منزيارهي غلواف لهامبي. وروض غسأور

 امليغم مريك جك مريك بنتوله دان مريك جاس غنغم

 ضجو كيت ايت، ينءسال. ساكيت كتيك اتاو كسوسهن

 كنءاعمند نغد وروض جاس يءاضهرغم بوليه

 سام كيت منديديق دان اجرغم تله غي وروض ناءكسجهرت

اهلل.  كرمحة كمبالي مريك سسوده اتاو تثحيا مساس اد

 سوكر ايت وروض غورأسس ورباننفغ ثوهغضسسو

 اجرغم تله مريك. ايننت غونوضس نغد واالو دبالس اونتوق

 غوا سرتا ضتنا ماس، رياغم افتن كيت منديديق دان
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 ممربيكن دمي ديري ممباكر غي ليلني عبارت مريك. يتغضري

 ث.ديديق انق دفك ترباءيق نكديديق

 

 سكالني، اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

 اين، كالي دف خطبة خريياغم ايضجوسرتو سبا

 كيت سام-برسام ماريله سكالني مجاعه روثم نيغاي ربنم

 غي نديديقف ضور سلوروه ورباننفغ دان جاس يءاضهرغم

 نديديقنف ممرتبتكن دميتناض دان ماس  وربنكنغم قثبا تله

 ورباننفغ دان جاس نغد ثوهغضسسو. كيت اراضدن

 مسلم منجادي كيت ممبنتو تله اين هاري دف وروض غسأور

 غي مسلم منجادي ثسرتوس برعلمو برتقوى، براميان، غي

 هسبحان اهلل ضمسو. اراضن دان ساغب ام،ضا اونتوق وناضبر

 اراف مسوا دفك ورنياكنغم دان ضاءيمر تروس وتعاىل

 اهلل فرمان. خريةدا دان ددنيا نتمحكرا اكن كيت وروض

 :151البقرة ايات ة دامل سور وتعاىل هسبحان

 

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  

ۋ  ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ې  ې  

 ې  ې  ى  
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 دفك بريكن كامي برقبلتكن كعبه يغ  نعمت )"برمقصود: 

 دفك كنوتوسغم (نعمة كامي)مساله سفرتي  (ايت اموك

 غي  (ياءيت حممد) كامو دري كالغن رسول سأورغ اموك

ممربسيهكن  دان كامو دفك كامي ايات-ايات اكنخممبا

دري عملن شريك دان ) كامو اجركنغم دان كامو

 (القراءن) كتابدان يغ مغاجركن كامو كندوغن  (معصية

 غي فا كامو اجركنغمدان  ،كبيجقسناءن ةحكمسرت 

 ".كتاهوي كامو بلوم
 

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 

تاْغِفرِينَا حئ َٱ لُْمس ْ َيَاَفايااَفاْوزا لتَّائِِبيَاَةَاڀوا
 
 ٱ

 


