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لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   

 ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ   

 (1-3:)العصر

 

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  يَافحئ  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  

 (59النساء:)    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  
 

د اهلل فطاعتله كامو ك براميان، غي غواهاي اور"برمقصود: 

دان  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمد فدان طاعتله كامو ك

ن كامو. غكال فدبركواس( در غي غاور)د "أوىل األمر" فك

 سواتوبرسليسيهن( دامل س)بنته -كمودين جكـ كامو بربنته

كتاب( اهلل )د فمباليكنث كغمكـ هندقله كامو م ،ركاراف

 براميان كامو بنر جكـ ،( رسولث)السنةالقرءان(  دان )

ي ضبا)دمكني اداله لبيه باءيق  غي أخرية.د اهلل دان هاري فك

 وال كسودهنث".فدان لبيه ايلوق  ،كامو(

 

 سكالني، اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

سبحانه  اهلل دفك ناءكتقو كتكنغمني كيت ماريله 

 دان ثرينتهف االضس ملقساناكن وهغضبرسو نغدوتعاىل 

 تفمندا كيت مودهن-موده. ثنغالر االضس لكنغضمني
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 دف خطبة. دأخرية دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة

 .بركة غي عمور تاجوق مغهورايكنلي اين اكن كا

 

سبحانه  اهلل دكورنياكن غي تربسر نعمت ساتو ساله   

 اياله سالمإ دان اميان نعمت سفسل كيت دفكوتعاىل 

 يكوتغم ماس نعمت وناكنغضم غي مريك. ماس نعمت

 دان ددنيا نغونتوأك روليهفمم اكن سيتف اهلل راتورنف

 نعمت اكن ورفك غي مريك ثسباليق يفتات اكن ،خريةأد

 دمكني اين حال. سالنثف دان يانضكرو ممباوا اكن ماس

 تله غي وقتو دان كمبالي اكن تيدق يضرف تله غي ماس كران

. مسوال كمباليكند تفدا اكن كنيغمو تيدق لكنغضدتي

 دموك دالكوكن غي صاحل عمل لهثها دباوا وفمم غي ركاراف

 دامل تادي دباخكن غيسبحانه وتعاىل  اهلل رمانف. اين بومي

 :برمقصود غي 3 غضهي 1 ايات ة العصرسور

 

. يانضكرو دامل ايت مأنسي ثوهغضسسو !ماس دمي"

 مريك دان صاحل برعمال دان براميان غي غاور كخوالي

 ".كصربن نغدسنفبر سرتا كبنرن نغدسنفبر والف
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 ،معاشراملسلمني رمحكم اهلل

 كيت اين، ماس لوأس غتنت ركاتاكنفمم كيت ابيالفا 

 بركاءينت غي سسواتو ممبيخاراكن دفدر سفترل بوليه تيدق

 اكنفمرو مأنسي اوسيا اتاو عمور. مأنسي عمور نغد

 غضسهي غورأسس كالهرين دري برموال كهيدوفن وهفتيم

 دان غماسي عمور نفكتت مميليقي مأنسي فستيا. ثكماتين

 اداله ددنيا غورأسس عمور وهفمتي الما فبرا مننتوكن غي

 نامون. وتعاىل هسبحان اهلل دفدر كتنتوان دفك غنتوضبر

 نغد الالي غي اين هاري دف مأنسي نغكال دامل اد يتوضب

 تله مريك دسدري افتن غضسهي دبريكن، غي عمور نعمت

 دانسيا غيركاراف نغد ددنيا ثعمور هابيسكنغم

 ايت غورأسس ابيالفبهاوا ا سدر تيدق مريك. يكنضمرو

 كماتني نغد كهيدوفن جارق مك ،ثاوسيا برمتبه مساكني

 اوليه دروايتكن غي حديث سبواه دامل. ثرييفهمغم مساكني

 ثبهاواس عنه اهلل رضي ْرَمُع ُنْباِ دفدر يالبخارمام الا

:برمقصود غي برسبدا صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول

  

 ".رفمسا غاور اتاو غاسي غاور رتيفس ددنيا كامو جاديله"

اهلل عنه بركات: جك كامو براد دوقتو  ضير رَمُع ُنْبدان ِا
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 كامو جك. يضاف وقتو غضسهي وغضتو كامو نغجا ،غتف

. غتف وقتو غضسهي وغضتو كامو نغجا ي،ضاف دوقتو براد

 اونتوق (نءرسدياف يضبا) مو صيحت وقتو دري له لامبي

 يضبا) ومتحيا وقتو دري ل لهامبي دان مو ساكيت وقتو

 .ماتيمو وقتو اونتوق (نأرسديف

 

 سكالني، اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

 رلوف منيوءم فستيا ثسواجر ايت، اوليه  

 يقءسبا نغد دبريكن غي عمور رهضانو وناكنغضم

 كنفكغمل دان كنفرسيافمم سنتياس هندقله كيت. كنيغمو

 خريةأد ناءيضكبها منجامني بوليه غيعمالن نغد ديري

باءيق عمور اياله -يقءكران سبا دمكني اين حال. كلق

قسبورو دان صاحل عمل نغد يايسد غنجف غعمور ي

 دوسا ربواتنف نغد يسياد يفتتا غنجف غي عمور اداله عمور

  نغد نتفبرت اين حال. وتعاىل سبحانه اهلل دفك معصية دان

 اهلل لرسو بهاوا الرتمذي االمام اوليه دروايتكن غي يثحد

باءيق -سبايق:"برمقصود برسبدا صلى اهلل عليه وسلم

دان  ثعملن باءيق دان عمور غنجف غي افمأنسي سيا
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 بوروق دان عمور غنجف غي سيافا مأنسي بوروق-سبوروق

 "ثعملن

 

 غي عمور اتاو اوسيا وليهارفمم يضبا ثوهغضسسو 

 فبربا ممربيكن تله اسالم اجرن ن،فكهيدو دامل بركت

 تفدا اين عمور كربكنت اياله، ثانتارا .ثاومت دفك ندوانف

 دان كاميانن كتكنغمني ستقامةابر سنتياس نغد يهءدرا

 اياله ترباءيق غي مأنسي. وتعاىل هسبحان اهلل دفك ناءكتقو

 سنتياس اونتوق عمور نعمت وناكنغضم غي مريك

دركن ديري دري مالكوكن هينغم دان نقيءكبا مالكوكن

 غي عمالن ملقساناكن سنتياس مريك. كرنغكمو

 صالة، رتيفسسبحانه وتعاىل  اهلل دفك ديري مندكتكن

 ضجو عمور كربكنت. ثايضسبا دان القرءان ممباخ برذيكري،

 سنتياس ايت غورأسس ثسكريا وليهارفد تفدا اكن

 دان رفاستغابر ،ءبردعا نغد ديري رباءيقفمم وسهاابر

 اهلل مانرف. وتعاىل هسبحان اهلل دفدر وننفمأمموهون ك

 :برمقصود غي 3 اياتهود  ةسور داملسبحانه وتعاىل 

 

 دري) كامو توهن دفك ونفام ممينتا كامو هندقله دان"

 كمبالي عرجو كامو هندقله كمودين ،(ريكش ربواتنف
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 نغكسن نعمت كامو ممربي دي ايفسو; ثدافك طاعة

 غي ماس سواتو ك غضهي (ياددن) باءيق غي فهيدو

 "…ترتنتو

 

 سكالني، اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

 دامل كربكنت تكنفمندا اونتوق خارا ايت، ينءسال 

 مأنسي، سسام نغهوبو ممليهارا نغد اداله كيت اوسيا

 نغهوبو ركوكوهفمم تفدا غي عمالن قثربافمم نغد يتءيا

حرمت مغحرميت، تضور منضور دان  رتيفس ِمْحالرَّ ُةصَلِ

 دان ركنتشاكم ن،اءامضأك ياتنضدامل ك تولوغ منولوغ

 االمام اوليه دروايتكن غي حديث سبواه دامل. ثايضسبا

 ثبهاواس عنه، اهلل ضير مالك بن انس دفدر البخاري

 :برمقصود غي برسبدا صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول

 

 دان ثاونتوق رزقي ينتوف كنغفدال نيغيا افسياغبار" 

 ُةصَلِتالي  كنغمبوثم اي هندقله ثعمور كنغنجفد

 ."ِمْحالرَّ

 

 ربنم اين، كالي دف  خطبة خرييأغمجسرتو اونتوق   

 نعمت وناكنغضم رضا سكالني مجاعه اراف دفك روثم نيغاي

 كيت نلهغجا دان كنيغمو غي يقءسبا اين عمور نءكورنيا
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سبحانه وتعاىل  اهلل دفك كطاعنت مالكوكن دامل وهغضبرت

كيت  فهيدو نخريأغف اكن تاهويغم تيدق كيت كران

 غي عمور اداله ترباءيق غي عمور ثوهغضددنيا اين. سسو

 سنتياس برمتبه كالي فستيا دف غي عمور يتءيا بركة

 هسبحان اهلل دفك كطاعنت دان عمالن ثبرمتبه نغد يغيرياد

 سهارين نفكهيدو ماس وروسكنغم كيت ماريله. وتعاىل

 نفكهيدو نعمت غلواف وناكنغضم دان تراتور نغد كيت

 غي بكلن اونتوق ددنيا عمالن قثربافمم نغنياكن ددكور غي

 سنتياسسبحانه وتعاىل  اهلل ضمسو. كلق خريةأد دباوا

 دبريكن دان كيت نفكهيدو غنجفس دف كربكنت ممربيكن

 داملسبحانه وتعاىل  اهلل مانرف. باءيق غي فهيدو نخريأغف

  :70 ايات لحالن سورة

 

ڭ  ۇ  ۇ   ۆ     ۆ   ۈ    ۈ  ٴۇ    ڭۓ  ۓ  ڭ  ڭ

 ۉ  ې  ې  ې  ې  ۉۋ  ۋ  ۅ      ۅ
   

 دفك تياد دري) كامو تاكنفمنخي غي اهلل دان: "برمقصود

 مك); كامو عمور وهفتيم ورناكنفمثم دي كمودين; (اد

 دانتارا والف اد دان (ثماتي راكنضدس غي كامو دانتارا اد

 كتغريف) مله غي عمور كتغريف دفك ثنكدكمبالي غي كامو
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 تغاي تيدق دي منجاديله غضسهي ،(بودقن-كبودق توا

 مها اهلل ثوهغضسسو; ثدكتاهوي تله غي سسواتو اكن

 ".كواسبر مها يضال تاهوي،غم

 

 

 

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

ہ ۀ ۀ  ڻ وَل سَائ ر 

تاَفيااَفَ حئ َٱ لُْمس ْ َيَاَرِينَاغفْوزا لتَّائِِبيَاَةَاڀوا
 
 ٱ

 


