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  دعوه اوسها كاساكنممفر
 م 2021 نوؤميرب 12برساماءن  هـ 1443 ربيع األخر 07

 

 لْقَـآئِـلِٱ  ٻ  

 حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من ٱٱٱ
 ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ ىييي مي خي

نئ مئ زئ  رئ ّٰ  

 (110:ال عمران)
 

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  

 (59النساء:)    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  
 

  فد"واهاي اورغ يغ براميان، طاعتله كامو كبرمقصود: 

"أوىل  فددان ك اللَّـه رسول  فددان طاعتله كامو ك اللَّـه

كالغن كامو. كمودين  فداورغ يغ بركواس( در)األمر" 

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

رءان(  الق) اللَّـه كتاب( ) فدهندقله كامو مغمباليكنث ك كم

 اللَّـه  فدبراميان ك كامو بنر كالسنة( رسولث، ج)دان 

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

 دان لبيه ايلوق فوال كسودهنث".

 

 سكالني، اللَّـه  درمحيت غي مجعة غسيد

 هسبحان اللَّـه  فدك ناءكتقو كتكنغماريله كيت مني

 االضس ملقساناكن وهغضس-وهغضبرسو نغوتعاىل د

 مودهن-موده. ثنغالر االضس لكنغضمني دان ثرينتهف

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

 .هدعو اوسها كناركاسفمم

 

 ثها بوكن مسلم غورأسس جوابغوغضت

 غي فا يكوتيغم دان وتعاىل هسبحان اللَّـه رينتهف ملقساناكن

وسلم  عليه اللَّـهصلى  اللَّـه رسول ينداضب اوليه كنجراد

 ضجو مسلم غسأور جوابغضوغت يفتتا اكن سهاج،

 نسياءم ممباوا اونتوق علمو سسواتو يكنفامثم هندقله

 اللَّـه فرمانحال اين برتفنت دغن . سالمإ فهيدو كجالن

ة سور دامل تادي خطبة اول دفكن خاباديغ  وتعاىل هسبحان

  :برمقصوديغ  110 ايات عمران ال

 

يغ  اومت باءيق-سبايق اداله (حممد اومت واهاي)كامو "

 كامو (كران) نسي،اءم اومت (فاءيده) يضبا دالهريكن

 دفدر غمالر دان باءيقيغ  ركاراف االضس بربوات وروهثم

 والفكامو  سرتا (كجي دان بوروق) سالهيغ  ركاراف االضس

 اهلي كاالوله دان (اميان بنر-سبنر نغد) اللَّـه دفك براميان

يغ  اميانضسبا) براميان ايت (ىنصرا دان يهودي) كتاب

. مريك يضبا باءيق منجادي ايت (اميان) تنتوله ،(ثمسستي
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 غاور مريك قنثكب دان براميانيغ  اد مريك دانتارا (يفتتا)

 ."فاسيقيغ 

 ،اللَّـهرمحكم  معاشراملسلمني

 دان عقيدة فثليويغن ايسو يتفاين كيت دا خريمتأ

 اخالق كرونتوهن سرتا ،شريعة نغد نغبرتنتايغ  الكوانف

 اين ركاراف. كيت مشاركت دامل رنغكديغ سر سوده

 دفك ممباوا بوليهسوده فسيت  كاولد تيدق ثسكريا

 اكن ثاخرييغ  غورأسس مياننأك دان عقيدة نقكروس

 اوليه. مشاركت نفسالم دامل كهيدوإنيالي كنغهيلغم

 اونتوق راننف مماءينكن ادوف برساتو رلوف سالمإ اومت ايت

 انتارا. اجران إسالم يغ سبنر دفك كمبالي نسياءم اجقغم

 هندقله سالمإ اومت اياله دالكوكن رلويغ ف اوسها

حال  .مشاركت نفكهيدو دامل دعوه راننف كناركاسفمم

 س اوتامضتو اكنفمرو اين دعوه اوسهااين دمكني كران 

 اياث .اين بومي دموك سالمإ يباركنثم دامل رسول اراف

 فطره دفك كمبالي نسياءم ممبنتو يضبا رلوكنفد تغسا

 يغ سبنر. اللَّـه همبا منجادي
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يغ  عرب نءركاتاف دفدر صلابر اين دعوه كاتانفر 

 انتارا .يلغضمم دان وتفمنجم رو،ثم اجق،غم برارتي

 رهأك نسياءم اجقغم اونتوق اياله اين دعوه توجوان

. كرنغكمو مالكوكن درفد نسياءم هخضمن دان نقيءكبا

 ملكنغم نسياءم اجقغمانتوق  برتوجوان ضوج دعوه

يغ  همبا منجادي نسياءم ممبنتوق يضبا سالمإ نيالي

 اكنفمرو اين دعوه اوسها. وتعاىل هسبحان طاعة كفد اللَّـه

 سالمإ اومت دفك جوابكنغوغضرتفديغ  نفاجيكو

 دان وانفكمم يكوتغم واليخك افتن ثسلوروه

 حال اين دجلسكن سباضاميان دامل .غماسي نءايافوأك

 104 ايات عمران ال ةسور دامل وتعاىل هسبحان اللَّـه فرمان

 :برمقصوديغ 

 

 (دعوهبر) روثميغ  واقفانتارا كامو ساتو دان هندقله اد د"

 بربوات وروهثم دان (سالمإ كنغمبغم) كباجيكن دفك

 سالهيغ  االضس دفدر غمالر سرتا باءيق،يغ  ركاراف االضس

 اياله دمكني صيفتبريغ  مريك دان (كجي دان بوروق)

 ."برجاييغ  غاور
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 سكالني،اللَّـه   درمحيت غي مجعة غسيد

 دالكوكن تفدا اين دعوه اوسها ممستيكن يضبا

 دفك نقيءكبا ممربيكن تفدا دان برتروسن اراخس

 يكوتغهندقله دالكوكن م دعوهت، مك مشارك

صلى  اللَّـه رسول ينداضب اوليه دتوجنوقكن تلهيغ سباضاميان 

 اوليه جركناديغ  اراخ كراندمكني  اين حال. عليه اللَّـه

 ينداضب ثانتارا. دعوه بنتوق باءيق-سبايق اداله ينداضب

حكمة دان نصيحة يغ باءيق مغضوناكن فندكنت  دعوهبر

 ركنفمما دان باءيقيغ  كات توتور وناكنغضم نغدياءيت 

 اينله ينداضب ديري دف اديغ  فسيك. وجيفتريغ  اخالق

. نسياءم اومت اوليه دترميا تفدا سالمإ امضا ببفث انتارا

يغ  125 ايات للنحا ةسور دامل وتعاىل هسبحان اللَّـه فرمان

  :برمقصود

 

 حكمة نغد (حممد واهاي)جالن توهنمو سروله ك"

 حبثلهبر دان باءيقيغ  اجرنفغ نصيحت دان ناءكبيجقسن

 لبيهيغ  اراخ نغد (ايت سروكن كاوغايغ )ريك م نغد

 يءتاهوغم لبيهيغ  جوا دياله توهنمو ثوهغضسسو; باءيق
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 لبيهيغ  جوا دياله دان ثجالن دري سستيغ  غاور اكن

 ."توجنوقف هداية تفمندايغ  غاور اكن يءتاهوغم

 

 سكالني،اللَّـه   درمحيت غي مجعة غسيد

 ينا دعوه اوسها منجالنكن ث مريك يغ وهغضسسو

 لياكنودماكن  ث مريك، انتاراثكلبيهن قثبااكن ممفراوليه 

 وتعاىل هسبحان اللَّـه دسيسي بسريغ  نجرنض كندبريسرتا 

 ثبهاواس مسلم االمام اوليه دروايتكنيغ  حديث اميانضسبا

  :برمقصوديغ  برسبدا عليه اللَّـهصلى  اللَّـه رسول ينداضب

 

 باءيقيغ  ركاراف سسواتو منوجنوقكن تفدايغ  افسيا غبار"

 ثباءيق ربواتنف دفدر الاهف تكنفكن منداا اي مك

يغ  غاور دري الاهف تكنفمندا ضجو اي دان ترسبوت،

 سديكيت مريك الاهف كنغدكور افتن ،ثسفسل ثيكوتيغم

 ."ونف

 

دفنوهي فلباضاي كماجوان يغ  زمانفد نامون بضيتو 

 دفك ترحد ثدالكوكن تيدق هايغ  دعوه اوسهااين 

 امضا علمو يكنفامثم رتيفسترتنتو سهاج  متفت

 يفتتا اكن. ثايضسبا دان علمو وستف سوراو، دمسجد،

 ايكنضلبافد رلوف دعوه اينفمفث اين ماجو سربايغ  زمان دف
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. ماي دعامل تركيينيغ  نغرهوبوف رالنتف وناكنعضم نغد

 منجالنكن يغ مريكفركارا ترسبوت  منخافاي انتوق

 علمو ايضلباف نغد ديري كنفكغمل رلوف اين دعوه اوسها

 .كيين ماس مشاركت رلوانفك يكوتغم كماهرين دان

 

دامل مثمفايكن دعوه ماللوءي عامل ماي  يتوضنامون ب

 هاتي-برهاتيسنتياس   هندقله كيتبهاوا  تغداي رلوف ،اين

 حال. سالمإ اجرن مليبتكن ثصخصو علمو الوركنثم دامل

 بيبس دان تربوك تراللو يغ امضكران معلومت ا دمكني اين

 دفك الروانخك دان ككلريوان غوندغم بوليه يسنفتا افتن

 ايت اوليه. ترسبوت علمو تكنفمندا دامل ونافغض هغسست

 ترلبيه يقليديثم دان منلييت سنتياس هندقله سالمإ اومت

 دان يكنفادمس نيغاي يغ معلومت دان علمو دهولو

 ممبوات رلوف اين دعوه يكنفامثم يغريك م. سيكنغدكو

 عمروجو اتاو بنر يغ سومرب دفك دهولو ترلبيه كنعجوور

 دان كبنرن ممستيكن يضبا امضا بركواس يهقف دفك

 .سالمإ اومت دفك دعوه يكنفامثم دامل كصحيحن
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 سكالني،اللَّـه   درمحيت غي مجعة غسيد

 اين، كالي دف خطبة خريياغم ياضباس سرتووج

 سام-برسام كيت ماريله سكالني، مجاعه روثم نيغاي ربنم

كران  كيت مشاركت دامل دعوه اوسها كناركاسفمم

 بركواس يهقف اوليه يكولفد هاث بوكن اين دعوه اوسها

 اوسها بهكنسالم سهاج. إتوبوهن رف بادن اتاو امضا

 دان ممليهارا دمي برسام اراخس دالكوكن هندقله دعوه

 فرمان. سنديري ايت سالمإ امضا مندولتكن سرتا ممرتبتكن

 :33 ايات فصلت ةسور دامل وتعاىل هسبحان اللَّـه

 زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب ٱ
نث مث  

 

 دفدر ثنءركاتاف باءيق لبيه يغدان تيدق اد ": برمقصود

 ،اللَّـه (رينتهف مماتوهي دان ساكنغإم) دفك روثم يغ غاور

 مسبيل صاحل، يغ عمل كنارجغم سنديري دي سرتا

 يغ)سالم إ غاور فددر اداله اكو ثوهغضسسو: بركات

 ."(ـهاللَّ دفك بولت برسراه
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كَا را انََِِبَېئ ەئ    ٺَبا فاعاِنَىئلُْقْرءا نَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

اهَُ   ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ ت جب  حب  ِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وَا  ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاَ حئ َٱلُْمس ْ َيَاَِفرِينَاغفايااَفاْوزا  ٱلتَّائِِبيَاَةَاڀوا


