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 موافقة سسام اهلي مشاركت كوكوهكنفر
 م 2021 نوؤميرب 19برساماءن  هـ 1443 ربيع األخر 14

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 رب يئ ىئ  مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٱ
 مت  زت رت يب ىب نب مب زب
 يث  ىث نث مث زث رث يت ىت نت
مل  يك ىك مك لك اك يق ىق ىفيف  

 (103 :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



 2 

  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  

 اللَّـهطاعتله كامو كفد  ،مياناواهاي اورغ يغ بر"مقصود: بر

دان كفد "أوىل األمر"  اللَّـهدان طاعتله كامو كفد رسول 

 جككالغن كامو. كمودين  فداورغ يغ بركواس( در)

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

)القرءان(  دان  اللَّـههندقله كامو مغمباليكنث كفد )كتاب( 

دان  اللَّـهميان كفد ابر جك كامو بنر ،( رسولثالسنة)

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

 لبيه ايلوق فوال كسودهنث".
 

  ،سكالني اللَّـه درمحيت غي مجعة غسيد

 نغد وتعاىل هسبحان اللَّـه دفماريله كيت برتقوى ك

 دان ثرينتهف االضس ملقساناكن دغن تقوى بنر-سبنر

 تفمندا كيت مودهن-موده. ثنغالر سضاال لكنغضمني

 دف خطبة. اخريةد دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة
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 موافقة كوكوهكنفر تاجوقمغهوريكن  اكن اين كالي

 .تمشارك اهلي سسام

 

 اداله اين هاري دنعميت غمانن يأكمعمورن دان ك

 منروسي ايفاخد يغ وتعاىل هسبحان اللَّـه نعمت ساتو ساله

. مشاركت نغكال دامل فهيدو ادوانفرف دان فقنتاكمو

 فا دامل كقواتن ممبينا بوليه كنيغمو تيدق اراضن سسبواه

. بله هفخرب ثمشاركت وتاغضا جك ون،ف سكالي غبيد جوا

 تروس ثايا ايفسو ضدجا دان ليهارافتيله دمس اين نعمت

. غدات اكن يغ نغولوض اوليه دواريثي تفدا دان ككل

 تادي خطبة اول دف كنخادبا يغ وتعاىل هسبحان اللَّـه فرمان

 :برمقصود يغ 103 ايات عمران ال ةسور دامل

 

 امضا) اللَّـه تالي دفك سكالني كامو وهلهضت فضغبردان "

 نعمت لهغبراي دان كن-رايخبر كامو نلهغجا دان (سالمإ

 مساس) موسوهن-برموسوه كامو كتيك كامو دفك اللَّـه

 كامو هاتي دانتارا اتوكنثم اللَّـه اللو ،(دهولو جاهلية

 مك ،(سالمإ نعمت نغد ادوف-برساتو كامو يغضسه)

 يغ سالمإ غاور ايت اللَّـه نعمت نغد كامو منجاديله

 نراك غي جورفت د برادا تله دهولو كامو دان برساودارا
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 اللَّـه اللو ،(جاهلية مساس كامو ككفورن دسببكن)

 سالمإ نعمت دسببكن) ايت نراك دري كامو سالمتكن

 ايات كامو دفك منجلسكن اللَّـه دمكينله. (ضجو

 تث".هداي توجنوقف تفمندا كامو ايفسو ،ثنغكرتا

 

 معاشر املسلمني رمحكم اللَّـه،

ركت ايت مشا اهلي سسام نتقكمواف ثوهغضسسو

 برمشاركت، نفكهيدو منجالين دامل كران يغنتفامت 

 اوليه. ينءال سام ساتو انتارا ممرلوكن يغسالامت  نسياءم

 ممبينا سنتياس رضا ثاومت دفك القكنغضم امت سالمإ ايت،

 جرين هنداي، صحابة ،ةرابق قوم سسام باءيق يغ نغهوبو

 سسام نتقكمواف نغهوبو. يغسكليل مشاركت دان غضتت

 ،ضبرهر فوكوخ يغ نيالي اكنفت اين مرومشارك

 كران اير بولت" اتاكنثم يغ ماليو ريبهاسف اميانضسبا

 دامل نتقكمواف. "موافقة كران نسياءم بولت ،غمبنتوف

 ماننأك دفك يكوخن ساتو ساله اكنفمرو ضجو مشاركت

 يكوخن افتن. كيت اراضدن نفكهيدو دامل ءنايضكبها دان

 هاوا يكوتغن ماءدأك دامل فهيدو اكن مشاركت اين،

 نيالي غهيل نن،فكسو تفيص تياد ن،غرتيمبف تياد ،نفسو
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 دان ءناتكغرسف دفك ممباوا اكن ثاخري يغ مورني

 .نسياءم سسام رموسوهنف

 

 بوكن ضدامل مشاركت جو نتقكموافين ايت، ءسال

 سهاج، سالمإ غاور سسام باءيق نغهوبو ممليهارا سقدر

 يغ قوم دفك وتيفهندقله ملي اين باءيق يغ نغهوبو بهكن

 تله سالمإ سجاره داملكران د اين حال. سالمإ بوكن

 صلى اللَّـه عليه وسلم اللَّـه رسول ينداضب بهاوا اتتكنخمن

 كتيك يهودي مشاركت نغد باءيق يغ نغهوبو ممبينا تله

 حق نامون امضا بربيذا مريك ونفواالو. دمدينه ممرينته

 تيدق دان ضدجا سنتياس مشاركت اهلي ايضسبا مريك

 .روبوهيخد

 

 ،والف جوهر ريضن سجاره دداملكيت مليهة  جك 

 ام،ضا دان قوم غبربيل يغ مشاركت نغهوبو ممليهارا يضبا

 تله كتيك ممرينته نضري جوهر بكر ابو سلطان املرحوم

 "بركت ايت موافقة" يتءيا نضسلو ساتو توسكنخمن

 دان ادوانفرف وكوهكنغم اونتوق داسر ايضسبا

 .قوم غيلبرب يغ جوهر رعيت سسام ارت يغ كرجاسام
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 ،سكالني اللَّـه درمحيت غي مجعة غسيد

 دامل كموافقنت بهاوا كيت دفجلس ك ،اوليه ايت

 كقواتن دفك غتوجن دان سندي اكنفمرو اين مشاركت

 ناءكسجهرت دان كهرمونني منجامني يضبا ،اراضن سسبواه

 سنتياس هندقله اين كموافقنت ايكنت. نسياءم فهيدو

 دان نغنجافتروس بر ثايا رضا ،ركوكوهفد دان ضدجا

 اونتوق يغنتف يغ رييخ انتارا. برسام اراخس دنعميت تفدا

-برسام رلوف سالمإ اومت ،اياله اين كموافقنت وكوهكنغم

 ينداضب دان وتعاىل هسبحان اللَّـه رينتهف يتمنطاع برساتو سام

 كران، دمكني اين حال. صلى اللَّـه عليه وسلم اللَّـه رسول

 دفدسكن كبرلن سقدر بوكن اين سالمإ اومت كموافقنت

 اكن مات،-مسات كوليت ورنا دان ساغب رقومن،ف تغمسا

 نفضغ برلندسكن ركوكوهفد هندقله اين كساتوان يفتت

 دفك دان وتعاىل هسبحان اللَّـه دفك مياننأك دان توحيد

 اللَّـه فرمان. صلى اللَّـه عليه وسلم اللَّـه رسول ينداضب

 :برمقصود 96 ايات فارعاأل ةسور دامل وتعاىل هسبحان

 

 ندودوقف ثسكرياكالو  :(يضال برفرمان توهن)دان "

 اكن كامي تنتوله برتقوى، سرتا براميان ايت، ريضن
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 هفليم-هفمليم يغ (نءورنيافغ تونيف) مريك دفك كممبوك

 مندوستاكن مريك يفتتا. بومي دان يتغال دري ،ثبركت

 عذاب نغد مريك اكنفتيم كامي اللو ،(كامي رسول)

 ".اوسهاكن تله مريك يغ فا دسببكن سيقسا

 

 دفك فضغبر رلوف ضاهلي مشاركت جو فستيا

 دفك كطاعنت يتءيا ،"أوىل األمر" دفك كطاعنت فنديرين

 نتقكمواف دفك اساس يكوخن انتارا اكنفمرو اين. مرينتهف

 ثايا ،ضدجا تيدق اين فنديرين ثسكريا ارا،ضن سسبواه

 ،مرينتهف دفك رعيت ناءايخرفك غثهيل دفك ممباوا بوليه

 ينءسال. اراضن ستابيلن كتيدق دفك ممباوا اكن ثاخري يغ

 مشاركت اهلي اين، نتقكمواف وكوهكنغم يضبا ايت،

 بوليه يغ ياتنضك دفك وانفتوم ممربيكن هندقله ضجو

 بوليه يغ ربواتنف ايلقكن. مشاركت دوكنفااتوثم

 مليا تفيص عملكنله دان ننيوهرم كتيدق توسكنخمن

 ريهاتني،ف برت، مبيلغم تفيص رتيفس ،مشاركت دامل

 دان انسور برتولق حرميت،غم يغبنتو، سالمم بنتو بكرجاسام،

 ركوكوهفمم تفدا اكن يغ اينله رتيفسصيفت. ثايضسبا

 .اراضسسبواه ن كقواتن دان نتقكمواف يضال واتكنغم دان
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 ،سكالني اللَّـه درمحيت غي مجعة غسيد

 اين، كالي دف خطبة خريياغم ايضسرتو سباوج

 سالمإ امض بهاوا اسكالني مجاعه دفك تكنيغغم نييغا ربنم

 ماننأك دان نتقكمواف برتكن منيتيق تغسا يغ امضا اداله

 نتقكمواف. اهنفخرف بنتوق جوا فا كراس غمالر سرتا

 ،ثاضهر مهل تغسا دان ليهارافد سنتياس هندقله اين

 ادوان،فرف دفك غتوجن اكنفمرو نتقكمواف كران

 سام-برسام ماريله. اراضن هرتاءنكسج دان كمعمورن

 ثصخصو رعيت نغدكال نتقكمواف ركوكوهفمم كيت

 نغد هاتي-برهاتي سنتياسله دان جوهر ساغب رعيت

 مروسقكن دان تضوغضم اونتوق ناءوبخ بنتوق عسبار

 اللَّـه فرمان .اين ينتاختر يغ ريضدن مشاركت كهرمونني

 :93 ضيغه 92 ايات نبياءاأل ةسور دامل وتعاىل هسبحان
 

 يه ىه مه جه ين ىن  من خن ٱ
ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي  جي  

 

 كامو، اماض اينله سالمإ اماض ثوهغضسسو" :برمقصود

 مك; كامو توهن اكوله دان ،ثوكوقف اساس ساتو يغ امأض

ماسيه  نسياءم قناثكب). داكو اكن كامو مسبهله
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; مريك اماض اوروسن دامل بله-هفخبر دان (برسليسيهن

 كامي دفك كمبالي اكن ثمسواسكالني  مريك (تلهيغا)

 .(بالسن منرميا اونتوق)

 

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 

تاْغِفرِينَا حئ َٱلُْمس ْ َيَاَفايااَفاْوزا  ٱلتَّائِِبيَاَةَاڀوا


