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  مشاركت دامل منافق ضولوغن داافوس
 م 2021 نوؤميرب 26برساماءن  هـ 1443 ربيع األخر 21

 

 لْقَـآئِـلِٱ  ٻ  

 مننن زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك ٱ

مي  زي ري ٰى ين ىن  

 (61:املائدة)
 

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 جك

القرءان(  ) اللَّـه كتاب( ) فدهندقله كامو مغمباليكنث ك مك

دان  اللَّـه  فدبراميان ك ـ كامو بنركالسنة( رسولث، ج)دان 

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

 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

 .مشاركت دامل منافق نغولوض ادافوس

 

 وراف-ورافبر غي نغلومروفاكن ضو منافق نغلوضو

 يفتتا اكن وتعاىل هسبحان اللَّـه دفك مياننأك مالهريكن

 مريك اياله منافق غ. منوروت القرءان اوروركف فتت ثهاتي

 ينداضب دفك دان وتعاىل هسبحان اللَّـه دفك براميان اكوغم يغ

 تيدق ثهاتي نامون ،صلى اللَّـه عليه وسلم اللَّـه رسول

 هسبحان اللَّـه فرمان. ايت اكوانفغ منولق دان خالصا

 ةدئاملاة سور دامل تادي خطبة اول دف كنخادبا يغ وتعاىل

 :برمقصود يغ 61ايات 

 

 غدات (ايت منافق اتاو يهودي غاور) مريك ابيالفدان ا"

 دحالف. براميان تله كامي: بركات مريك كامو، دفك

 نغد كامو منموءي ماسوق ايت مريك ثوهغضسسو

 سيسي دري) كلوار مريك ثوهغضسسو دان ثرنككفو

، (تيغا مريك هندقله) دان ضجو ثرنككفو نغد (كامو

 ".يكنثمسبو مريك يغ فا اكن يءتاهوغلبيه م اللَّـه
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 ،اللَّـهرمحكم  معاشراملسلمني

 سنتياس رلوف كيت براميان يغ غاور ايضسبا

 دامل اد يغ منافق ضولوغن نغد ادافبروس دان هاتي-برهاتي

فريبادي  دان نام ونفواالو. اين هاري دف مشاركت نغكال

ن مريك سام ءباوامف دان يفتص نامون بربيذا، مريك

 ثظاهري دف كران بربهاي تراللو اين ضولوغنسهاج. 

 ممباوا يغ مريكله ثسباليق يفتتا اكن سالمإ اماضبر مريك

. سنديري ايت سالمإ امضا دفك نقكبورو دان نقكروس

 يغ 143 ايات  ساءنلا ةسور دامل وتعاىل هسبحان اللَّـه فرمان

 :برمقصود

 

 (فتت يغ نديرينف اءيثوفمم تيدق) راضو ناءدأمريك برك"

 تروس يهقفبر تيدق مريك; ايت (ركفو دان اميان) انتارا

 دفك يهقفبر والف تيدق دان (فريكا) ضولوغن دفك

 ،اللَّـه اوليه دسستكن يغ افسسيا دان (براميان يغ) ضولوغن

 اكن كالي-سكالي تيدق (حممد واهاي) كاوغا مك

 ".دي (المتكنثم) اونتوق جالن تفمندا

 

 مريك اياله كيين ماس منافق ضولوغن رييخانتارا 

 مريك. نهلسا دان القرءان كبنرن ءيوضمراسريغ  يغ
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مات -مسات نءاخبا باهن سقدر القرءان ايات غغضفم

 اونتوق غهالفغسباضاي  القرءان ايات غغضفم دان

 والف ة. دري سودوت عباددنياوي نغكسن يفااخمن

 مالكوكن اونتوق برت براس سنتياس اين منافق ضولوغن

 ةعباد مريك يضبا. صالة ةعباد ثصخصو ةعباد عمل

جك   .فا نغونتوأك كنغمندات تيدق دان يغنتف تيدق

 منوجنوقكن اونتوق هاث ثتوجوان ةعباد كنارجغم مريك

 فرمان نغد نتفبرت اين حال. براميان يغ غسأور مريك بهاوا

 يغ 142 ايات اءسلنادامل سورة  وتعاىل هسبحان اللَّـه

 :برمقصود

 

 داي وفتي مالكوكن ايت منافق غاور ثوهغضسسو"

 غسد براميان وراف ربواتنف نغد) اللَّـه (امضا فترهاد)

 داي وفتي ممبالس فتت والف اللَّـه دان (ثباطين دف كافري مريك

 مريك. (منافق ناءدأك دامل مريك ممبياركن نغد) مريك

 نغد برديري مريك ،يغمسبه هندق برديري ابيالفا والف

 (ثيغمسبه رليهتكنفمم) ءريا (برتوجوان ثها) مريك. مالس

 يغ غاور مريك بهاوا كغاي دسفسو) نسياءم دفك
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 كنارجغم نغد) اللَّـه اتييغغم تيدق والف مريك دان (براميان

 ".(غجار) سكالي سديكيت مالءينكن (يغمسبه
 

 سكالني،اللَّـه   درمحيت غي مجعة غسيد

 نيغنتفك كنيغممنت يغسر ضجو اين منافق ضولوغن

 سسواتو مالكوكن دي جك. مات-مسات دنياوي

 دان دبالس ايت قنيءكبا كنفهارغم اكن دي ن،قيءكبا

 فستيا دامل ياءر تفيصبرسرتا  نسياءم اوليه لياوم غندفد

 قفمن اكن مريك ظاهري اراخس. الكوكن مريك يغ ربواتنف

 ثحقيقت يفتتا اكنباثق مالكوكن كباجيقن  اوله-سأوله

 نغد سالرس اين حال. سهاج وراف-ورافبر ثها مريك

 ةهرير ابو دفاالمام امحد در يتكن اوليهدروا يغ حديث

صلى اللَّـه عليه  اللَّـه رسول ينداضب ثبهاواس عنه اللَّـه رضي

 :برمقصود يغ برسبدا وسلم

 

 دوا ميليكف اداله بوروق يغالف يغ نسياءم ثوهضغسسو"

 وجه، ساتو نغد ضولوغن ساتو دفك غدات ، (منافق) وجه

 ث".ينءال يغ وجه نغد ينءال يغ ضولوغن دفك دان

 

 سكالني،اللَّـه   درمحيت غي مجعة غسيد
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 اءيثوفمم ضجو اين منافق ضولوغنسالءين ايت 

 سام تيدق اتاو برتوبة مريك يضبا. برتوبة نغضا تفيص

 يكنخمنسو اونتوق ترتاريق رنهف تيدق مريك هاتي. ساج

 يفان برتوبة تله مسقنصيحت دان اج واالوفون ديري

 هسبحان اللَّـه فرمان نغد نتفبرت اين حال. مريك ايغكتل

 :برمقصود يغ 18 ضيغه 17 ايات البقرةة سور دامل وتعاىل

 

 لهاسام (ايت منافق يغ ضولوغن ) مريك حال نيغربند"ف

 يغمنرا ايت يفا ابيالفا; يفا االكنثم يغ غاور رتيفس

 مريك (يغمنرا يغ) هايخ كنغهيل اللَّـه (تيبا) ،ثيغسكليل

 مليهت تفدا تيدق ليتا،ض-فلض دامل مريك ثدبياركن دان

 بيسو كق،ف (يغ غاور اوله-سأوله) مريك. (ونف سسواتو)

 كمبالي تفدا تيدق مريك ايت ناءدأك نغد; بوتا دان

 ".(كبنرن دفك)

 

 اين، كالي دف خطبة خريياغم ايضجوسرتو سبا

 هاتي-برهاتي سنتياس رضمجاعه سكالني ا روثم نييغا ربنم

 سام كيت ماريله. اين منافق ضولوغن صيفت نغد

 صلى اللَّـه رسول ينداضب اوليه جركناد يغ ءدعا ملكنغم

  اين صيفتباضي مغهيندركن ديري درفد  اللَّـه عليه وسلم
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ابو داود درفد االمام  يتكن اوليهدروا يغ حديث سباضاميان

صلى  اللَّـه رسول ينداضب ثبهاواس عنه اللَّـه رضي ةهرير ابو

 فرنه بردعاء: اللَّـه عليه وسلم

 

 "ْاأَلْخاَلِقَوُسوِء  َوالنَِّفاِقمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمْن الشَِّقاِق اللَّـه"
 

 ،فرباهلن دفدر مو نغد غاكو برليندو اللَّـهيا " :برمقصود

 ".بوروق يغ اخالق دان منافق تفيص

 

 دان ضليهارا، منجامم وتعاىل هسبحان اللَّـه ضمسو

 سالمإ اومت دان كيت ضكلوار كيت، ديري يغمليندو

 وتعاىل هسبحان اللَّـه فرمان. اين صيفت دفدر نثكسلوروه

  :145 ايات نساءلا ةسور دامل

 

   مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت جت
 

 دف تكنفدمت ايت منافق غورا ثوهغضسسو": برمقصود

 دان نراك (دامل يسنفال) دري سكالي وهاتركب يغ كنتيغت

 يغ ونف افسسيا تفمندا اكن كالي-سكالي تيدق كاوغا

 ".مريك غمنولو بوليه
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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


