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 اومتث  ترهادف  اللَّـه رسول بضيندا عةشفا
 م 2021 اوكتوبر 22برساماءن  هـ 1443ربيع األول  15

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت ٱ  

(109 :طه)  ٱ  
 

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  

 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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 اللَّـه رسول ينداضب شفاعة تاجوقمغهوريكن  اكن اين كالي

 ث.اومت فترهاد عليه وسلم صلى اللَّـه

 

مروفاكن  صلى اللَّـه عليه وسلم اللَّـه رسول بضيندا

 ايضسبا وتعاىل هسبحان اللَّـه اوليه داوتوسكن غي رسول

 بوكن بضيندا وتوسنفغ. عامل سكالني اونتوق رمحة مباواف

 بهكن ددنيا نسياءم نفكهيدوانتوق توجوان  سهاج

 كران اين حال. خريةدا نسياءم نفكهيدو جوض وتيفملي

 دان نغكبيمب نغد نوهف يغ اخريةسان عامل سوا يفهادغم دامل

 دفدر نغرتولوف ممرلوكن امت كيت ايت كتيك وتن،ككتا

 يغ نغرتولوف. صلى اللَّـه عليه وسلم اللَّـه رسول بضيندا

صلى اللَّـه عليه  اللَّـه رسول بضيندا شفاعة اياله دمقصودكن

 دف كنخادبا يغ وتعاىل هسبحان اللَّـه فرمان اميانضسبا وسلم

 :ودبرمقص يغ 109 ايات هط ةسور دامل تادي خطبة اول

 

 دفك دان دري) شفاعة فاءيدهبر تيدق ايت، هاري د"ف

 اللَّـه اوليه دايذينكن يغ غاور دري واليخك (ونفافسسيا

 يءيضادر يغ غاور دفك دان ،ثرمحت هفليم-هفمليم يغ

 ث."نءركاتاف
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 معاشر املسلمني رمحكم اللَّـه،

 دفك وتعاىل هسبحان اللَّـه نغرتولوف اكنفمرو شفاعة

 شفاعة ممربي اونتوق ناءيستيميوأك دبريكن يغ اورغ

 كسوسهن دفدر نسياءم سكنفمل اتاو حاجة ممنوهي يضاب

 يغ كلبيهن برمقصود ضجو شفاعة. نءساراغكس دان

 اللَّـه رسول بضيندا دفك وتعاىل هسبحان اللَّـه دكورنياكن

. شرحم غادفد ثاومت غمنولو اونتوق صلى اللَّـه عليه وسلم 

 دان كيتكنغدب اكن نسياءم اومت كلق اخريةد

 دان نءاراخربيف يفهادغم اونتوق شرحم غادفد ونكنفدهيم

 كنغممند. ددنيا فهيدو مساس دالكوكن يغ عملن نغتيمب

 قثبا ددنيا فهيدو كتيك الكوكن كيت يغ عملن

 دفدر سفترل تيدق كيت سرتا واينخك دان نغككورا

صلى اللَّـه  حممد نيب اومت ايضسبا مك دوسا، مالكوكن

 بضيندا شفاعة ممرلوكن تغسا كيت غثمسيم عليه وسلم 

 كيت غمنولو اونتوق صلى اللَّـه عليه وسلم  اللَّـه رسول

 .كلق اخريةد نغتيمب دان حساب هاري يفهادغم

 

 وتعاىل هسبحان اللَّـه اوليه دايذينكن يغ شفاعةانتارا 

 شفاعة اياله صلى اللَّـه عليه وسلم اللَّـه رسول بضيندا دفك
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 اونتوق شفاعة يتءيا غوضا شفاعة ايضسبا دسبوت يغ

 اوليه دميليكي ثين هاا شفاعة. شرحم غادفد خملوق سلوروه

 ممبيبسكن اونتوق صلى اللَّـه عليه وسلم  اللَّـه رسول بضيندا

. شرحم غادفد نءساراغكسسبارغ بنتوق  فددر ماءنسي

 يغ غاور نغولوض دفك دبريكن اكن ضجو بضيندا شفاعة

 حساب افتن ضشر مماسوقكي اكن مريك يتءيا براميان

 دفدرالبخاري  االمام وليها دروايتكن يغ حديث اميانضسبا

صلى اللَّـه  اللَّـه رسول ثبهاواس عنه اللَّـه رضي عباس ابن

 :برمقصود يغ برسبدا عليه وسلم 

 

 مليهت اكو مك داكو،فك اومت فبربا رليهتكنفتله د"

 برسام نيب سأورغ ،غاور ساتو برسام دايكوتي نيب غرسأو

 دان غاور قوفسكلوم برسام نيب سأورغ ساج، غاور دوا

 دليهتكن تيبا اللو. ثون برسامف سأورغ افتن نيب سأورغ

 ،قفواو ممنوهي راماي يغ نسياءم ولنفسكوم داكوفك

; دكوف دكاتاكن نامون كو،تموا اداله مريك فبرهار اكو

 دكاتاكن اللو ،ثقوم دان عليه السالم موسى نيب اداله اين

 اكو اتثتر. سان سبله غوجوهد ليهتله يفتا; داكوفك والف

كمودين  ق،ثبا تغسا يغ غاور ولنفسكوم اد مليهت
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 اتثتر. سان سبله يغ ضجو ليهت; دكوف يضدكاتاكن ال

 قثبا تغسا يغ غاور ولنفسكوم اد مليهت ضجو اكو

 برسام دان اومتمو اداله اين; دكوف دكاتاكن اللو ي،ضال

 ضشر مماسوقكي اكن يغ غاور ريبو ولوهف توجوه اد مريك

 ."حساب افتن

 

 ،سكالني اللَّـه درمحيت غي مجعة غسيد

 بضيندا اوليه دبريكن يغين ءال شفاعة ثسرتوس

 مموهون اكن بضيندا اياله صلى اللَّـه عليه وسلم  اللَّـه رسول

 بردوسا يغ ثاومت لواركنغم رضا وتعاىل هسبحان اللَّـه دفك

 دامل. ضشر هونيفغ اراف درجت يكنيغضمن دان نراك دفدر

 دفدر البخاري االمام اوليه دروايتكن يغ حديث سبواه

صلى  اللَّـه رسول ثبهاواس عنه اللَّـه رضي نْيَصُح بن انَرْمِع

 :برمقصود يغ برسبدا اللَّـه عليه وسلم 

 

 نيب شفاعة ناكر نراك دري كلوار يغ قوم قوفاد سكلوم"

 دان ضشر ماسوق مريك لنتس صلى اللَّـه عليه وسلم  حممد

 ."جهنم نراك هونيفغ بكس نام دبري مريك

 

صلى  حممد نيب اومت ايضسبا ،حال يغ دمكنياوليه 

 شفاعة وليهارفمم كيت اونتوق اراخ انتارا ،اللَّـه عليه وسلم
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 هندقله كيت اياله صلى اللَّـه عليه وسلم اللَّـه رسول بضيندا

 يغ اجرن يتمنطاع سنتياس نغد مياننأك كتكنيغمن وسهاابر

 حال. صلى اللَّـه عليه وسلم  اللَّـه رسول بضيندا اوليه دباوا

 تله دي برارتي بضيندا يتمنطاع يغ افسسيا كران دمكني اين

 هندقله كيت ايت ينءسال. وتعاىل هسبحان اللَّـه دفك براميان

 اللَّـه رسول بضيندا دفك صلوات عملن قثربافمم سنتياس

 بضيندا دفك برصلوات كران صلى اللَّـه عليه وسلم

 غرسأوس مياننأك دان ناءينتخك بوقيت ساتو ساله اكنفمرو

 وليهارفمم اونتوق كيت ممبنتو اكن دان بضيندا دفك ايت

 اوليه دروايتكن يغ حديثلق. دامل سبواه ك اخريةد شفاعة

 رسول ثبهاواس عنه اللَّـه رضي ْسَناَ دفدر البخاري االمام

 :برمقصود يغ برسبدا صلى اللَّـه عليه وسلم اللَّـه

 

، لنتس اكو  شفاعةجك هاري قيامة تيبا، مك اكو دبري "

 ضشر كدامل ماسوقكنله غبركات: واهاي توهنكو، تولو

واالوفون سبسر  ميانا اد ماسيه ثهاتي دامل يغ ساج افسيا

 اكو كمودين ماسوق، ونف. لنتس مريك ساوي بيجي

 اد ثهاتي دامل يغ ساج افسيا ضشر دامل ماسوقكنله: بركات

 ."رنده يغالف كنتيغت دامل ونفسكالي اميان
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 ،سكالني اللَّـه درمحيت غي مجعة غسيد

 خطبة خريياغم انتوق روموسن ايضجوسرتو سبا

بهاوا  سكالني مجاعه دفك تكنيغغم نييغا ربنم اين، كالي دف

. كلق اخريةد كيت نصيب مننتوكن تفكيت تيدق دا

 ن،ءاراخربيف ماللوءي اكن نسياءم مسوا ننيت شرحم غادفد

 ددنيا فهيدو كتيك فربواتن كيت رساتوف ساتو الءدسو

 اوليه. يثترمسبو دان سوليت يغسام اد يغ ثات ماهو فون 

صلى  اللَّـه رسول بضيندا شفاعة ممرلوكن امت كيت ايت،

 بضيندا شفاعة كران كيت، غونتوق منولوا اللَّـه عليه وسلم 

 كيت ماريله. كلق اخريةد بسر يغالف يغ نغرتولوف اكنفمرو

 كنغمندات بوليه يغ عملن قثربافمم نغد ديري فرسيافمم

 نغكال دامل غولوضتر مسوا كيت ضمسو .كيت دفك شفاعة

صلى اللَّـه  اللَّـه رسول بضيندا شفاعة وليهارفمم يغ نغولوض

 البقرة ةوتعاىل دامل سور هسبحان اللَّـه فرمان. عليه وسلم

  :255 ايات

 

 حس جس مخ جخ مح جح حجمج مث  هت مت خت حت جت...

هل ...خسمس  
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 غي دان يتغدال اد غي االضس مميليقي غي...": برمقصود

 (نغتولوفر) شفاعة ممربي تفدا غي افسسيا تياد. دبومي

 "...ثايذين نغد مالءينكن ثدسيسي

 

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


