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 يغ ترفوجي اخالقكسوفنن  تفيص
 م 2021 اوكتوبر 29برساماءن  هـ 1443 ربيع األول 22

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 حي جي يه ىه مه جه ين منىن خن حن  جن يم ىم ٱ
  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  خيمي
  زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ

 (159 :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  

 (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 

كالغن كامو. كمودين جكـ  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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 اخالق كسوفنن تفيص تاجوقمغهوريكن  اكن اين كالي

 .وجيفرت يغ

 

 سسام انتارا ثصخصونسي اءسسام م نغهوبو

 ليهارافد دان دجالني هاروس يغ سسواتو اكنفمرو مسلم

 تفدا يغ تفيص بنتوق االضس. ثباءيق-يقءسبا نغد

 سسام ناءرساودارف ايكنت كنفممانت دان ركوكوهفمم

 يغ تفيص ساتو ساله. ليهارافد سنتياس هندقله ماءنسي

 برمشاركت نفدوكهي دامل دعملكن دان ليهارافد هاروس

 ةسور دامل وتعاىل هسبحان اللَّـه فرمان. كسوفنن تفيص لهياا

 :برمقصود يغ 159 ايات عمران ال

 

  اللَّـه دري (هفليم-هفمليم يغ) رمحة سبب دغنمك "

 ملبوت-مله فبرسيك تله كاوغا ،(حممد واهاي دموفك)

 كاوغا كاالوله دان ،(يكومتوفغ دان صحابة)  مريك دفك

 الري مريك تنتوله هاتي، كراس يضال كاسر فبرسيك

 ناءيغم) مريك معافكنله ايت اوليه. مويغكليل دري

 وهونكنلهف دان (موفترهاد الكوكن مريك يغ كساهلن

 دامل مريك دغن برمشوارتله ضجو دان مريك يضب ونفام

 كمودين. ايت (نءكدنيا سوأل دان نغرافف) اوروسن
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ه برمشوارت، اونتوق سسود) برعزم تله كاوغا ابيالفا

 ثوهغضسسو ،اللَّـه كفد  لبرتوك مك (ممبوات سسواتو

 ث".كفد برتوكل يغ غاور اسيحيغم اللَّـه

 

مله ملبوت  تفيصدامل ايات اين تله دجلسكن بهاوا 

صلى  اللَّـه رسول ينداضب اوليه دميليكي يغدان كسوفنن 

 نغهوبو وكوهكنغم دان ممبينا دافت تلهعليه وسلم  اللَّـه

 دافت تربوقيت ضاين جو تفيصحابة. ص اراف دغن ينداضب

 يغ سالمإ مشاركت نفكهيدو ونكنغممبا دان وبهغم

 .ادوف برساتو دان يغسا بركاسيه سجهرتا، هرموني،

 

 ،اللَّـهمعاشر املسلمني رمحكم 

 تفيص بهاوا دافيتكيت  اين نغكبالك يتو،ضنامون ب

 سديكيت دمي سديكيت ترهاكيس موال تله اين كسوفنن

 نغكت. حال اين دمكني كران دامل كالمشار نغكال دامل

 اونتوق دوليف مبيلغم تيدق يغ ثاهلي دافتتر مشاركت

 تفيص. ماءنسي سسام نغهوبو ركوكوهفمم دان ممليهارا

 توا، لبيه غاور نتونيثم تيدق ين،ءال غاور حرميتغم تيدق

 دان نيفميمف حرميتغم تيدق ورو،ض دغن نفبرسو تيدق

 .مشاركت نغه دامل كالترسرل مساكني سوده ثايضسبا
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 كيت جوابغوغضبرت يغ سالمإ اومت ايضسبا

 تفيص ثنوهفس حياتيغم دان ملكنغم سنتياس هندقله

 كسوفنن تفيص كران اين. كيت نفكهيدو دامل كسوفنن

 ماءنسي سسام انتارا نغهوبو ممبينا دامل يغنتف امت

. كيت اراضدن قوم ايضلباف يغ مشاركت دامل ثصخصو

 بربودي يغ مشاركت ممبنتوق دافت  اكن اين تفيص

 اين تفيص .يضيغت ادببر دان حرمت مغحرميت بهاس،

 دامل كهرمونني دان ادوانفرف وكوهكنغم دافت اكن ضجو

 تفيص ثسكريا. ارا كيتضدن قوم غبربيل يغ مشاركت

 ثكسن باءيق، دغن ضدجا دان ليهارافد تيدق اين كسوفنن

 كفد يه ممباوا بول دان ة الرحمسيل نغهوبو مموتوسكن بوليه

 ،مشاركت نغكال دامل اهنفخرف دان يتاءنكغرسف رباهلن،ف

 مشاركت رادبنف نيالي مرونتوهكن اكن ثاخري يغ

 .اراضن سسبواه

 

 ،سكالني اللَّـه درمحيت غي مجعة غسيد

 ديري جاتي ورنافمس اكن تيدق ثوهغضسسو

 دان حياتيغم ممهمي، تيدق ثسكريا ايت مسلم غسأور

 ثاين. اوليه ايت، سواجر كسوفنن تفيص يءمنجيوا
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 اخالق دان ادب مميليقي يغ مشاركت منجادي رلوف كيت

 غبرتيمب بهاس، بربودي سنتون، نفبرسو رتيفس مليا يغ

 يغ مشاركت منجادي ايلقكن. ثايضسبا دان راس

 تراللو كست، كات لواركنغم موده يغ ،غسومبو

 بوليه يغ ربواتنفوكن مالك سوك دان ديري كنيغممنت

 . ينءال غاور هيناغم اتاو غوضيغثم

 

 كسوفنن تفيص ملكنغم دافت  مسوا كيت جك

 اكن كيت سهارين اولنضرف دان نغهوبو ايخنس اين،

 تفيص جك ثسباليق يفتتا اكن يا،ضبها دان هرموني برمتبه

 اكن مشاركت سيتف عملكن كيت دافت تيدق اين

 ن،غرتيمبف غهيل ،نفسو هاوا يكوتغم ناءدأك دامل فهيدو

 سسام رموسوهنف ممباوا اكن دان مورني نيالي غهيل

 االمام اوليه دروايتكن يغ حديث سبواه دامل. ماءنسي

 اللَّـه رسول ثبهاواس عنه اللَّـه رضى ْرَذ ابو دفدر رتمذيال

 :برمقصود يغ برسبداعليه وسلم  اللَّـهصلى 

 

 دان براد كامو ساج دمان اللَّـه كفد له كامو  برتقوى"

 دافت  يغ نقيءكبا دغن نقكبورو فستيا ايكوتيله
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 يغ اخالق دغن ماءنسي له يولأضرف سرتا ثوسكنفهاغم

 ".باءيق

 اين تفيص اياله اينكسوفنن  تفيصانتارا كلبيهن 

مل كالغن افرفخهن د دان ءنرسغكيتاف لقكنغيم دافت

 سيتفوديا اين ب ملكنغم سنتياس يغ افسسيا. مشاركت

 سسام نغهوبو منجالينكن دامل مسئله يفهادغم اكن تيدق

 برمتبه اكن ناءرساودارف دان بنتصحارف نغهوبو. ماءنسي

 دفدر ترهيندر سرتا ،هاتي ممربسيهكن دافت دان رافت

 يغ مريك ايت، ينءسال. مشاركت دامل فتنه ربواتنف

 نغكتن وليهارفمم اكن ضجو اين كسوفنن تفيص ملكنغم

 اكن سرتا مليا يغ ريباديف مميليقي اكن دان فوهيد

 .ياضبها مراسا سنتياس

 

 ،سكالني اللَّـه درمحيت غي مجعة غسيد

 ربنم اين، كالي دف خطبة خريياغم يضسرتو، باوج

 تفيص ممبودياكن دافت رضا سكالني مجاعه روثم نييغا

 ناءربيذف رياغم افتن كيت سهارين نفكهيدو دامل كسوفنن

 حياتيغم ممليهارا، كيت ماريله. سهاج فاتاو ا ساغب ام،ضا

 اكنفمرو كسوفنن كران اين تفيص ركاسكنفمم دان
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 دان ناءكسجهرت كهرمونني،باضي موجودكن  يكوخن

ة سور دامل وتعاىل هسبحان اللَّـه فرمان. اراضن كمعمورن

 :63 ايات الفرقان

 

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

 

 اياله ،(ثياءضيدر يغ) محنالر (اللَّـه) دان همبا": برمقصود

 ابيالفا دان سنتون نفسو دغن دبومي برجالن يغ مريك

 كفد  كات كنفهاد ادب، غكور بركالكوان يغ غاور

 دري سالمت يغ نءركاتاف دغن منجواب مريك مريك،

 ". يينيغدا تيدق يغركارا ف

 

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


