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 نفس تراخري 
 م 2021سيفتيمرب  17برساماءن  هـ 1443 صفر 10

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  
 مع جع حطمظ مض خض حض جض مص خص حص ٱ

جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ  

 (8 :اجلمعة)

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

ی   ی  یی  جئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ 

حب  خب  مب  ىب   يب  جت    حئ   مئ  ىئ  يئ  جب   

 (59)النساء:    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  

طاعتله كامو كفد  ،ميانا"واهاي اورغ يغ بر برمقصود:

دان كفد "أوىل  اللَّـهدان طاعتله كامو كفد رسول  اللَّـه

كالغن كامو. كمودين  درفداورغ يغ بركواس( )األمر" 

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

)القرءان(   اللَّـهمكـ هندقله كامو مغمباليكنث كفد )كتاب( 

دان  اللَّـهميان كفد ابر بنر جك كامو ،( رسولثالسنةدان )

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

 لبيه ايلوق فوال كسودهنث".
 

 ، سكالني اللَّـه درمحيت غي مجعة غسيد

 هسبحان اللَّـهد فك ناءكتقو كتكنغماريله كيت مني

 االضس ملقساناكن وهغضسو-وهغضبرسو نغوتعاىل د

 مودهن-موده. ثنغالر االضس لكنغضمني دان ثرينتهف

 دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة تفمندا كيت
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 نفس تاجوق اسفوغم اكن اين كاليفد خطبة. اخريةد

 .تراخري
 

 دان كماتني يءمراسا اكن سيتف اواثبر غي فستيا

 مالريكن دان لقغيم تفكيت تيدق اكن دا درفد فستيا

 تله يغ اتورن اكنفمرو كماتني كران كماتني، درفد ديري

. ثهمبا كفد وتعاىل سبحانه اللَّـه اوليه كنفدتت

 نسي،اءم ايضسبا كيت كجادين فطره ثوهغضسسو

 غثمنجل كفد يغضسه كالهرين ساعت دري برموال

اسيه م اتاو توا اوسيا دف كتيك كريا تيدق كماتني، ساعت

 يغ نفس ساعت كيت، كفد تيبا اكن ثستيف يغمودا، 

 وتعاىل سبحانه اللَّـه فرمان. وتة املسكر دناماكن يغ تراخري

 8 ايات معةاجلة سور دامل تادي خطبة اول فددباخاكن  يغ

 :برمقصود يغ

 

 مالريكن كامو يغ موت ثسبنر: (حممد واهاي)كاتاكنله "

كمودين  ،كامو منموءي اكن اي لهفتت ايت، درفدث ديري

 يغ االضس يءتاهومغ يغ اللَّـه كفدن ككامو اكن دكمبالي

 يغ فا كامو كفد ممربيتاهو دي اللو ات،ث يغ دان ءيبغا

 ."(ثممبالس سرتا) الكوكن تله كامو
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 معاشر املسلمني رمحكم اللَّـه،

 سام ماس، بيال فد كيت كفد غكماتني بوليه دات

 رتيفس انسور-نسورابراتو  الهن-رالهنف اراخس ادا

 سفرتي ارا تيباخ، عمور توا اتاو بوليه سساكيت

 اين كماتني كفد نءرموالف. ثايضسبا دان انخبن ن،غكمال

 اكنفمرو وتة املسكر. وتة املسكر ايضسبا دسبوت

 دعامل براد كيت سبلوم كماتني دغن ريفهم يغ ساعت

 يغ يضال فا تياد وت،ة املسكر ثبرالكو كتيك. برزخ

 كيت تله يغمالءينكن عمل صاحل  كيت ممبنتو تفدا

 سرتي،يا انق يضال تياد دنيا، نعمت يضال تياد. الكوكن

. كيت ممبنتو بوليه يغ هنداي تصحاب دان ةرابق قوم

 راس دان اكيتكنثم تراللو ايت وتة املسكر ثساكيت

 نيضبها سلوروه اكنيغضسه قمموخن اكن ايت ساكيت

 ضتنا مسوات. ساكي يءمراسا اكن دسنتوه يغ توبوه وتاغضا

 برداي تيدق دان مله تغسا منجادي بادن وتاغضا مسوا دان

 دامل وتعاىل سبحانه اللَّـه فرمان. نغرتولوف ممينتا اونتوق

 :برمقصود يغ 19 ايات ق ةسور
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" وتة املسكر" لهغدات (غورأسس اجل يفامس ابيالفا)دان "

اورغ   كفداتاكن دك سرتا دجنجيكن، تله يغ) كبنرن ممباوا

 ساللو كاوغا يغ ركاراف اينله: (ايت سبلوم ثكاريغيغم يغ

 درفدث". ديري لقغيم

 

 اواثابوت خمن عزرائيلين ايت، كتيك مالئكة ءسال

 كيت كفد رليهتكنف اكن ايتله ناءدأك دامل مك ،غورأسس

 اميانضسبا ترميا كيت اكن يغ بوروق دان باءيق بالسن اكن

 ْكاِلَم بن ْسَناَ درفدد امح االمام اوليه دروايتكن يغ حديث

صلى اللَّـه عليه  اللَّـه رسول ينداضب ثبهاواس عنه اللَّـه رضي

 :برمقصود يغ برسبداوسلم 

 

 مك وت،ة املسكر يفهادغم ابيالفا براميان يغ غسأور"

 ثرييفهمغم غدات اللَّـه اوتوسن مبرياض خرب مربيف غسأور

 سسواتو اد تيدق يغضه ،ثكمبالي تفمت منوجنوقكن سرايا

 اللَّـه اللو. اللَّـه دغنوالي برمتو خك يءسوكا دي لبيه يغ

 دوسا، بربوات قثبا يغ غاور ونفاد. دغنث برمتو سوك ونف

 مك وت،ة املسكر يفهادغم تله ابيالفا ،كافري غاور اتاو

 بوروق، يغ ثكمبالي تفمت منوجنوقكن دغن غورأسس غدات

 ايت مك. نقكبورو افبرو ثيفاءدجوم اكن يغ فا اتاو
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 سوك تيدق ونف اللَّـه ضيغ، هاللَّـهو برمت سوك تيدق ثممبوات

 دغنث." برمتو

 

 ،سكالني اللَّـه درمحيت غي مجعة غسيد

 اكن يغ ستنيفكماتني ساتو ك سبب ايتاوليه 

 ايت غورأسس بيالكه دكتاهوي افتن آدم انق كفد برالكو

 مك ماتي؟، اي امياناكهضبا ناءدأك دامل دان ماتي اكن

سنتياس  هندقله كيت براميان يغ غاور ايضسبا ثسواجر

 بكلن ممباوا دغن فيثهادغم برسديا دان كماتني اتيغيغم

 برتوبة كمبالي راضبرس هندقله كيت. فوكوخ يغ عملن

 كيت تله يغ دوسا االضس فترهاد وتعاىل سبحانه اللَّـه كفد

. فدثدر كريضأن دان وننفمأك وليهارفمم يضبا الكوكن

 يغة كلم ساتو منجادي  اله اال اللَّـه"ال" كلمة بهاوا تله،يغا

 يفهادغم كيت كتيك يغنتف تغسا دان ضبرهر تغسا

 سبحانه اللَّـه ضمسو ءبردعا قكنلهثرباف. اين وتة املسكر

 كماتني دغن كيت هيدوف خرينافغ مننتوكن وتعاىل

 كماتني خرينافغ فددر كيت وهكنءدجا دان ةمتاخلا ُنْسُح

 متة.اخلاُء ْوُس
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 ربنم اين، كاليفد خطبة خريياغم باضي ثولنفكسيم

 وتة املسكر بهاوا سكالني مجاعه كفدتكن غيغم نييغا

 هيدوف دامل اكيتكنثم يغالف يغ كساكينت اكنفمرو

 ينداضب كران فدثدر سفترل اكن تيدق كيت دان نسياءم

 ترسبوت كساكينت يءمراسا سنديري اللَّـه رسول

 درفد ماجه ابن االمام اوليه دروايتكن يغ حديث اميانضسبا

 :قصودبرم يغ عنه اللَّـه رضي ْكاِلَم بن ْسَنَا

 

 ثمراساكن كراسصلى اللَّـه عليه وسلم  اللَّـهكتيك رسول "

 واهاي كاوغا ثساكيت فبتا بركات، فاطمه وت،ة املسكر

 مو ايه: برسبداصلى اللَّـه عليه وسلم  اللَّـه رسول اللو ،!ايه

. اين هاري ستله كساكينت تكنفمندا اكن تيدق

 اكن تيدق يغ سسواتو مو ايه كفد غدات تله ثوهغضسسو

 ".كماتني يتءيا ون،ف غسأور اوليه تغضوهكند رنهف

 

وتعاىل ماسيه ممربيكن  سبحانه اللَّـهمسنتارا جوسرتو 

كصيحنت، ماريله كيت  نعمت عمور داننعمت  كيت 

 نترفب كيت بيارله. اين ددنيا صاحل عملن قثربافوسها ممابر

 خريةأك دباوا اونتوق عملن قثربافمم دان جرغم يضبا ددنيا

 اللَّـه ضدشر ابادي يغ ليغضت تفمت وليهارفمم يضبا كلق
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 ةوتعاىل دامل سور سبحانه اللَّـه . فرمانوتعاىل سبحانه

 : 30 ضيغه 26ايات  ةالقيام
 

 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذٱ
زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ  

 

 اكنفملو دان دنيا وتاماكنغم نلهغجا)سدرله : "برمقصود

 ابيالفا (ماتي هندق يغ غاور حال اكن تلهيغا. (الضي اخرية

 يغ غاور) دان. غكوغكرو كلفغك يفامس ثروح

 مناور تفدا يغ اكهفسيا: بركات (هيبوه ثدسيسي ريحاض

 بهاوا يقني، سنديري دي دان. ؟(ثوبتغم دان) يفمج

 كدهشنت سرتا يسهنفرف ساعت ايت ساعت ثوهغضسسو

 وقتو فد توهنموله كفد (مك). هيتيند-هيبرتيند ماتي فون

 ". (بالسن منرميا اونتوق) دباوا كاوغا ايت

 

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 

َ حئ تاْغِفرِينَافايااَفاْوزا َيَاَٱلُْمس ْ  ٱلتَّائِِبيَاَةَاڀوا


