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 يقيحق ءنايضاميان سجاتي ممباوا كبها
 م 2022 ديسيمرب 23 برساماءن هـ 1444مجادى األول  28

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  
  مت خت حت جت هب مب خب حب جب ٱٱ

  جس مخ جخمح جح مج حج مث هت
خس حس  

(51:حلجراتا)   
 

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  

 هاللَّ"واهاي اورغ يغ براميان، طاعتله كامو كفد برمقصود: 

دان كفد "أوىل األمر"  هاللَّدان طاعتله كامو كفد رسول 

اورغ يغ بركواس( درفد كالغن كامو. كمودين جك )

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

)القرءان(  دان  هاللَّ هندقله كامو مغمباليكنث كفد )كتاب(

دان  هاللَّبراميان كفد  )السنة( رسولث، جك كامو بنر

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

 لبيه ايلوق فوال كسودهنث".

 

 ،سكالني اللَّه درمحيت غي مجعة غسيد

 سبحانه اللَّه دفك كتقواءن كتكنغماريله كيت مني

 دان رينتهثف االضس ملقساناكن وهغضبرسو نغد وتعاىل

 تفمندا كيت مودهن-موده. نثغالر االضس لكنغضمني

 فد طبةخ .داخرية دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة
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اميان سجاتي ممباوا  تاجوقمغهوريكن  اكن اين كالي

 .كبهاضياءن حقيقي

 

 سكالني، اللَّه درمحيت يغ مجعة غسيد

 غي نفكهيدو ينكنغيغم سيتف نسياءم فستيا

 دامل فهيدو نيغاي غيون ف ماءنسي غسأور تياد. ياضبها

 نامون. ثايضسبا دان ليسهنضك ككخيواءن، كسوسهن،

 اءيثوفمم نسياءم فستيا اين نيضكبها يافنخام اونتوق

 يكوتغم ءنايضكبها نيالي وكورغم دامل بربيذا غي خارا

 ايت ءنايضكبها براميان، غي غاور يضبا. يليهفد غي جالن

 نقكسرونو دان فهيدو كميواهن افبرو بوكنله ثسبنر

 اياله ايت يقيحق غي ءنايضكبها يفتتا اكن مات-مسات دنيا

 دميليقي اوليه اين سجاتي غسجاتي. اميان ي غي اميان مميليقي

 فنوه كيقينن نغد وتعاىل هسبحان اللَّه دفك براميان غي مريك

 وتعاىل هسبحان اللَّه نغالر سرتا رينتهف توهيامم سرتا

 دامل تادي خطبة اول دف كنادباخ غي ثنفرما اميانضسبا

 :برمقصود غي 15 ايات جرتحلا ةسور
 

 غيغاور لهثها براميان ثرسبن غيغاور ثوهغضسسو"

 تروس) مريك كمودين ،ثرسول دان اللَّه دفك رخايف
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 غبرجوا مريك سرتا ي،ضالوضرا تيدق (نغد رخايف

 لهوايت مريك; اللَّه جالن دف مريك جيوا دان بندا هرتا نغد

 ".(ثاميان اكوانفغ) بنر غيغاور

  

 ،اللَّه معاشر املسلمني رمحكم

 هسبحان اللَّه رينتهف دفك طاعة غمني يوءم ايضسبا

 ناءرخايفك دان مياننأكممليهارا واجب كيت وتعاىل،

 اد افتن وهغضبرسوسخارا  وتعاىل هسبحان اللَّه دفك كيت

 جراد تله كيت سنديري، عقيدة علمو ددامل. وضرا راس

 اللَّه كوجودن اكن ميقيين ايفسو يضال كخيل دري سجق

 نوروننف ميقيين مالئكة، دفك براميان وتعاىل، هسبحان

 هاري دفك رخايف رسول، اراف روتوسنف ميقيين ،كتاب

. وتعاىل هسبحان اللَّه قدر دان قضاء ميقيين سرتا اخرية

 تضوه فضغبر كيت يضسال روسق اكن تيدق اين مياننأك

 سبواه نغد سالرس اين حال. اين اميان روكون امن نغد

 ابو هريرة دفدرالبخاري  اماالم اوليه دروايتكن غي حديث

  برمقصود:يغ  هعن اللَّه رضي

 

 ولموخن هاري سواتو دفعليه وسلم  اللَّه صلىبهوا نيب "

 غي سالمال عليه جربيل مالئكة غدات اللو صحابة، اراف دفك
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عليه  اللَّه صلى نيب" ايت؟ اميان اكهفا: "ثبرتا كمودين

 ،اللَّه دفك براميان كامو اداله اميان: "منجوابوسلم 

-رسول ،ثنغد رمتوانف ،ثكتاب-كتاب ،ثمالئكة-مالئكة

 ".كينتغبك هاري دفدان كامو براميان ك ،ثرسول

 

 ،سكالني اللَّه درمحيت غي مجعة غسيد

 اين سجاتي غي اميان مميليقي غي مريك ثوهغضسسو

 كلبيهن انتارا. كلبيهن دان نقيءكبا قثبا وليهارفمم اكن

 :اياله اين سجاتي غي اميان مميليقي غي مريك

 دان توجنوقف تفمندا سنتياس اكن مريك نفكهيدو: رتامف

 تفدا اكن مريك. وتعاىل هسبحان اللَّه دفدر خهاي

 غيفدمس ن،فكهيدو دامل ثنوهفس سالمإ شريعة ملقساناكن

 ينءسال. كرغمو ربواتنف دفدر ديري كنقليغم تفدا

 دفرد مريك يغمليندو اكن وتعاىل هسبحان اللَّه ايت،

 حال. كلق اخريةد نءساراغكس دان ددنيا نقكبورو االضس

 ةسور دامل وتعاىل هسبحان اللَّه فرمان دامل دجلسكن تله اين

 : برمقصود غي 124 غضهي 123 ايات طه

 

 دي نسخاي ايت توجنوقكوف يكوتغم غي افمك سسيا"...

 عذاب مندريتا اكن تيدق والف دي دان سست اكن تيدق
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 دان نتغاي دري كرغاي غاليفبر غي افياسس دان. ساراغس

 غي نفكهيدو ثيضبا اداله ثوهغضسسو مك توجنوقكو،ف

 دامل قيامة هاري دف دي ونكنفهيم اكن كامي دان يتفمس

 ".بوتا ناءدأك

 

 وليهارفمم اكن سجاتي غي اميان مميليقي غكدوا: مريك ي

. اين ددنيا اوجني االضس يفهادغم دامل مريك دهاتي نغكتن

 ديري ءنايضكبها دفك سومرب اكنفن هاتي مروغكتن

 اكن سيتف غتن غي هاتي مميليقي غي مريك كران غورأسس

 سنتياس دان صرب نغد اوجني االضس ماللوءي تفدا

حال  .وتعاىل هسبحان اللَّه دفك برتوكل سرتا باءيق كغبرس

 ةسور دامل وتعاىل هسبحان اللَّه فرمان اين دجلسكن دامل

 :برمقصود غي 4 ايات الفتح

 

 منورونكن غي دياله (ايت نغجالن كمنا ممبوك غي توهن)"

 مريك مساس) براميان غيغاور هاتي كدامل تنرتم غتن تغمسا

 اميان برمتبه مريك ايفسو (موسوه كاراغا فترهاد غمراد

; اد سديا غي مريك كيقينن دان اميان نغد برسرتا يقني دان

 اونتوق) بومي دان يتغال تنرتا واساءيغم اللَّه حال دف
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 مها يضال ي،ءتاهوغم مها اداله اللَّه دان (مريك غومنول

 ".بيجقسان

 

 اكن ضجو سجاتي غي مياننأك مميليقي غي غاور: ضكتي

 ةعباد عمل مالكوكن اونتوق مبرياض دان تغبرمسا سنتياس

 اكن مريك. ةبرعباد ثمانيس مراساكن مريك اكنغضسهي

 سدر مريك كران صاحل عملن مالكوكن اونتوقبرلومبا

 اونتوق تفمت دان هنغضرسيف تفمت اكنفبهاوا دنيا اين مرو

 دباوا اونتوق بكلن ايضسبا عملن قثبا فسربا ولفومغم

 االمام اوليه دروايتكن غي حديث سبواه دامل. كلق خريةأك

 ينداضب ثبهاواس عنه اللَّه رضي ملك بن انس دفدر البخاري

  برمقصود:يغ  برسبدا عليه وسلم اللَّه صلى اللَّه رسول

 

 اكن اي غورأسس ديري دف اد ابيالفا غا يركارف ضتي"

 لبيه ثرسول دان اللَّه ابيالفا يتءيا اميان، ثمانيس تكنفمندا

 يءمنخينتا اي ابيالفا ين،ءال غاور دفدر دخينتاي

 كمبالي بنخي دي دان وتعاىل هسبحان اللَّه كران غورأسس

 ".كنراك رفدملافابيال  بنخي دي رتيفس ككفورن دفك

 

 سجاتي غي اميان يقمميلي غي غراو ايت، ينءسال: تفمأك

. وتعاىل هسبحان اللَّه دفك برشكور براس سنتياس اكن
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 نغد سسواي ترسبوت نعمت وناكنغضم اكن مريك

 رتيفس نقيءكبا جالن-كجالن وتعاىل هسبحان اللَّه كهندق

 اللَّه دفك ديري عبديكنغم اونتوق عمور نعمت وناكنغضم

 غبنتو اورمم اونتوق هرتا نعمت وناكنغضم وتعاىل، هسبحان

 اجرغم اونتوق علمو نعمت وناكنغضم دان كسوسهن دامل

 هسبحان اللَّه يضاءدر غي كجالن نسياءم غممبيمبي دان

 .وتعاىل

 

 ،سكالني اللَّه درمحيت غي مجعة غسيد

 كالي دف خطبة خريياغم يضبا روموسن ايضسبا

 سنتياس رضا سكالني مجاعه تكنغيغم نيغاي ربنم اين،

 دفك مياننأك كتكنغمني وهغضسو-وهغضدان برسو ممليهارا

 سرتا كطاعنت مالكوكن نغد وتعاىل هسبحان اللَّه

 بوكن ايت ءنايضكبها تله،غاي. ثاهنضت مسوا لكنغضمني

 ومن،ثس وكريغم سقدر بوكن ،نفسو هاوا ممواسكن سقدر

 نامون مات،-مسات هرتا ثقثبا نغد ميواه ضجو بوكن

 تفدا غي غسساور ءنايضكبها اياله يقيحق غي ءنايضكبها

 ناءيضكبها وليهارفمم غضسهي ثمياننأك ضمنجا دان ممليهارا
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 هود ةسور دامل وتعاىل هسبحان اللَّه فرمان. داخرية دان ددنيا

 :108 ايات

 

  حن جن مم خم حم جم هل مل خل
   هي مي خي حي ٰهجي مه جه هن من خن

 

 دان ثاميان دسببكن) ياضبربها غيغاور ونفاد"برمقصود: 

 ثددامل ككل مريك. ثتفمت لهضشر ددامل مك ،(ثتطاع

 دكهندقي غي فا كخوالي بومي دان يتغال اد يضسال

 ".وتوسف تيدق غي نعمت مربينف ايضسبا توهنمو اوليه

 

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


