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  برسام تغضوغجواب سكيرت عامل

 م 2022 فيربواري 04برساماءن  هـ 1443 رجب 02
 

 لْقَـآئِـلِٱ  ٻ  

 يف ىف يث نثىث  مث زث رث يت ىت نت مت ٱ

 رن مم ام يل ملىل  يك ىك لكمك اك يق ىق

نن من زن  

 (03:عدالر)
 

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  
 

"واهاي اورغ يغ براميان، طاعتله كامو كفد برمقصود: 

دان كفد "أوىل  اللَّـهدان طاعتله كامو كفد رسول  اللَّـه

اورغ يغ بركواس( درفد كالغن كامو. كمودين )األمر" 

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

ان(  القرء)  اللَّـهكتاب( )هندقله كامو مغمباليكنث كفد  كم

دان   اللَّـهبراميان كفد  كامو بنر ك( رسولث، جهالسن)دان 

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

 لبيه ايلوق فوال كسودهنث".

 

 سكالني،  اللَّـه درمحيت غي مجعة غسيد

 هسبحان  اللَّـه دفك ناءكتقو كتكنغماريله كيت مني

 االضس ملقساناكن وهغضوس-وهغضبرسو نغوتعاىل د

 مودهن-موده. ثنغالر االضس لكنغضمني دان ثرينتهف

 دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة تفمندا كيت
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 عامل تاجوق هورايكنغم اكن اين كالي دف خطبة. اخريةد

 .برسام جوابغوغضت سكيرت

 

 سكالني، اللَّـه  درمحيت غي مجعة غسيد

درفد  برنيالي امت غي رهضانو اكنفعامل سكيرت مرو

 قنثكب كران نسياءم نفكهيدو دفك وتعاىل هسبحان اللَّـه

. اين بومي دموك اصلي سومرب دفك غنتوضبر امت خملوق

-تومبوه ،غانض غونوض ترماسوقله اين سكيرت عامل

 فنتيغ انتوق سومرب اكنفمرو يغ اير دان اودارا تومبوهن،

 اللَّـه فرمانسباضاميان  حال اين دثاتاكن. نسياءم نفكهيدو

 اول دف كنخدبا يغ 3 ايات عدرلا ةسور داملوتعاىل  هانسبح

 :برمقصود يغ تادي خطبة

 

 منجاديكن دان لواس غتربنت بومي منجاديكن غدان دياله ي"

 غي) سوغاي سرتا (كوكوه ترديري) غانض-غونوض ثدف

 جاديكن دي بواهن،-بواه جنيس تياف دري دان (الريغم

 مامل نغد غسيا يغمليندو ضجو دي. دوا: نغاسف ثدف

 تندا يغندوغم ايت ثمسوا ثوهغضسسو. نيتضبر سيليه

 ".كريبرفي (ماهو) غي قوم يضبا اللَّـه ناءككواس
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 ،اللَّـهمعاشراملسلمني رمحكم 

 عامل مرنخنف ايسو اين هاري دف يتو،ضنامون ب

 اراضنكهيدوفن فندودوق  وغضممبل يضال ماسيه سكيرت

 فنخمرن ايسو. اين جوهر ريضدن صثخصو كيت

 فوت سوده مساكني كرال دان ايغسو فنخمرن اودارا،

 منداتغكنمثببكن بنخان عامل يغ  تله فركارا اين .برالكو

 رتيفس نسياءم نفكهيدو دفك نقبوروفلباضاي عقيبة 

فرلو دايغتكن بهاوا . ثايضسبا دان جربو بنجري،برالكوث 

 فسيكاداله  برالكو اين سكيرت عامل يمرنخنف اوخنف انتارا

اكوس دان تيدق ر طمع، فسيك. سنديري ايت نسياءم

 ثكسن مميكريكن افتن ديري واساءيغم يغ جوابغوغضبرت

 اوندغ رغضمل فوغضس يغ اد يغضسه ،سكيرت عامل دفك

 عامل سومرب دفدر نغونتوأك تفمندا اونتوق مات-مسات

 مالكوكن جوابغوغضبرت تيدق يغ اد ثونتوهخ. اين

غ ممبوا ،باهن كيميا سيسا غممبوا تربوك، اراخس مباكرنف

 دان ايغسودامل ك فسار هفمسترفاكاي دان  بارغ

 روملا ةسور دامل وتعاىل هسبحان اللَّـه فرمان. تفمت دمرات

 :برمقصود يغ 41 ايات
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 دان ددارت انخبن باال دان قنكروس ايضتله تيمبول بربا"

 نغتا اوليه دالكوكن تله يغ فا سبب نغد دالوت

هندق مراساكن  اللَّـه كران (دمكني يغ ثتيمبول); نسياءم

 تله مريك يغ بوروق فربواتن بالسن دري نيضمريك سبها

 ".(برتوبة دان انصاف) كمبالي مريك ايفسو الكوكن،

 

 سكالني، اللَّـه  درمحيت غي مجعة غسيد

 جك دايلقكن وفمم اين سكيرت عامل مرنخنف ثسبنر

 نغد يتءيا سالمإ اجرن دفك فضغبر سنتياس كيت

 دموك خليفه ايضسبا جوابغوغضمانه دان تا ملقساناكن

 دكورنياكن يغ نعمت يءاضهرغم رلوف كيت. اين بومي

 نغد اين عامل وروسكنغمدغن  وتعاىل هسبحان اللَّـه اوليه

 ضمنجا سنتياس هندقله سالمإ اومت ثاانتار. ثيقءسبا

 اكن اين برسيه يغ رسكيرتنف كران سكيرت عامل كربسيهن

 دان رضس ،صيحة ناءدأك دامل فهيدو كيت ممبوليهكن

 نسياءم ،ضجو اينبرسيه  يغ رسكيرتنف ماللوءي. غتن

 دانسليسا  ناءدأك دامل لوار تنايضك مالكوكن تفدا

نسي اءيحنت مكص فتاه كتكنيغمن دافت اكن ثسرتوس

 ضجو اين برسيه يغ رسكيرتنف ايت،ين ءايت سنديري. سال
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 دان اكيتفث وابق كينتغج دفدر كيت ديري لقكنغيم وفمم

 ممباوا بوليه يغ روسوقف حيوان مبياقنف غهالغم تفدا

 .نسياءم دفك اكيتفث

 

 سكالني، اللَّـه  درمحيت غي مجعة غسيد

 كربسيهن كلكنغم دان ضمنجا يضباسسوغضوهث 

 تغسا اداله يهقفعامل سكيرت اين، كرجاسام مسوا 

اهلي  سام-برسام دالكوكن بوليه اين ركاراف. كنفدهار

دغن  ثانتارا .كيت يغسكليل مشاركت دان ضكلوار

 دكاوسن كربسيهن غرويو غوتوضممبوداياكن كضياتن 

 هضريا تفمت سوراو، مسجد، ،غوفكم كاوسن رومهن،ف

 غبوامم ايلقكنكيت جوض فرلو . الءين يغ عوام تفمت دان

 بوغكوسن نءونافغض كنغكور دان تفمت دمرات هفمس

 ،وسكنفدلو اونتوق سوكر ترسبوت باهن كران كلستيف

 ،وناكنض كيت تله يغ موك فليتوف ضجو ترماسوق

 يغ تفدمت هفمس لهغبوا. تفمت مرات غدبوا نلهغجا

الضي جك كيت دافت ملقسناكن  لبيه ايلوق ،دسدياكن

 كهغل اكنفمرو اين كران غدبوا سبلوم هفمس سيسا نيغاسفغ

 .باءيق يغ دغن خارا هفمس سيسا وروسكنغاونتوق م اول
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 سكيرت عامل كربسيهن ممليهارا كهغين ايت، لءسال

 رسكيرتنف كاوسن ينداهكنغم نغد دالكوكن بوليه ضجو

. كيت رومه دهالمن تومبوهن دان وكوقف منامن رتيفس

 دان كتكنيغدت سنتياس هندقله اين رتيفس عملن

 عامل كربسيهن كنيغممنت يغكت مشار كران ركاسكنفد

 اميان وهنضكت اءيثوفمم يغ مشاركت كنغمالمب سكيرت

 يغ حديث سبواه دامل. وتعاىل هسبحان اللَّـه فترهاد

 ْبيََّساملُو بن دْيِعَس دفدر رتمذيلا االمام اوليه دروايتكن

 فرنه عليه وسلم اللَّـهصلى  اللَّـه رسول ينداضب ثبهاواس

 :برمقصود يغ برسبدا

 

 اللَّـهن. قيءي كباءاوكثم دان باءيق ايت اللَّـه ثوهغضسسو"

 لياوم ايت اللَّـه. كربسيهن دفك يءوكاثايت برسيه دان م

 يءوكاثم دان مورهف ايت اللَّـه. نءكموليا يءوكاثم دان

 دان تموفمت-تفمت اوليهمو برسيهكنله مك. كمورهن

 ".يهودي قوم يفاءروثم كامو نلهغجا

 

 سكالني، اللَّـه  درمحيت غي مجعة غسيد

 كالي دف خطبة خريياغم انتوق روموسن ايضسبا

-سامبر كيت ماريله سكالني، مجاعه روثم نييغا ربنم اين،
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 بومي ممعموركن انتوق بكرجاسام دان باهو يغندضبر سام

 عامل كربسيهن ممليهارا سنتياس نغد اين وتعاىل هسبحان اللَّـه

 نغد شكور راس منوجنوقكن سنتياس هندقله كيت. سكيرت

 اوليه دكورنياكن يغ مسوالجادي عامل نعمت يءاضهرغم

 تفدا اين ركاراف ثسكريا. كيت دفك وتعاىل هسبحان اللَّـه

 درمحيت اكن كيت اراضن دان نفكهيدو سيتف دلقسانكن

 مشاركت جك ثنامون سباليق .وتعاىل هسبحان اللَّـه

 برت مبيلغمتيدق  دان اميل فدولي تيدق برسيكف

 اكن كيت ثعقيبت اين، كربسيهن نءاضنجاف فترهاد

 دان تنرتام تيدق سليسا، تيدق يغ سواسان ددامل فهيدو

 ممباوا اكن ثاخري يغ اكيتفث ايضلباف دفك تردده اكن

حال اين دتضسكن الضي . كيت اراضن دفك كموسنهن

 ايات فارعاألة سور دامل وتعاىل هسبحان اللَّـه فرماندامل 

58: 
 

 حن  جن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ٱ
يه ىه مه جه ين ىن خنمن  

 

 ثتامنن-تامنن ،(ثتانه) باءيق يغ ريضدان ن": برمقصود

 باءيق تيدق يغ ريضدان ن اللَّـهايذين  نغد (سوبور) تومبوه
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. تْوُتْنَب ناءدأك نغد مالءينكن ثتامنن تومبوه تيدق (ثتانه)

 دان كمورهن) تندا ايات كنغمنر كامي دمكينله

 يغ غاور يضبا اراخ ايضبربا نغد كامي (ناءككواس

 ".برشكور( ماهو)

 

كا  را انِ َِب ېئ ەئ    ٺَبا فاعاِن ىئلُْقْرءا نَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

اهُ    ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ ت جب  حب  ِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وا   ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تا  حئ  ٱلتَّائِِبيا  ةا ڀيا  وا  ِفرِينا غفاياا فاْوزا ٱلُْمس ْ


