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  برشكور يغ ماءنسي ٢خريي

 م 2022 فيربواري 18برساماءن  هـ 1443 رجب 16
 

 لْقَـآئِـلِٱ  ٻ  

   حن جن مم خم جمحم هل مل  خل حل ٱ

 (30:فاطر)
 

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 اللَّـه دان طاعتله كامو كفد رسول اللَّـه 

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

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

القرءان(  ) اللَّـه كتاب( )هندقله كامو مغمباليكنث كفد  كم

دان  اللَّـه براميان 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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 تاجوق هورايكنغم اكن اين كالي دف خطبة. اخريةد

 .برشكور غي نسياءم خريي

 

 سكالني، اللَّـه  درمحيت غي مجعة غسيد

 هسبحاناللَّـه  اوليه دبريكن يغ نعمت ثوهغضسسو

 تيدق نسياءم يغضسه قثبا تراللو نسياءم دفك وتعاىل

 وتعاىل هسبحاناللَّـه  توجوان. غثهيتوغم تفدا اكن

 اونتوق اداله نسياءم دفك نعمت ايضلباف ورنياكنغم

اللَّـه  يغسا كاسيه تندا اكنفمرو دان ثناءسككوا ممبوقتيكن

 ممودهكن اونتوق برتوجوان يغ همباث دفك وتعاىل هسبحان

 اين نعمت. نسياءم سهارين نفكهيدو اوروسن االضس

 يغ اد دان روحاني ،جسماني صيفتبر يغ نعمت مليفوتي

 .نسياءم ديري دلوار دان نسياءم ديري دامل تفتردا

 

 واجب كيت براميان يغ غاور ايضسبا ايت، اوليه 

 اتس وتعاىل هسبحاناللَّـه  دفك كشكورن منظاهريكن

 موك داتس وليهيارف كيت تله يغ ثنءنعمت كورنيا االضس

اللَّـه  نءكورنيا نعمت منشكوري يغ مريك. اين بومي

 بالسن باءيق-سبايق وليهارفمم اكناين  وتعاىل هسبحان

 يغ وتعاىل هسبحاناللَّـه  فرمان سباضاميان كلق اخريةد
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 يغ 30ايات  فاطر ةسور دامل تادي خطبة اول دف كنخدبا

 :برمقصود

 

 مريك يمنمبه دان مريك الاهف ورناكنفمثماللَّـه  ايفسو"

 ون،فامفغ مهااللَّـه  ثوهغضسسو. ثاكورني هفليم دري

 يغ اورغ اكن) ثباءيق-سبايق نغد ممبالس سنتياس يضال

 ".(ثدفك برشكور

 

 ،اللَّـهمعاشراملسلمني رمحكم 

 يغعمت ن فترهاد اكوانفغشكور اين برمقصود 

 اتوهنفك نغد يءدسرتا وتعاىل هسبحاناللَّـه  دكورنياكن

 نغد سسواي ترسبوت نعمت وناكنضغم دان ثدفك

 دكاتاكن يغ اكهفسيا نامون. وتعاىل هسبحاناللَّـه  كهندق

 يغ نسياءم ثوهغضسسو. اين؟ برشكور يغ نسياءم

 دبريكن يغ نعمت وناكنغضميغ  مريك اياله اين برشكور

 ،وتعاىل هسبحاناللَّـه  دفك ةعمل عباد قثربافمم نغد

 اللَّـه صلى اللَّـه  رسول ينداضب اوليه دالكوكن يغ اميانضسبا

 كقغب يغضسه صالة ةعباد قثربافمم يتءيا عليه وسلم

 اوليه دروايتكن يغ حديث حال اين سالرس دغن .كاكي

 :برمقصود يغ البخاري االمام
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 ينداضب ثعنها بهاواساللَّـه  رضي يشهءعا سيدتنا دفدر"

 مامل صالة ملقساناكن عليه وسلم اللَّـه صلى  اللَّـه رسول

 عنهااللَّـه  رضي يشهءعا اللو. بغكق بلياو كاكي يغضه

 دف اين مالكوكن اندا فكنا ،اللَّـهرسول  واهاي: بركات

 اكن يغ دان اللو تله يغ اندا دوسا ونيفمغم تلهاللَّـه  حال

 يغنجادي همبا م اكو بوليهكه تيدق: برسبدا ينداضب ؟غدات

 ".برشكور؟

 

اياله مريك يغ  ضبرشكور جو يغ نسياءمتندا 

 اكن دان ثدفدر لبيه يغ غاور نغد تثعباد عمل وكورغم

 اين حال. ثدفدر رنده لبيه يغ غاور نغد دنيا مليهت

 براس سنتياس رضا ثجيوا منديديق اونتوق برتوجوان

 دامل. وتعاىل هسبحاناللَّـه  نءكورنيا نعمت اتس شكور

 دفرتمذي درلاالمام ا وايتكن اوليهدر يغ حديث سبواه

 رسول ينداضب ثبهاواسعنه اللَّـه  رضي وُرْمَع بناللَّـه عبد

 :برمقصود يغ برسبدا عليه وسلم اللَّـه صلى اللَّـه 

 

 اتتخمن اكناللَّـه  مك ثمميليقي افسياغبار يغ ركارافاد دوا "

 دان ابر،فث دان برشكور ندايف يغ غسأور ايضسبا دي

 اتتخمن تيدقاللَّـه  مك ثكدوان مميليقي تيدق يغ افسياغبار
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 يتءيا .ابرفث دان برشكور ندايف يغ غسأور ايضدي سبا

عاليم  لبيه يغ غاور نغد ثامضا وكورغم يغ افسياغبار

 وكورغم يغ افسياغبار دان ،ثيكوتيغم دي اللو فدثدر

 مموجي دي اللو فدثدر سوسه يغالف يغ غاور نغد ثدنيا

 اكناللَّـه  مك ،ثدفك دبريكن يغ ءنكورنيا اتساللَّـه 

 دان برشكور ندايف يغ غسأور ايضاتت دي سباخمن

 يغ غاور نغد ثامضاوكور غم يغ افسياغبار نامون .ابرفث

 غاور نغد ثدنيا مليهت دان فدثدرعمل عبادة  لبيه رنده

 تيدق يغ دنيا اتس برسديه دي دان فدثدر برهرتا لبيه يغ

 يغ غسأور ايضسبا ثاتتخمن تيدقاللَّـه  مك ،ثتكنفددا

 ".ابرفث دان برشكور ندايف

 

 سكالني، اللَّـه  درمحيت غي مجعة غسيد

 سنتياس يغ مريك اياله برشكور يغ غاور ثسرتوس

 جوا فا وليهارفمم ابيالفا اللَّـهاحلمد  كلمة كنخفوغم

 نءاضهرفغ ممربي سرتا كاسيه برترميا سنتياس دان نعمت

ايتكن درو يغ حديث سبواه دامل. ثممبنتو يغ نسياءم دفك

عنه اللَّـه  رضي ةهرير ابو دفرتمذي درلاالمام ا اوليه
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 برسبدا عليه وسلم اللَّـهصلى اللَّـه  رسول ينداضب ثبهاواس

 :برمقصود يغ

 

 دفك (كاسيه برترميا) برشكور ندايف تيدق يغ افسيا"

 اللَّـه". دفك برشكور بلوم اي برارتي نسي،اءم

 

 سنتياس يغ مريك اياله ضجو برشكور غ يغاور

ورنياكن دك يغ رزقي مربينف نعمت نغد فوكوخ مراسا

 فيغدمس لوهغم رنهفوتعاىل دان تيدق  هسبحاناللَّـه اوليه 

 يغ حديث نغد نتفبرت اين حال. ديري مرنداه سنتياس

اللَّـه  رضي ةهرير ابو دفدر ماجه ابن االمام اوليه دروايتكن

 عليه وسلم اللَّـهصلى اللَّـه  رسول ينداضب ثبهاواس عنه

 : برمقصود يغ برسبدا

 

 ايخنس ،عور يغ غ، جاديله كامو سأورةواهاي ابو هرير"

 كامو جاديله. طاعة يغالف يغنسي اءو منجادي مكام

 منجادي كامو ايخنس ن،فوكوخك مراسا يغ غسأور

 ".برشكور يغالف يغ نسياءم

 

 اياله مريك يغ اين برشكور يغ غين ايت، اورءسال

 نقيءكبا كجالن وتعاىل هسبحاناللَّـه  نعمت وناكنضغم



 8 

 ديري عبديكنغم اونتوق عمور نعمت وناكنغضم رتيفس

 اونتوق هرتا نعمت وناكنغضم وتعاىل، هسبحاناللَّـه  دفك

 علمو نعمت وناكنغضم دان كسوسهن دامل غاور غمنولو

 ريضاءيد يغ كجالن نسياءم يغممبيمب دان اجرغم اونتوق

 .وتعاىل هسبحاناللَّـه 

 

 سكالني، اللَّـه  درمحيت غي مجعة غسيد

 كالي دف خطبة خريياغمباضي  كسيمفولن ايضسبا

 منجادي سنتياس رضا سكالني مجاعه روثم نييغا ربنم اين،

 ماريله. وتعاىل هسبحاناللَّـه  نعمت منشكوري يغ همبا

 شكور تندا ايضسبا اين ركاراف ضتي مالكوكن كيت

 نغد برشكور فرتاماث وتعاىل، هسبحاناللَّـه  دفك كيت

اللَّـه  دفدر مربينف اداله نعمت مسوا بهاوا ميقيين هاتي

يت ءليسن يا نغد برشكور ثسرتوس. وتعاىل هسبحان

 برذيكري سنتياس داناللَّـه" احلمد " كلمة نخفوا قنثربافمم

اوليه  دايكوتيحال اين اكن . وتعاىل هسبحاناللَّـه  دفك

 دامل استقامه سنتياس يتءيا ربواتنف نغد برشكور

 نغد ضمسو. وتعاىل هسبحاناللَّـه  رينتهف االضس ملقساناكن

 هكنفمليم اكن وتعاىل هسبحاناللَّـه  اين كشكورن تندا



 9 

 فرمان .خريةأك ضيغدنيا هت دكي دفك نعمت ايضلباف

  :7 ايات براهيما ةسور دامل وتعاىل هسبحاناللَّـه 

 

 رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٱ
يئ ىئ نئ  مئ زئ  

 

 دمي: ممربيتاهو كامو توهن كتيك (تلهيغا)دان ": برمقصود

اي اكو اكن خرشكور نسب كامو جك! ثوهغضسسو

 جك ،ثوهضغسسو دمي دان كامو دفنعمتكو ك يمتبه

 ".برت امتله عذابكو ثوهغضسسو كريغا كفور كامو

 

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 

تاَ حئ َٱلُْمس ْ َيَاَِفرِينَاغفايااَفاْوزا  ٱلتَّائِِبيَاَةَاڀوا


