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 وتعاىل هسبحان اللَّه دسيسي يضرو غمأنسي ي
 م 2022 نوؤميرب 18 برساماءن هـ 1444 ربيع األخر 23

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 ىن نن من زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك ٱ
 خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين

خت حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ  

(105-103:الكهف)  
 

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 

كمودين جك اورغ يغ بركواس( درفد كالغن كامو. )

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 هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 هسبحان هاللَّ دفك ناءكتقو كتكنغماريله كيت مني

 دان رينتهثف االضس ملقساناكن وهغضبرسو نغد وتعاىل

 تفمندا كيت مودهن-موده. نثغالر االضس لكنغضمني

 دف خطبة. داخرية دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة
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يغ روضي نسي اءم ن تاجوقركاتاكفمم اكن اين كالي

 .وتعاىل هسبحان هاللَّ دسيسي

 

 يضرو غي نسياءم غممند سالمإ امضا ثوهغضسسو

 غوا بندا، هرتا سودوت دفدر نيضكرو سقدر بوكن اين

 حقيقة يفتتا اكن ،ثايضسبا دان نءاضرنياف يت،غضري

 اين وتعاىل هسبحان هاللَّ دسيسي يضرو غي نسياءم ثسبنر

 دكاتاكن حال اين .كلق اخريةد يضرو غي نسياءم اياله

 اكن تيدق كلق اخريةد يضرو غي غدمكني كران اور

. وتعاىل هسبحان هاللَّ ضدشر يقيحق غي نيضكبها وليهارفمم

 انتارا .اين؟ يضرو غي نسياءم نغولوض اكهفسيا ثالنءرسوف

 -:اياله اين يضرو غي نسياءم نغولوض

 

 ددنيا، ضتنا نوهفس نغد برعمل غي نغولوضفرتام: ياءيت 

 ككسالن دان ناءككخيو تفه مندالثها ثحاصيل نامون

 نغد ددنيا سالما فثهيدو سياكن-منسيا مريك. داخرية

 هاللَّ شريعة رغضمل غي دان باطل غي ربواتنف مالكوكن

 افتن سهاج، دنيا نغنتيفك جرغم ثها مريك. وتعاىل هسبحان

 مريك. داخرية نفكهيدو اونتوق عمل بكلن ردوليكنفمم

 اداله ددنيا نكوكدال غي ربواتنف بهاوا كثغم ضجو
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 دان ترتولق مريك عملن ثحقيقت دحالف عمل،يقءسبا

 هاللَّ فرمان. وتعاىل هسبحان هاللَّ اوليه ضاءييدر تيدق

ة سور دامل تادي خطبة اول دف كنادباخ غي وتعاىل هسبحان

  :برمقصود غي 105 غضهي 103 ايات الكهف

 

 دفك خربكن كامي ماهوكه: (حممد واهاي)كاتاكنله"

عمل روضيث-سروضي يضرو غيغو اكن اوركام

 دامل ثاوسها عملسيا تله غيغاور (يتءيا). ؟ثربواتنف

 مريك بهاوا كثغم مريك غسدا اين، دنيا نفكهيدو

. الكوكن مريك غي سهاج فا دف باءيق دان بتول سنتياس

 دان مريك توهنايات اكن كرغاي كفور غيغاور مريكله

; مريك عمل ورلهضوض ايت اوليه; ثنغد رمتوانف اكن

 اونتوق نغتيمب غسبار ممربي اكن تيدق كامي ثعقيبت مك

 ".كلق قيامة هاري دف مريك، عمل منيالي

  

 ،هاللَّمعاشر املسلمني رمحكم 

 مريك اياله يضرو غي نسياءم نغولوضيغ كدوا:  ثسرتوس

 تيدق مريك. سالمإ امضا دفدر ينءسال امضا منخاري غي

 سرتا ثيكنرين منشدا وتعاىل هسبحان هاللَّ منتوحيدكن

 اين حال. وتعاىل هسبحان هاللَّ نغكرتاايات كاريغيغم
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 دامل وتعاىل هسبحان هاللَّ فرمان ماللوءي عدرجو بوليه

 برمقصود:  غي 85 ايات عمرانال  ةسور

 

 مك سالم،إ امضا ينءسال امضا منخاري غي افدان سسيا"

 دري كلق اخرية هاري دف دي دان ثدفدر دترميا اكن تيدق

 ".  يضرو غيغورا

 

 غي مريك اياله ضجو يضرو غي نسياءم نغولوضكتيض: 

 غي ربواتنف مالكوكن نامون ق،ثبا غي ةعباد عمل مميليقي

 اكن اين ربواتنف مالكوكن غي مريك. ينءال غاور اكييتثم

 بهكن اكن. كلق داخرية بسر غي نيضكرو تفمندا

 عمل االضس كران اخريةد مفليس غي غمنجادي سأور

 ربواتنفاونتوق ممباير  وناكنضد هابيس اكن مريك عبادة

 اين حال. الءين غاور فترهاد دالكوكن غي ثدوسا

 دفدر مسلم االمام اوليه دروايتكن غي حديث برساندركن

صلى  هاللَّ رسول ينداضب ثبهاواس عنه هاللَّ رضية هرير ابو

 :برمقصود غي برسبدا عليه وسلم هاللَّ

 

 صحابة اراف ايت؟ مفليس غي غاور اكهفتاهوكه كالني سيا"

 كامي دانتارا مفليس غي غمي اوركا منوروت: منجواب

 رسول. ناءككاي هرتا دان غوا مميليقي تيدق غي غاور اداله
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ياله مريك ا مفليس غي اومتكو ثوهغضسسو: برسبدا هاللَّ

 دان واسا،ف صالة، هالاف ممباوا نغد غدات قيامة هاري دف يغ

 مماكن دان منودوه ماكي، منخاخي ساللو اي يفتتا زكاة

. ينءال غاور اكييتثوه دان مممبون سرتا ينءال غاور هرتا

 فستيا دفك دبريكن اونتوق مبيلاد ثالاهف ايت، ستله

 تونتوتن مسنتارا هابيس، ثالاهف غضهي مريك دفدر غاور

 دوسا نيضسبها ثسالجنوت. نوهيفد بلوم غي قثبا مريك

 دفك دببنكن اونتوق مبيلاد مريك دفدر غاور فستيا دري

 ".ن كنراكركفميدل اي ثاخري غضهي ترسبوت، غاور

 

 سكالني، هاللَّ درمحيت يغ مجعة غسيد

 تيدق غي مريك اياله يضرو غي غاوريغ كأمفت:  ثسرتوس

 هسبحان هاللَّ اتيغيغم برذيكري سنتياس اونتوق ديري مالزميي

عليه  هاللَّصلى  هاللَّ رسول ينداضب دفك برصلوات دان وتعاىل

 امحد االمام اوليه دروايتكن غي حديث سبواه دامل. وسلم

 هاللَّ رسول ينداضب ثبهاواس عنه هاللَّ رضي ةهرير ابو دفدر

  :برمقصود غي برسبدا عليه وسلم هاللَّصلى 

 

 كمودين جمليس، سبواه دامل ولفله سواتو قوم بركومقتيد"

 برصلوات والف تيدق دان هاللَّ دفك برذيكري تيدق مريك
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 ترسبوت جمليس ددامل عليه وسلم هاللَّ صلى نيب دفك

 ".قيامة هاري دف نيضكرو تفمندا اكن مريك كخوالي

 

 نغد مبرياض مراسا غي مريك اياله يضرو غمريك ي كليم:

 غي كرغمو ربواتنف نغد مالو مراسا تيدق دان كجاهنت

. كلق داخرية ثعقيبت دان دوسا دوليكنفمم افتن دالكوكن

 مريك غضسهي اخرية دفدر دنيا وتاماكنغم ضجو مريك

 نفكهيدو مراساكن دان وتعاىل هسبحان هاللَّ اتيغيغم الالي

 دان نقكسرونو تفمندا مريك اونتوق تفمت دنيا

 هاللَّ فرمان نغحال اين سالرس د .مسات نءمبرياضك

 غي 5 غضهي 4 ايات نمللا ةسور دامل وتعاىل هسبحان

 :برمقصود

 

 ،اخرية هاري دفك رخايف تيدق غيغاور ثوهغضسسو"

 دفك باءيق كليهنت مريك بوروقربواتنف جاديكن كامي

. كسسنت داملامراب مريك تيغضلله ايت، اوليه; مريك

 بوروق غي سيقسا عذاب وليهابر اكن غيغمريكله اور

 غاليف غيغاور اداله اخرية هاري دف والف مريك دان (ددنيا)

 ".يضرو
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 سكالني، هاللَّ درمحيت يغ مجعة غسيد

 دف خطبة خريياغم روموسن ايضسباجوسرتو 

 ايضسبا سكالني، مجاعه تكنغيغم نيغاي ربنم اين، كالي

 غولوضتر دفدر ديري لقكنيغم رلوف كيت براميان غي غراو

 يضرو غي غاور كران يضرو غي اورغ نغولوض نغكال دامل

 هسبحان هاللَّ ضدشر ناءيضكبها تفمندا اكن تيدق اين

 دنراك كراس غي سيقسا عذاب تفمندا اكن بهكن وتعاىل

ن مالكوك دفدر كيت ديري ايلقكن. وتعاىل هسبحان هاللَّ

. كلق اخريةد كيت نيضكرو كنغمندات بوليه غي ربواتنف

 كيت ةعباد عمل كتكنغمني وسهاابر سنتياس كيت ماريله

 مموهون دان برتوبة سنتياس غيفدمس وتعاىل هسبحان هاللَّ دفك

 باكل كيت سهاج اين خارا نغد كران ثدفك وننفمأك

 تفمندا اكن دان يغضتي غي نقكدودو دف تكنفدمت

 دامل وتعاىل هسبحان هاللَّ فرمان. كلق اخريةد نغتوكاون

 :9 ايات التغابن ةسور
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  خل حل جل مك خكلك حك جك حقمق مف خف  حف  ٱ

 من  خن حن جن مم خم حم جم هل مل

مي خي حي جي مهٰه جه هن  
 

 دف كامو ونكنفهيمغم هاللَّ ماس (تكنلهغاي)"برمقصود: 

 هاري لهوايت ،(بالسن منرميا اونتوق) وننفرهيمف هاري

 براميان غي افسسيا ،(تلهغاي) دان ثينضكرو قفمنغماسي

 هاللَّ نسخاي صاحل، عمل كنارجغم سرتا هاللَّ دفك

 الريغم غي ضشر كدامل ثمماسوقكن دان ثدوسا ونكنفمغم

 غي; ثسالما ثددامل ككل مريك اي،غسو فبربا ثدباوه

 ".بسر غي نغكمنا لهوايت دمكني

 

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
 


