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  ديري جاتي ممفرباءيق انتوق   حماسبة
 م 2022 جانواري 07برساماءن  هـ 1443مجادى األخر  04

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 حيخي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن ٱ
َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي مي  

(81 : حلشرا)  ٱ  
 

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  

 طاعتله كامو كفد ،مياناواهاي اورغ يغ بر" برمقصود:

دان كفد "أوىل  اللَّـه دان طاعتله كامو كفد رسول اللَّـه

كالغن كامو. كمودين  فداورغ يغ بركواس( در)األمر" 

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

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

دان  اللَّـه ميان كفدابر جك كامو بنر ،( رسولثالسنةدان )

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

 لبيه ايلوق فوال كسودهنث".
 

  ،سكالني اللَّـه درمحيت غي مجعة غسيد

 نغد وتعاىل هسبحان اللَّـه دفماريله كيت برتقوى ك

 دان ثرينتهف االضس ملقساناكن دغن تقوى بنر-سبنر

 تفمندا كيت مودهن-موده. ثنغالر سضاال لكنغضمني

 دف خطبة. اخريةد دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة
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 رباءيقفمم اونتوق حماسبة تاجوقمغهوريكن  اكن اين كالي

 .ديريخاتي 

 

 منوجو رجالننف سبواه اكنفدنيا اين مرود نفكهيدو

 تفمت اكنفمرو دنيا. ابادي ككل غي اخرية نفكهيدو رهأك

 خريةأك دباوا اونتوق عملن ولكنفومغم نسياءم اونتوق

 دتنتوكن اكن ماءنسي نقكدودو كلق اخريةد كران

. ددنيا فهيدو كتيك الكوكن مريك يغ فا برداسركن

 ايضسبا اين، ددنيا نفكهيدو ماللوءي دامل يتو،ضب نامون

 سام نفكسيال مالكوكن دفدر سفترل تيدق كيت ماءنسي

 ونفماهو بسر اد سام دان تيدق، ونفاتاو اجغس نغد اد

 هندقله كيت براميان يغ غاور ايضسبا ايت، اوليه. يلخك

 كيت يغ ربواتنف فستيا اتس ديري برحماسبة سنتياس

ستياف ككوراغن اتاو كسالهن دامل  رضا الكوكن،

 اللَّـه اوليه دترميا ثسرتوسق دان رباءيفد تفدا ايت ربواتنف

 هسبحان اللَّـه فرماندغن  سجاجرحال اين . وتعاىل هسبحان

 رشاحلة سور دامل تادي خطبة اول دف كنخدبا يغ وتعاىل

 :برمقصود يغ 18 ايات
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 نغد) اللَّـه دفك له برتقوى! براميان يغ غاورواهاي "

 هندقله دان (ثنغالر لكنيغضمن دان ثسوروهن كنارجغم

 تله دي يغ فاي مليهت دان ممرهاتيكن دير تياف

 ايسوق هاري اونتوق (ثعمل-عمل دري) سدياكن

 له برتقوى: (تكنيغدا يضال سكالي) دان (اخرية هاري)

 اكن ثتاهوانفغ وتيفملي امت اللَّـهث وهغضسسو ،اللَّـه دفك

 ".كناكرج كامو يغ االضس

 

 معاشر املسلمني رمحكم اللَّـه،

 منيالي دان غهيتوغحماسبة ديري اين برمقصود م

 ديري كلمهن دان نغككورا ن،قكبورو ن،قيءكبا اكن

 تغسا اين ديري حماسبة. اين ددنيا فهيدو مساس كيت

 واالو كران اين حال. مسلم فستيا اوليه دالكوكن يغنتف

 ايضسبا الكوكن، كيت يغ عملن ونفسكالي مان سهيبت

 مالكوكن دفدر سفترل تيدق كيت بياس ماءنسي

 تولربفد تيدق اين نغ. جك كلمهن دان ككورانفكسيال

 اونتوق سوكر قضا مك سهاج، يتوضب دبياركن دان

 ،سنديري ديري كلمهن منيالي دان مليهت ايت غورأسس

دان  كلمهن مليهت اكن دي كنغممبيمب لبيه يغ بهكن
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 غورأسس ثسكريا يفتتا اكن. والف ينءال غاور كعاءينب

دي اكن سدر اكن كلمهن،  ديري، برحماسبة ايت

 يغ اينله كسدرن. دالكوكن تله يغ كساهلن دان نغككورا

 اونتوق ديري تيغكتكن جاتيرفمم غورأسس ممبنتو اكن

 اللَّـه نغد ثنغهوبو وكوهكنغم دان كتكنيغمن سنتياس

 ماءنسي. سسام دان وتعاىل هسبحان

 

 كيت اياله الكوكند رلوف يغانتارا حماسبة ديري 

 مسوال مليهتدان  مبسيمغ نغي ددير برحماسبة هندقله

 رلوف كيت. وتعاىل هسبحان اللَّـهف ترهاد كيت نفكواجي

 يغ سنة عملن ونفماهو فرض عملن كمبالي كنممرهاتي

 باءيق نغد نثمالكوك تله كيت اد سام الكوكن، كيت تله

 اللَّـه رسول ينداضب اوليه يكنفادمس يغ توجنوقف يكوتغم

 رلوف ضجو كيت. ثسباليق اتاو صلى اللَّـه عليه وسلم

 تفدا تله الكوكن كيت يغن قيءدكه عمل كباا منيالي

 منيالي رلوف ضجو كيت. ثينءال يغ كباءيقن مالهريكن

 إخالص اين الكوكن كيت يغ ةعباد عمل ادكه كمبالي

 وتعاىل هسبحان اللَّـه كريضأن اريخمن اونتوق مات-مسات

 دان عجوب ،ياءر رتيفس هاتي فثاكيت وجود ماسيه اتاو
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 هسبحان اللَّـه دفك ةملقساناكن عمل عباد كيت دامل تكبور

 دروايتكن يغ حديث سبواهحال اين سالرس دغن . وتعاىل

 ثبهاواس عنه، اللَّـه رضي ةهرير ابو فددر مسلم مامالا اوليه

يغ  برسبدا صلى اللَّـه عليه وسلم اللَّـه رسولبضيندا 

 :برمقصود

 

 ضجو كامو، افرو دفك مليهت تيدق اللَّـهث وهضغسسو"

 هاتي دفك مليهت دي يفتتا اكن كامو، هرتا دفك تيدق

 ".كامو عمل دان

 

 ،سكالني اللَّـه درمحيت غي مجعة غسيد

 دوسا فترهاد ديري برحماسبة هندقله ضكيت جو

 رباءيقفمم براوسها سنتياس نغد الكوكن كيت تله يغ

 دمكني اين حال. وتعاىل هسبحان اللَّـه دفك برتوبة دان ديري

سريغ  يغ غاورفركارا يغ ترباءيق دالكوكن اوليه  كران

 يفمغينصا دان برتوبة سنتياس اياله كساهلن مالكوكن

 اكن مريك ديري برحماسبة ايت غورأابيال سسفا. ديري

 اكن دي لنتس ،ثدوسا بهاي دان نقكبورو تاهويغم

 اللَّـه كران إخالص نغد ايت دوسا ربواتنف لكنيغضمن

. ثجيوا يكنخوثم تفدا اكن ثسرتوس دان وتعاىل هسبحان
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 153 ايات فعرااألة سور دامل وتعاىل هسبحان اللَّـه فرمان

 :برمقصود يغ

 

 برتوبة مريك كمودين كجاهنت مالكوكن يغ غاوردان "

 توهنمو ثوهغضسسو (مك) براميان، دان ايت سسوده

 ".اسيهانيغم مها يضال ون،فامفغ مها ايت سسوده

 

 فترهاد ديري برحماسبة رلوفين ايت، كيت ءسال

 مليهت رلوف كيت. اين ددنيا ءياللو كيت تله يغ اوسيا

 خليفه ايضسبا كيت سضتو فلقسناءن مانكه سجاوه

 كيت نفكه كيت تله منونايكن كواجياوك بومي اين، اددم

 نعمت االضس وناكنغضم تله كيت ادكه. ؟ماءنسي سسام

 جالن كيت فد دفك كورنياكن وتعاىل هسبحان اللَّـهيغ 

خونتوهث باضي كيت يغ ممليقي . ؟ثسباليق اتاو نقيءكبا

 دف يقميلي كيت يغ هرتا وناكنضغم تله كيت ادكههرتا 

 زكاة، منونايكن رتيفس نقيءكبا ممباوا يغ ركاراف

 دان ينءال غاور ممبنتو ،ضكلوار دفك نفقه ممربي برصدقه،

بضيتو جوض جك كيت دبريكن كلبيهن علمو  . ؟ثايضسبا

 دان اجقغم نغد علمو نعمت وناكنغضم تله كيت ادكه

 اللَّـهدفك ديري مندكتكن يغ كجالن ماءنسي يغممبيمب
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 ن،اءككواس نعمت نغد ضجو يتوضب. وتعاىل؟ هسبحان

 ضكلوار دامل نيفميمف اي ضسبا  ن،قكدودو دان كتفغ

 نعمتن وناكغضم تله كيت ادكه تمشارك دامل اتاو

. جواب؟غوغضبرت دان عاديل مانه،ا نغدترسبوت 

 نيالي دان ليهت كيت رلوف يغ اينله رتيفس ركاراف

 .اين ددنيا كيت نفكهيدو دامل كمبالي

 

 ،سكالني اللَّـه درمحيت غي مجعة غسيد

 خطبة خريياغم يضبا روموسن ايضجوسرتو سبا

 سكالني، مجاعه دفك تكنيغغم نييغا ربنم اين، كالي دف

 مساس كيت ربواتنف االضس بهاوا دريثم رلوف كيت

 وتعاىل هسبحان اللَّـه اوليه دنيالي اكن اين ددنيا فهيدو

-همبا دفك عاديل سرتا لفستيم يغ بالسن مننتوكن يضبا

دنيا رحماسبة ديري كيت دب كيت ماريله ايت، اوليه. ثهمبا

 اللَّـه نفدهاد حسابنفغاين سبلوم كيت ماللوءي هاري 

 وقتو تيبا ابيالفا كران دمكني اين حال. وتعاىل هسبحان

 كيت بوليه يغ فا اد تيدق كلق اخريةد حسابنفغ

 هسبحان اللَّـه اوليه دكتاهوي تله ثمسوا مالءينكن يكنثمسبو
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ايات  غافر ةسور دامل وتعاىل هسبحان اللَّـه فرمان. وتعاىل

17: 

 

 خن  حن يمجن ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ٱ

ين ىن من  
 

 فا نغد دبالس ديري فتيا اين، هاري د"ف: برمقصود

 دف عاديل تيدق يغ حكومن اد تيدق; ثداوسهاكن تله يغ

 نغهيتو تخفامت  اللَّـهث وهغضسسو. اين هاري

 ث".ابحس

 

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


