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  ايمماللوءي فرانتاراءن  معلومت مثمفايكن دامل ادب
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 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 يل ىل مل يك مكىك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث ٱ

  زي ري ينٰى ىن نن من زن رن  مم ام

مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  

(83 :نساءلا)  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  
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 ڎ ۓڈ  ۆئ   ب تَقْوَىچ  أُوص يكُمْ

  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  اللَّـهدان طاعتله كامو كفد رسول  اللَّـه

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

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

)القرءان(   اللَّـههندقله كامو مغمباليكنث كفد )كتاب(  كم

دان  اللَّـهميان كفد ابر جك كامو بنر ،( رسولثالسنةدان )

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

 لبيه ايلوق فوال كسودهنث".
 

  ،سكالنياللَّـه   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
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 دف خطبة. اخريةد دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة

 يكنفامثم دامل ادب تاجوقمغهوريكن  اكن اين كالي

 .ماللوءي فرانتاراءن ماي معلومت

 

 تفدا كيت اين هاري ماجويغ سربا  زمان فد

ماللوءي  اين ماي عاملد معلومت ينفاامفث بهاوا مليهت

 ساتو ساله منجادي تله المن سساواغ دان سأومفماث

 صثخصو نسياءماوليه  وناكنضد قثبا غي اينفامفث قاعده

 دهولو جك. بريتا سسواتو سيغبركو افابيال ماءنسي

 اونتوق الما يغ ماس وهفتيم ممرلوكن بريتا سسواتو

 نغرهوبوفن كماجوان كوجود نغد يفتتا اكن يكنفادمس

 اتاو يءدكتاهو موده بريتا سسواتو اتاو معلومت اين، ماي

 ينءسال. سهاج ساعت فبربا وهفتيم دامل ثهادفراوليه 

 دان غروا ممبوك تله ضجو اين ماي نغرهوبوف قاعده ايت،

 جوا فا سيغبركو اونتوق مشاركت دفك غلواف

يعين  اتث اراخس ديري كنريضحاغم رلوف افتن معلومت

 .برمسوك

 

 سسواتو يكنفامثم كيت غريهنك دامل يتو،ضنامون ب

اهلي  نترييسضلاد  اين، ماي فرانتاراءن ماللوءي معلومت
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 منجادي اونتوق تراوجا تراللو يغ مشاركت غندامل كال

 ممستيكن تنفا معلومت جوا اف بركوغسي فرتام اورغ يغ

 سباضاي .دهولوايت ترلبيه  معلومت سسواتوكأبصحن 

 سنتياس دان جوابغوضغبرت رلوف كيت نبراميا يغ اورغ

 حال. يكنفادمس نييغا يغ  معلومت فترهاد هاتي-برهاتي

 دان راوليهفد يغ معلومت ثسكريا كران دمكني اين

 اكن سيتف سوده ستنيفك دان كبنرن اساس افتن يكنفادمس

 مشاركت دفك فهمالروان دان ساله خك دفك غونداغم

 منداتغكن بوليه اين سفرتي بواتنفر. ثمنرميا يغ

اللَّـه  فرمانماءنسي.  سسام فرسليسيهن دان فرسغكيتاءن

 ةسور دامل تادي خطبة اول دف كنخدبا يغ  وتعاىل هسبحان

 :برمقصود يغ  83 ايات لنساءا

 

 ماننأك ناءيغم بريتا سسواتو مريك دفك غدات ابيالفدان ا"

 كاالو حال دف; ثهيبهكنغس مترو مريك مسن،خك اتاو

 داناللَّـه  رسول دفك ايت حال سهاج كمباليقن مريك

 مريك، دانتارا (بركواس يغ  غاور)" مري األاوىل" دفك

 اليق يغ  غاور اوليه يءدكتاهو تفدا ايت حال تنتوله

 لهقتيد جك دان مريك دانتارا ثناءيغم وتوسنفك مبيلغم
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 كامو، دفك ثس كاسيهنبل داناللَّـه  ثاكورني هفليم كران

 سديكيت واليخك شيطان منوروت (تربابس) كامو تنتوله

 ثعلمو لواس دان ثاميان وهضت يغ  غاور يتءيا) سهاج

  ".(كامو دانتارا

 

 املسلمني رمحكم اللَّـه، معاشر

 بريتكنق منيتي امت سالمإ اجرن هثوغضسسو

 يغ  بريتا رضا معلومت سسواتو يكنفامثم دامل كبنرن

. نرمياف دفك منفعة دان نقيءكبا كنغمندات تفيكن دافادمس

 ادب مميليقي رلوف كيت براميان يغ غاور ايضسبا ايت اوليه

 ماللوءي معلومت يكنفامثم دامل تاتاسوسيال اتاو

 كيت ابيالفا اياله ثادب-ادب انتارا. اين ماي فرانتاراءن

 افا سيغبركو اتاو معلومت سسواتو يكنفامثم نييغا

 اكن دهولو ترلبيه يقليديثدقله منلييت دان مهن كيت بريتا

 ممبوات هندقله كيت. يكنفادمس نييغا يغ  معلومت

 كصحيحن ممستيكن يضبا بنر يغ سومرب دفك كنعرجو

 جوابغوضغت كران دمكني اين حال. معلومت سسواتو

 يضبا نفكواجي ساتو اكنفمرو اين بنرنك ممستيكن

 يكنفايت مسك نييغا يغ  معلومت ونفواالو ،غاور فستيا
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 ثسكريا يفتتا اكن كيت، توليسن اتاو سومرب دفدر بوكن

 توروت كيت مك صحيح تيدق يكنفامس كيت يغ  ركاراف

 سبواه دامل. بنر تيدق يغ  بريتا يباركنثم كران بردوسا

 رسول ثبهاواس البخاري االمام اوليه دروايتكن يغ  حديث

 :برمقصود يغ  برسبدا صلى اللَّـه عليه وسلماللَّـه 

 

 ساتو نغارا دخبربي مبا بنره غسأور اد ثوهغضسسو"

 غغضفم تيدق دي ،اللَّـه نضاءكري ترماسوق يغ  نءركاتاف

 فبربا ثمناءيقكناللَّـه  ايت كليمة ساتو سبب نغد  غ،ينتف

 اراخبربي بنر همبا غسأور اد ثوهضغسسو دان. درجت

 دي ،اللَّـه ناءكمورك ترماسوق يغ  نءركاتاف ساتو نغد

ن ايت دي ءركاتاف ساتو سبب نغد; يغ نتف غغضفم تيدق

 ."دامل نراك جهنمترجومن ك

 

 اللَّـه سكالني،  درمحيت يغ مجعة غسيد

 كيت اياله معلومت يكنفامثم دامل ثسرتوس يغادب 

 نقيءكبا نداتغكنم بوليهيغ  ركاراف يكنفامثم هندقله

 غروا وناكنضغم مشاركت دفك هدعو يكنفامثم رتيفس

 ايضسبا اين ماي نغرهوبوفجاديكنله . اين ماي فرانتاراءن

 منجالنكن نغد قثبا غي الاهف وليهارفمم كيت اونتوق ميدن
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 دف كران دمكني اين حال. مشاركت دفك هدعو اوسها

 دامل ايكنضلبافد رلوف هدعو اينفامفث اين ماجو سربا زمان

 ينءسال .ماي دعامل اتاو اتث دعامل اد سام بنتوق جوا فا

يلقكن ا اياله معلومت يكنفامثم دامل ينءال ادب انتارا ايت،

 هنفرفخمنداتغكن دوسا دان  بوليه يغ ركاراف يكنفامثم

 عاءيب، ممبوك ،فتنه منابور رتيفس مشاركت نغكال دامل

 نغد نتفبرت اين حال. ثايضسبا دان نغمبوهومالكوكن ف

 بناللَّـه عبد دفدر مسلم االمام اوليه دروايتكن يغ  حديث

 صلى اللَّـه عليه وسلماللَّـه  رسول ينداضب ثبهاواس دعومس

 :برمقصود يغ  برسبدا

 

  ه،َمْيِمنَّال لهوايت ؟دوستاءن بسرفن ايت فا كاموهوكه تا"

 سسام نغهوبو كنقمروس اونتوق بريتا يباركنثم ربواتنف

 ."نسياءم

 

 اللَّـه سكالني،  درمحيت يغ مجعة غسيد

 اين، كالي فد خطبة خريياغم ايضجوسرتو سبا

 بهاوا سكالني، مجاعه دفك تكنيغغم نييغا ربنم

 يكنفامثم دامل ادب ضمنجا ناءوتامأك ثوهغضسسو
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 دان رهاتنيف بريكند هاروس يغ  حال اكنفمرو معلومت

 .نسياءم سسام نغهوبو ممليهارا يضبا دتيتيقربت رلوف

 دهولو ترلبيه مثيمقدان  يكاف سنتياس هندقله كيت

 جاغنلهدكوغسي. سبلوم  دترميا يغ معلومت فستيا اكن

 كران دترميا يغ  معلومت مثمفايكن ضسا-ترضسا تراللو

 هاسوتن درفد داتغ سبنرث ايت ضسا-ساترض سيكف

 دان دتلييت فرلو دترميا يغ معلومت سبارغ. شيطان

 مليبتكن يغ  فركارا صثخصو كبنرنث اكن دفستيكن

 رجوعله. مشاركت سسام هوبوغن دان كسالمنت اضام،

 ايت دترميا يغ  معلومت اضر بركواس فيهق يغ  مريك كفد

 حال.الءين اورغ كفد غسيكنبلوم دكوس تفت دان بنر

 سيكنغدكو نييغا يغ  معلومت فستيا كران دمكني اين

 اطرييخود بتول يغ  اراخ نغد وناكنضد تيدق ثسكريا

 ثاخري دان اثمنرمي يغ  غاور دفك فهم ساله كنغمندات بوليه

 دامل هنفخرف دان رموسوهنف ،كبنخني كنغمندات بوليه

ة سور دامل وتعاىل هسبحان اللَّـه فرمان. مشاركت نغكال

 :6 ايات تاَرُجاحُل
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 ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن ٱ
َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  

 

 دفك غدات جك! براميان يغ  غواهاي اور": برمقصود

 يلهقسليد مك بريتا، سسواتو ممباوا فاسيق غسأور كامو

 اكنفمنيم تيدق كامو ايفسو ،ثكبنرن (مننتوكن اونتوق)

 سبب نغد يينيغدا تيدق يغ  ركاراف نغد قوم سسواتو

 كامو منجاديكن ضيغسه (ثناءيغم) كامو كجاهيلن

 ".الكوكن تله كامو يغ  فالي اسثم

 

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 ْ ََفايااَفاْوزا  ٱلتَّائِِبيَاَةَاڀيَاوا


