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  وتعاىل هانسبح اللَّـه دسيسي ترباءيق يغ ماءنسي

 م 2022 مخ 04برساماءن  هـ 1443 شعبان 01
 

 لْقَـآئِـلِٱ  ٻ  

 جي  يه ىه مه جه ين ىن من

 ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ ىييي مي خي حي

نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُِّّ َّ  

 (110:ال عمران)
 

ٴۇ  ۋ  ۋچ  ٺ   ڻ   ڳٻ  ٻ    ڦ

ى  عَبْدُهُمُحَمَّدًاپ    ڦ 

ٿ    سَي ِّد نَاں  وَسَل ِّمْصَل ِّ ڈ      

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 -جكـ كامو بربنته

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

 .وتعاىل هانسبح اللَّـه دسيسي ترباءيق غي نسياءم
 

 سكالني، اللَّـه  درمحيت غي مجعة غسيد

 نفكهيدو دامل نقيءكبا ينكنغيغم نسياءم فستيا

. خريةدا نفكهيدو ونفماهو ددنيا نفكهيدو اد سام مريك

 ينءال راخا اد تيدق اين، حسرت يفااخمن اونتوق

 يغ نسياءم منجادي هندقله ايت غورسأس مالءينكن

 اكن اين ترباءيق يغ نسياءمحال اين دمكني كران . ترباءيق

. وتعاىل هسبحان اللَّـه ضدشر حققي يغ ناءيضكبها تفمندا

 ثوهغضسسو. اين؟ ترباءيق يغ نسياءم اكهفسيا ثرسوالنف

براميان  يغ مريك اياله اين ترباءيق يغ نسياءم خريي انتارا

سرتا مغاجق ماءنسي منطاعيت  وتعاىل هسبحان اللَّـهكفد 

 اول دف كنخدبا يغ وتعاىل هسبحان اللَّـه فرمان. فرينتهث

 :برمقصود يغ 110يات ا عمران ال ةسور دامل تادي خطبة

 

 يغ اومت باءيق-سبايق اداله (حممد اومت واهاي)كامو "

 كامو (كران) نسي،اءم اومت (ءيدهفا) يضبا دالهريكن

 دفدر غمالر دان باءيق يغ ركاراف االضس بربوات وروهثم
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 والف كامو سرتا (كجي دان بوروق) ساله يغ ركاراف االضس

 " ...(انامي بنر-سبنر نغد) اللَّـه دفك براميان

 

 ،اللَّـهمعاشراملسلمني رمحكم 

 يغ مريك اياله اين ترباءيق يغ نسياءم خريي انتارا

صلى اللَّـه  رسول ينداضب اوليه يكنفادمس يغ اجرن يكوتيغم

 دان بعنيالتا اراف صحابة، اراف ماللوءي عليه وسلم اللَّـه

 ايضسبا صحابة اراف نفكهيدو منجاديكن مريك. ثسفسل

 ينداضب دان وتعاىل هسبحان اللَّـه رينتهف يتمنطاع دامل ونتوهخ

 نغولوض . حال اين كرانعليه وسلم اللَّـه صلى اللَّـه  رسول

 ترباءيق يغ نسياءم اكنفمرو ترسبوت زمان دف فهيدو يغ

 دفدر ريالبخا االمام اوليه دروايتكن يغ حديث سباضاميان

 رسول ينداضب ثبهاواس ماعنه اللَّـه رضيِعْمَران بن ُحَصْين 

 :برمقصود يغ برسبدا عليه وسلم اللَّـه صلى اللَّـه 

 

قرونكو  دف فهيدو يغ غاوراداله  كالنيباءيق -سبايق"

 (نْيِعالَتاِب) مريك ستله ييغ مغيكوتاورغ كمودين

 (".نْيِعالَتاِب ْعِباَت) مريك ستلهي يغ مغيكوت اورغ كمودين

 

 يغ ريكم اياله ضجو ترباءيق يغنسي اءم رييخ

 وناكنغضم رتيفس ينءال ماءنسي دفك منفعة ممربي تفدا



 5 

 غاور دفك نقيءكبا ممربي اونتوق ضتنا دان هرتا علمو،

اياله  اين ترباءيق يغنسي اءين مءال كات ارتي نغد. الءين

. يغثسكليل غاور دننتيكن سنتياس قنثيءكبا يغ نسياءم

 ابن االمام اوليه دروايتكن يغ حديث نغد نتفبرت اين حال

 رسول ينداضب ثبهاواس عنه اللَّـه رضي ةهرير ابو دفدر نابَِّح

 :برمقصود يغ برسبدا عليه وسلم اللَّـهصلى اللَّـه 

 

 يغ دان ترباءيق يغ غاور غماهوكه كالني اكو بريتاهو تنت"

 واهاي تنتو منجواب، غورأسس كالني؟ دري تربوروق

 غاور اداله كالني باءيق-سبايق برسبدا، بلياو. اللَّـه رسول

 (ينءال غاور) دان (كنفدهار) دننيت (ساللو) ثنقيءكبا يغ

 اداله كالني بوروق-قسبورو ونفاد. ثنقكبورو دري امان

 تيدق (ينءال غاور) دان كنفق دهارتيد ثنقيءكبا يغ غاور

 ث".نقكبورو دري امان

 

 سكالني، اللَّـه  درمحيت غي مجعة غسيد

 يغ نسياءم اياله اين ترباءيق يغ نسياءم ثسرتوس

 دغن ممفرباثق مالكوكن عملن عمور نعمت وناكنغضم

 ،وتعاىل هسبحان كفد اللَّـه يغ دافت مندكتكن ديريث
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 يغ رتمذيلا االمام اوليه دروايتكن يغ حديث سباضاميان

 :برمقصود

 

 دفك ثبرتا غورأسس عنه، اللَّـه رضي ْهَرْكَب ابو دفدر"

اللَّـه  رسولايت؟  ترباءيق غاور افسيا: اللَّـه رسول رسول

 اي. ثعمل باءيق دان ثعمور غنجف يغ غمنجواب: اور

اللَّـه  رسول ايت؟ تربوروق يغ غاور افسيا اللو: ثبرتا

 ث".عمل بوروق يفتا ثعمور غنجف يغ غاور: منجواب

 

 نسياءم اياله ضجو ترباءيق يغنسي اءم رييخانتارا 

 اين حال. لياوم يغ كرتيف بودي دان اخالق فوثاءيمم يغ

 تفدا اكن باءيق يغ اخالق مميليقي يغن مريك كرا دمكني

دمسفيغ دافت  ،نسياءم سسام ناءرساودارف ايكنت ممليهارا

حسد  ،غسومبو صيفتمغهيندركن ديري سسأورغ درفد 

 يغ حديث سبواه دامل. ضايثدان سبا ليمظا ،دغكي

 مروع بن اللَّـه عبد دفدر يغ ريالبخا االمام اوليه تكنايدرو

عليه  اللَّـهصلى اللَّـه  رسول ينداضب ثبهاواس عنه اللَّـه رضي

 :برمقصود يغ برسبدا وسلم

 

 ".ثقاخال باءيق يغالف يغ غاور اداله كالني باءيق-سبايق"
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 سكالني، اللَّـه  درمحيت غي مجعة غسيد

 يغ نسياءم ايالهجوض اين  ترباءيق يغنسي اءم

دغن  كران اين حال. نثاجركغم دان القرءان الجريفمم

 اللَّـه درفد توجنوقمندافت ف اكن كيت القرءان الجريفمم

 اوليه. بنر يغ كجالنكيت  ممندو يغ اكن  وتعاىل هسبحان

 هندقله كيت ترباءيق يغ نسياءم منجادي اونتوق ايت،

 اجرن يكنفامثم دان ملغم الجري،فمم ،خممبا سنتياس

 حديث نغد نتفبرت اين حال. نسياءم اومت دفك القرءان

 رضي عثمانسيدينا  دفدر داود ابو االمام اوليه دروايتكن يغ

 عليه وسلم اللَّـهصلى اللَّـه  رسولدا ينضب ثبهاواس عنه اللَّـه

 :برمقصود يغبرسبدا 

 

 دان القرءان الجريفمم يغ غباءيق كالني اداله اور-يقءسبا"

 ث".اجركنغم

 

 اياله ضجواين  ترباءيق يغنسي اءين ايت، مءسال

 اين غهوت كران ورنافمس نغد غهوت ممباير تفدا يغ مريك

 بلوم ترسبوت غهوت يضسال. نسياءم حق نغد يتءبركا

 ضيغه غورأسس يكتغكن تروس ما ايت غهوت مك دباير،

 ملونسكن تفدا يغ مريك ايت اوليه. ماتي اي سفسل
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 اميانضسبا ترباءيق يغ نسياءم اكنفمرو ورنافمس نغد غهوت

 هريرة ابو دفدر ،مسلم االمام اوليه دروايتكن يغ حديث

عليه  اللَّـه صلى اللَّـه  رسول ينداضب ثبهاواس عنه اللَّـه رضي

 :برمقصود يغ برسبدا وسلم

 

 دامل باءيق يغالف يغاداله  كالني باءيق-سبايق ثوهغضسسو"

 ".(غهوت) مبايرنف

 

 دف خطبة خريباضي مغا روموسن ايضجوسرتو سبا

بهاوا  سكالني، مجاعه مغيغتكن نييغا ربنم اين، كالي

 داوكور سقدر بوكن اين ترباءيق يغ نسياءم ثوهغضسسو

 اكن ثنقكدودو دان كتفغهرتا،  علمو، سودوت دفدر

عملن  سودوت دفدرداوكور اين  ترباءيق يغ نسياءم يفتتا

 يسيغم كيت ماريله. كلق خريةدا ثتـمنفعدان  كباءيقن

 نغد كيت مياننأك كتكنيغمن ساللو نغد كيت هاري

 نقيءكبا ممربي تفدا يغصاحل  عملن مالكوكن قثربافمم

وتعاىل دامل  هسبحان اللَّـه فرمانكلق.  اخريةد كيت دفك

  :76 مريم ايات ةسور
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 حن جن مم خم  جمحم هل مل خل حل ٱ
مه جه هن من خن  

 

 يضباهداية  توجنوقف ياكن منمبه اللَّـهدان ": برمقصود

 يغ باءيق يغ عمل دان توجنوقفالن ج منوروت يغ غاور

 ثالاهف بالسن باءيق لبيه ايت، ثهفاءيد-فاءيده ككل فتت

 ث".كسودهن باءيق لبيه دان توهنمو دسيسي

 

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


