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 نفكهيدودامل  استغفارن اءوتامأك
 م 2022 اوضوس 12برساماءن  هـ 1444حمرم  14

 

لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

زث رث يت ىت متنت  زت رت يب ٱ  

 (3 :النصر)
 

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 

اورغ يغ بركواس( درفد كالغن كامو. كمودين جك )

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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دامل  استغفاركأوتاماءن  اكن مغهوريكن تاجوق اين كالي

 .كهيدوفن

 

 ،سكالني هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 هاللَّ درفد وننفمأكر برمقصود مموهون ااستغف

 دان دالكوكن تله غيدوسا فترهاد وتعاىل هسبحان

 هاللَّ دفك همبا غورأسس توبة بنتوق ساتو ساله اكنفمرو

 دامل دتونتوت امت اين استغفار عملن. وتعاىل هسبحان

 يضبا نفكواجي سواتو منجادي ثايا بهكن سالمإ اجرن

 يغ غاورن كساهلن دان دوسا. مالكوك غي مريك

 تله غي دوسا كنا دريثم يغ مريك اياله اينر ااستغفبر

 هسبحان هاللَّ درفد وننفمأك مموهون راضس اللو دالكوكن

 هسبحان هاللَّ بهاوا رخايف دان يقني ضجو مريك. وتعاىل

 ثهمبا-همبا يهاسيغم دان ونفمفغ مها ايت وتعاىل

ايات  النصر ةدامل سور وتعاىل هسبحان هاللَّ فرمان سباضاميان

 :برمقصود غيخطبة تادي  اول دف كنادباخ غي 3

 

 لهامينت دان توهنمو مموجي نغد حتسبي كنلهفاوخمك "

 ".توبة منرميا امت دي ثوهغضسسو ،ثدرفد ونفام
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 ،اللَّهمعاشر املسلمني رمحكم 

 سنتياس غي مريك باضي كلبيهن قثبا ثوهغضسسو

 تفدا اين عملن ايالهر ااستغف كلبيهن انتارا .اينر ااستغفبر

 اد غي نسياءم ايضسبا كران غروأسس دوسا وسكنفهاغم

 مالكوكن دفدر سفترل تيدق كيت نغككورا دان كلمهن

 كيتغكاد. وتعاىل هسبحان اللَّـه دفك دوسا دان كساهلن

هاسوتن دان نفسو هاوا كهندق اكن ضجو تريكوت

 كيت نفكواجي ابايكنغم دان افترلو كيت غضسهي شيطان

اين  استغفاروتعاىل. مك عملن  هسبحان هاللَّ همبا ايضسبا

 دوسا وسكنفهاغم اونتوق ترباءيق يغ خارا اكنفمرو

 دفدر ْنابَِّح ابن االمام اوليه دروايتكن غي حديث سباضاميان

صلى  هاللَّ رسول ينداضب ثبهاواس عنه هاللَّ رضي علي سيدنا

 برمقصود: يغ برسبدا عليه وسلم هاللَّ

 

 دان بروضوء اي اللو دوسا، مالكوكن همبا غسأورله قتيد

 هاللَّ دفك استغفاردوا ركعة، اللو بر صالة مالكوكن

 هاللَّ كخوالي الكوكن اي تله غي دوسا اتس وتعاىل هسبحان

 ". ثدوسا ونيفمغم اكن وتعاىل هسبحان
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 تفدا غي عملن اكنفمرو ضجواين  استغفارعملن 

 االضس دفدر غورأسس جيوا دان هاتي ممربسيهكن

 دان غسومبو عجوب، ،ءريا رتيفس هاتياكيتفث

 ابيالفا كران دمكنيدكاتاكن  اين حال. ثايضباس

 ساتو تيمبول اكن مك دوسا، مالكوكن ايت غورأسس

 تيدق ايت هيتم تيتيق ثسكريا. ثهاتي ددامل هيتم تيتيق

  ايت غورأسس ببكنثم بوليه اين ركاراف مك دبرسيهكن

 اكن غضهي برتروسن سخارا دوسا مالكوكناكن 

 دفجنوق درنتوف خهاي منرميا اونتوق ثهاتي ينتوف فمنوتو

 اكنفمرو استغفار عملن ايت، اوليه. وتعاىل هسبحان هاللَّ

 هاتي ممربسيهكن غورأسس اونتوق ترباءيق خارا انتارا

 دفك ديري مندكتكن يضبا جيوا رنوككوت االضس دفدر

 ْنابَِّح ابن االمام اوليه دروايتكن غي حديث سبواه دامل. هاللَّ

 هاللَّ رسول ينداضب ثاسبهاو عنه اللَّـه رضي ةهرير ابو دفدر

 :برمقصود غي برسبدا عليه وسلم هاللَّصلى 

 

 سواتو مالكوكن همبا غسأور ابيالفا ثوهغضسسو"

. هيتم تيتيق ساتو نغد اترنود ثهاتي مك دوسا، ربواتنف
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 سرتا (وننفام مموهون) استغفاربر دان ثلكنغضمني اي جك

 ".ثهاتي فيلضد نسخاي برتوبة،
 

 سكالني، هاللَّسيدغ مجعة يغ درمحيت  

 غي عملن اكنفمرو استغفارين ايت، عملن ءسال

 دامل رمسئلهنف دان اوجني يفهادغم غورأسس ممبنتو تفدا

 كلوار جالن ممربي اكن وتعاىل هسبحان هاللَّ. نفكهيدو

 اكن دان ثهمبا اوليه يفدهاد غي مسئله جوا فا فترهاد

 نغد سالرس اين حال. كغدس تيدق غي رزقي ممربيكن

 عباس ابن دفاالمام ابو داود در تكن اوليهدرواي غي حديث

عليه  هاللَّ صلى هاللَّ رسول ينداضب ثبهاواس عنهاللَّـه  رضي

 : برمقصود غي برسبدا وسلم

 

 اكن سيتف هاللَّ مك ،استغفاربر سنتياس غي افسيا غبار"

 دان ينتفكسم فستيافد در كلوار جالن ثممربيكن ساللو

 ممربيكن اكن هاللَّ سرتا وندهنضك االضس دري نفغكال

 ".كغس اي تيدق غي اره دري ثدفك رزقي

 

 تركخوالي تيدق غي هاللَّ همبا ايضسباروموسنث 

 كيتجوسرتو  كساهلن، دان نفكسيال مالكوكن دفدر

 فستيافد  استغفاربر ديري مالزميكن سنتياس هندقله
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 دفدر برسيه ناءدأك دامل سنتياس كيت هاتي رضا هاري

 نعمل يكوتغم رلوف كيت. هاتياكيتفث دان دوسا

 ،هاللَّ رسول ينداضب اوليه دتوجنوقكن تله غي استغفار

 سنتياس ينداضب نامون دوسا دفدر ليهارافد ينداضب ونفواالو

. سهاري كالي سراتوس غثكور-غسكورا استغفاربر

 دروايتكن غي حديث ماللوءي عدروجو بوليه اين حال

عليه  هاللَّصلى  هاللَّ رسول ينداضب ثبهاواس مسلم االمام اوليه

 : برمقصود غي برسبدا وسلم

 

 دفك ذيكري دري الالي رنهف تيدق هاتيكو ثوهغضسسو"

 دامل كالي سراتوس استغفاربر اكو ثوهغضسوس ،هاللَّ

 ".سهاري
 

 كلمة ملكنعغم رلوف ضين ايت، كيت جوءسال

 هاللَّ رسول ينداضب اوليه جركناد تله غي ترباءيق غي استغفار

 البخاري االمام اوليه دروايتكن غي حديث اميانضسبا

 عليه وسلم هاللَّصلى  هاللَّصلى  رسول ينداضب ثبهاواس

 : برمقصود غبرسبدا ي

 

 كامو اياله باءيق غاليف غي استغفار ثوهغضسسو"

 : كنفوخغم
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ْقَتِني َوَأَنا َعْبُدَك، َوَأَنا لَربِّي، اَل ِإَلَه ِإالَّ َأْنَت، َخ اللَُّهمَّ َأْنَت"

َعَلى َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْسَتَطْعُت، َأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرَِّما 

َصَنْعُت، َأُبوُء َلَك ِبِنْعَمِتَك َعَليَّ، َوَأُبوُء َلَك ِبَذْنِبي، 

 ."َب ِإالَّ َأْنَتَفاغِفْرِلي، َفِإنَُّه اَل َيغِفُر الذُُّنو

 

 وقتو دف كنفوخغم اي جك": برمقصود غبرسبدا ي ينداضب

 سبلوم ايت هاري دف لغضمني اللو كيقينن نوهف نغد غسيا

 جك دان. ضرش هونيفغ دفدر ترماسوق اي مك مامل، وقتو

 لغضمني اللو كيقينن نوهف نغد مامل دوقتو ثاممباخ اي

 هونيفغ دفدر ترماسوق اي مك ي،ضاف وقتو ماسوق سبلوم

 ".ضشر

 

 اونتوق سوكر غي افسسيا يضبا ونف اميانضواالوبا

 غثكور-غسكورا ممادأيله ترسبوت، استغفار لفظ اتيغيغم

 .كنيغمو غي قثسباالعظيم"  هاللَّ استغفر" لفظ كنفكغوغم

 

 سكالني، هاللَّسيدغ مجعة يغ درمحيت  

 كالي دف خطبة خريياغم انتوق روموسن ايضسبا

 ربواتنف بهاوا سكالني مجاعه دفك تكنغيغم نيغاي ربنم اين،

كتكن مند اونتوق غورأسس غهالفغ منجادي اكن دوسا
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 رغضمل سنتياس نسياءم ببكنثم اكن دان هاللَّ دفديري ك

 قثرباف كيت ماريله هاللَّ همبا ايضسبا ايت، اوليه. ثرينتهف

 هاللَّ رمحة نغد اسا وتوسفبر كيت نلهغجا دان استغفاربر

 كيت دوسا وسكنفهاغم اكن اين استغفار نغكران د

 كيت فيكرين دان هاتي جيوا، منجاديكن اكن غيفدمس

 وتعاىل هسبحان هاللَّ فرمان. وتعاىل هسبحان هاللَّ دفك توندوق

 :53 ايات الزمر ةسور دامل

 

 خبمب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني
مح  جح مج حج مث متهت خت حت جت هب  

 

-همبا واهاي: (حممد واهاي) كاتاكنله"برمقصود: 

 مريك ديري فترهاد باتس اوءيفملم تله غي همباكو

 وتوسفمو بركا نلهغجا ،(معصيةربواتنف نغد)  سنديري

 ونكنفمغم هاللَّ ثوهغضسسو كران ،هاللَّ رمحة فددر اسا

 ون،فامفغ مها غي جوا دياله ثوهغضسسو; دوسا االضس

 ".اسيهينغم مها يضال
 

كَا را انََِِبَېئ ەئ    ٺَبا فاعاِنَىئلُْقْرءا نَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

اهَُ   ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ ت جب  حب  ِتالاوا
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ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وَا  ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاَ حئ َٱلُْمس ْ َيَاَِفرِينَاغفايااَفاْوزا  ٱلتَّائِِبيَاَةَاڀوا
 


