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 يغ براونتوغ ضولوغن اورغ
 م 2022 اوضوس 19برساماءن  هـ 1444حمرم  21

 

 لْقَـآئِـلِٱ  ٻ  

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ٱ
ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  

 (17-14 :ألعلىا) 
 

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  

 (59النساء:)    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  سنة( رسولث، جك كامو بنر)ال

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

 لبيه ايلوق فوال كسودهنث".

 

 سكالني، هاللَّ 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

 غ.ونتوابر غي غاور نغولوض

 

 سكالني، هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 اتاو ناءكجاي ينكنغيغي منساءم فستيا

اد دامل كالغن  يفتتا اكن. مريك نفكهيدو دامل نغونتورباك

 فددر دليهت ايت نغونتوأك بهاوا غغضفم نسياءم

 دان نقكدودو كت،فغ هرتا، رتيفس دنيا اميبوهن

سهيغضاكن مريك تراللو  ،كنغنثم يغ فهيدو منتعكني

 افتن ددنيا نغونتوأك تكنفمندا اونتوق ديري يبوقكنثم

 .كلق اخريةد نغونتوأك مميكريكن

 

-مسات دنيا كنيغممنت لبيه يغ فسيك ثوهغضسسو

 اين حال. ساله يغ يليهنف سواتو اكنفمرو جلس مات

 نسياءم بوات متالمت بوكن دنيا كران دمكني دكاتاكن

 اين دنيا نفكهيدو كران ككل يغ منتعكني يهءمرا اونتوق

 لبيه وهءجا يغ اخرية نفكهيدو يغبندبر مسنتارا تفيصبر

 نقكسيبو دامل ايت اوليه. ابادي ككل دان باءيق

 سسكالي نغجا ،كهيدوفن دنيا لاحوا حال كنوروسغم

 هاللَّ فرمان. خريةأك منوجو اونتوق بكلن اكنفملو كيت
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 ةسور دامل تادي خطبة اول دف كناخدبا يغ وتعاىل هسبحان

  :يغ برمقصود 17 يغضه 14 ايات األعلى

 

 ايت نتيغارف منرميا ستله يغ اورغ برجايله ثوهغضسسو"

 يغ عمل دان طاعة دغن) ثديري ممربسيهكن وسهاابر

 نام اكن ثهاتي دان ليده نغد بوتث-بوتثم دان ،(صاحل

 يفتتا). (عخشو نغد) يغمسبه كنارجغم سرتا ثتوهن

 كامو بهكن ،(دمكني يغ مالكوكن تيدق كامو قناثكب

لبيه باءيق  ريةاخ نفكهيدو دحالف دنيا، نفكهيدو اوتاماكن

 ".دان لبيه ككل

 

 ،هاللَّرمحكم  معاشراملسلمني

 دفك ممباوا يغ حاَلَفْلاَ كلمة تفدامل القرءان ترداد

 سالمإ. اخريةد دان ددنيا ناءكجاي اتاو نغونتوأك رتنيفغ

 براونتوغ يغ نسياءم منجادي نيغنتفك برتكن منيتيق امت

ن دسبوت اي كلمة اكنضيغسه وتعاىل، هسبحان هاللَّ دسيسي

 ثالنءرسوف نامون. القرءان دامل كالي 40 غتيدق كور

 ثوهغضسسو. اين؟ براونتوغ يغ اورغ نغولوض اكهفسيا

 -:اياله اين براونتوغ يغ نغولوض انتارا
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 دان وتعاىل هسبحان هاللَّ دفك براميان بنر يغ مريكفرتام: 

جالن -كجالن هرتا لواركنغم يتءيا نفاقابر مرض

 صدقه ممربي ،بروقف زكاة، لواركنغم رتيفسكباءيقن  

 نغد برسسواين اين حال. كسوسهن دامل اورغ ممبنتو دان

 ضيغه 3 ايات البقرة ةسور دامل وتعاىل هسبحان هاللَّ فرمان

 :برمقصود يغ 5

 

 دان ءيبغا يغ ركاراف دفك براميان يغ اورغيت ءيا"

  ممبلنجاكن سرتا يغمسبه (كنارجغم) منديريكن

 دفك بريكن كامي يغ رزقيفد در نيضسباها (درماكنمن)

 يغ" القرءان" كتاب دفك براميان يغ اورغ دان. مريك

 يغ كتاب دان (حممد واهاي) دموفك دتورونكن

 (ثااد)  اكن يقني مريك سرتا دمو،فدر دهولو دتورونكن

 تفمندا فتت يغ لهوايت مريك. (ثنوهفس نغد) اخرية هاري

 .برجاي يغ اورغي توهن مريك دان مريكله در توجنوقف
 

 برتوبة سنتياس يغ مريك اياله براونتوغ يغ نغولوضكدوا: 

 االضس فددر ديري يكنخوثم دان ديري يرباءيقفمم نغد

 خالصا نغد صاحل عملن مالكوكن سرتا دوسا ربواتنف
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 هسبحان هاللَّ فرمان برداسركن اين حال. استقامه اراخس

 :برمقصود يغ 67القصص ايات  ةرسو دامل وتعاىل

 

 دان برتوبة يغ اورغ ونفاد ،(درهاك اورغ عقيبة دمكينله)"

 دي منجاديله اكن ضمسو مك صاحل، برعمل سرتا براميان

 ".برجاي يغ اورغ دري

 

 سكالني، هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 مريك اياله براونتوغ اورغ نغلوضوسرتوسث يغ كتيض: 

 سرتا نكرغكمو هخضمن دان نقيءكبا دفك اجقغم يغ

 امضا دمي ضرا جيوا دان بندا هرتا نغد برجهاد يغمريك 

 دامل وتعاىل هسبحان هاللَّ فرمان نغد نتفبرت اين حال. سالمإ

 :برمقصود يغ 88 ايات التوبه ةسور

 

 براميان يغ اورغ دان هاللَّ رسول يفتتا (لضيغت فتت مريك)"

ن جيوا مريك دان مريك دا بندا هرتا نغد برجهاد ،ثبرسام

 يغ ضجو لهوايت مريك دان نقيءكبا تفمندا يغ اورغله وايت

 ".برجاي

 

 اتييغغم قثبا مريك اياله براونتوغ يغ نغولوض: أمفتك

 اميانضسبا ،ثدفك برسراه سنتياس دان وتعاىل هسبحان هاللَّ
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 يغ 45 ايات نفالاأل ةسور وتعاىل هسبحان هاللَّ فرمان

 :برمقصود

 

 سسواتو نغد برمتو كامو ابيالفا! براميان يغ اورغواهاي "

 ثيفهادغم وهضت فتت كامو هندقله مك (موسوه) نقاسوف

 ايفسو ،قثبا (ءدعا نغد) هاللَّ تيلهيغا سرتا سبوتله دان

 ."(نغكمنا يفااخمن) برجاي كامو

 

 تفالقرءان اين، مك دا برداسركن دليل

 سقدر بوكناين  براونتوغ يغ نغولوض بهاوا ولكنفدسيم

 دنيالي يفتتا اكن ددنيا راوليهفد يغ فا فددر داوكور

 نييغا بنر يغ مريك ايت، اوليه. كلق اخريةد تمنفع

 كنفكغمل رلوف اخريةد يحقيق يغ نغونتوأك يفااخمن

 دفك برلندسكن يغ عملن دان كفهمن نغد مريك ديري

. وجيفتر يغ اخالق دان لوروس يغ شريعة بنر، يغ عقيدة

 تفدا اكن تيدق اين اساس ضتي-ضكتي غتنت كفهمن

 سبنر يغ سالمإ اجرن دفك كمبالي نغد واليخك راوليهفد

 ف.هيدو اراخ ساتو ايضسبا سالمإ منجاديكن دان
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 سكالني، هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 دف خطبة خريباضي مغا روموسن ايضجوسرتو سبا

بهاوا ، سكالني مجاعه تكنيغغم نييغا ربنم اين، كالي

 تكنفمندا وسهاابر رلوف كيت براميان يغ اورغ ايضسبا

 هسبحان هاللَّ توجنوقف يكوتيغم نغد حقيقي يغ نغونتوأك

 حال. عليه وسلم هاللَّصلى  هاللَّ رسول ينداضب دان وتعاىل

 مريك يالها براونتوغ يغ اورغ كران دمكنيدكاتاكن  اين

 ككفورن فددر وبهابر يتءيا باءيق لبيه يغ رهأك وبهابر يغ

 فددر ن،قيءكبا دف ككجاهنت فددر يدن،حكتو دفك

 دفك كجاهيلن فددر دان كطاعنت دفك ينتعصكم

 . كعلموان

 

 دان كتكنيغمناوسها بر سامبر كيت ماريله

 باكل كيت اجهس ينا اراخ نغد كرانكيت  ةعباد عمل

 تفمندا اكن دان يضيغت يغ نقكدودو دف تكنفدمت

 ددنيا ناءكجاي ثوهغضسسو. كلق اخريةد نغونتوأك

 ثها. اخرية ناءكجاي نغد دسرتاكن افي تناءمماد تيدق

 تفمندا اكن بنر يغ ثنقيءكبا عمل نغتيمب برت يغ اورغ
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 دامل وتعاىل هسبحان هاللَّ فرمان. كلق اخريةد نغونتوأك

  :71 ايات األحزبة سور

 

 حج مث هت ختمت حت جت هب مب  خب  ٱ
جس مخ جخ مح جح  مج  

 

 كنامنجاي نغد توفيق ممربي دي ايفسو" :برمقصود

 (تلهيغا) دان كامو دوسا ونكنفمغم دان كامو عمل

 ثوهغضسسو مك ،ثرسول دان هاللَّ دفك طاعة يغ افسسيا

 ".ناءكجاي بسر-سبسر يفااخمن برجاي تله دي

 

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
 

 

 
 


