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 تعفبرمن غينسي اءجاديله م
 م 2022 اوضوس 26برساماءن  هـ 1444حمرم  28

 

 لْقَـآئِـلِٱ  ٻ  

 خف حف جف جغمغ مع  جع مظ حط مض خض حض ٱ

هل مل خل حل جل مك لك  حكخك جك مق حق مف  

(85 :النساء)   

 

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

 نغد وتعاىل هسبحان هاللَّ 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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نسي يغ اءجاديله م تاجوقمغهوريكن  اكن اين كالي

 .تمنفعبر

 

 ،سكالني هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 سسواتو اكنفمرو نسياءم سسام باءيق غي نغهوبو

. ثباءيق-سبايق نغد ليهارافد دان دجالني هاروس غي

 دان ركوكوهفمم تفدا غي ربواتنف دان تفيص بنتوق االضس

كاال انسي هندقله دعملكن ماناءسام مس ايكنت كنفممنت

 اخوه ايكنت كنقمروس بوليه غي ربواتنف بنتوق االضس

 غي فربواتن ساتو ساله. دهيندري دان وهيءدجا هندقله

 كيت اياله اين نسياءم سسام نغهوبو ممبينا يضبا اد رلوف

 غي نسياءم كران تمنفعبر غي نسياءم منجادي رلوف

 غاور دفن كقيءكبا قثبا كنغمندات اكن اين تمنفعبر

 النساء ةسور دامل وتعاىل هسبحان هاللَّ فرمان. غثسكليلي

 :برمقصود غي تادي خطبة اول دف كناخدبا غي 85 ايات

 

 اكن دي ايخنس باءيق غي شفاعة ممربيكن غي افسسيا"

 ممربيكن غي افسسيا دان ثدفدر (الاهف) نيضبها وليهارفمم

 نيضبها تفمندا اكن دي ايخنس بوروق، غي شفاعة
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 اتس كواسبر متا هاللَّ (تلهغاي) دان ثدفدر (دوسا)

 ".سسواتوفتيا

 

 ،هاللَّمعاشر املسلمني رمحكم 

 اونتوق وسهاابر رلوف تيدق كيت ثوهغضسسو

 يضال اتهفا اني،ضدس دحرميت، غي غورأسس منجادي

 اكن ين،ءال نسياءم اوليه دتاكوتي غي غورأسس منجادي

 غاور فترهاد تمنفعبر غي نسياءم جاديله يفتتا

نسي اءن دكاتاكن دمكني كران ماي حال. كيت غسكليليد

 هاللَّ دسيسي ترباءيق غي نسياءم اكنفمرو تمنفعبر غي

 غاور دننتيكن سنتياس ثقنيءكبا كران وتعاىل هسبحان

 غي حديث سبواه نغد نتفبرت اين حال. غثسكليلي

 هاللَّ رضي ةهرير ابو دفدر ْنابَِّح ابن االمام اوليه دروايتكن

 عليه وسلم هاللَّصلى  هاللَّ رسول ينداضب ثبهاواس عنه

 :برمقصود غسبدا يبر

 

 ترباءيق غي غاور غماهوكه كالني اكو بريتاهوكن تنت"

 تنتو، منجواب، غورأسس كالني؟ دري تربوروق غي دانتارا

 اداله كالني باءيق-يقءسبا برسبدا، بلياو. هاللَّ رسول واهاي

 غاور) دان (كنفدهار) دننيت (ساللو) ثنقيءكبا غي غاور
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 بوروق-قسبورو ونف. ادثنقكبورو دري امان (ينءال

 غاور) دان كنفدهار تيدق ثنقيءكبا غي غاور اداله كالني

 ".ثنقكبورو دري امان تيدق (ينءال

 

 سكالني، هاللَّ درمحيت يغ مجعة غسيد

امبيل د ثها بوكن ضجو اين برمنفعت غنسي ياءم

 دفك بندا هرتا دان نغكوا بنتوان ممربي سودوت دري كريا

 دفك تمنفع ممربي مقصود بهكن سهاج، ينءال غاور

 جوا فا وتيفلواس ملي امت ثسبنر اين ينءال غاور

 اوليه. نسياءم دفك نقيءكبا كنغمندات غي خارا اتاو بنتوق

 تيدق كيت ،منفعتبر غي غورأسس منجادي اونتوق ايت،

 تيدق كيت .سهاج برهرتا غي غاور منجادي اونتوق رلوف

 كيت دان نيفميمف غسأور منجادي اونتوق وغضومن رلوف

 ثايضسبا اتاو كتفغبر غي غاور منجادي ضجو رلوف تيدق

 بوليه كيت ضجو كواس دان كتفغ هرتا، افتن كران

 ثخونتوه. ممرلوكن غي دفك نغرتولوف دان منفعت ممربيكن

 اونتوق ضتنا وناكنلهض صيحت غي غسأور كيت جك

 مك انق غسأور كيت جك ن،قكباجي كرجا ممبنتو

 دفك بربقيت دان منفعت ممربي اونتوق اين غلواف وناكنلهض
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 نيفميمف ايضسبا كيت جك. كيت فاب ايبو دوا-كدوا

 جك. جوابغوغضبرت دان عاديل غي نيفميمف جاديله مك

 غسالي غي جرينكيت  جاديله مك جرين، ايضسبا كيت

 كيت جك ضجو يتوضب دان ينءال سام ساتو انتارا ممبنتو

 اجقغم اونتوق علمو وناكنلهض مك برعلمو غي غسأور

 .نقيءكبا دفك نسياءم

 

 دفك منفعتو دامل اوسها كيت ممربي يتضنامون ب

 كتيك اياله تغاي رلوف كيت غي ركاراف ساتو ين،ءال غاور

 ين،ءال غاور دفك بنتوان اتاو نغرتولوف هولوركنغم كيت

 تفيص اياله، كيت ديري دف اد رلوف غي اوتام ركاراف

 رتيفس اءري سرتا ْبُجُع ربواتنف ايلقكن دان خالصنإك

 لياوم غندفد رضا دالكوكن غن يقيءكبا نوجنوق-منوجنوق

 ببكنثم بوليه اين رتيفس ربواتنف كران ،نسياءم اوليه

 .كلق اخريةد مفليس منجادي كيت

 

 سكالني، هاللَّ درمحيت يغ مجعة غسيد

 رلوف كيت براميان غاور ايضاوليه ايت، سبا

 اين رتيفس نسياءم كران منفعتبر غي نسياءم منجادي

وتعاىل  هسبحان هاللَّ يءدخينتا غاليف غي نسياءم اكنفمرو
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 دفك منفعت ممربي يمرض غنسي. جاديله اومت ياءدان م

 ضتنا دان هرتا علمو، كلبيهن وناكنغضم نغد ينءال غاور

. ينءال غاور دفك نقيءكبا ممربي اونتوق يقميلي كيت غي

 ترتنتو ناءدأك دان وقتو دف دحدكن نغجا اين فسيك

مل دا ياابود دجاديكن سنتياس هندقله بهكن سهاج

 اوليه دروايتكن غي حديث سبواه دامل. كيت نفكهيدو

بضيندا  ثبهاواس عنه هاللَّ رضي ةهرير ابو دفدر مسلم االمام

 :برمقصود غي برسبدا عليه وسلم هاللَّ صلى هاللَّ رسول

 

 سواتو منيوءم غسأور دفدر سكنفمل غي افسيا غبار"

 وتعاىل هسبحان هاللَّ مك دنياكسوسهن دري كسوسهن

هاري كسوسهن دري كسوسهن ثدري سكنفمل اكن

 غي غسأور اتس نكنغمري غي افسيا غقيامة. دان بار

 ددنيا ثاتس ممودهكن اكن وتعاىل هسبحان هاللَّ مك كسولينت

 ".اخرية د دان

 

 كالي دف خطبة خريياغم يضبا روموسن ايضسبا

 سام-برسام اونتوق سكالني مجاعه روثم نيغاي ربنم اين،

 غاور دفك تمنفعي ممرب تفدا غي عملن قثربافمم كيت

 نسخاي اين عملن مالكوكن غي مريك كران ينءال
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 غسكليلي غاور يءدسوكا متن، راماي مميليقي اكن فثهيدو

 وسهالهابر ايت، ينءسال. وتعاىل هسبحان هاللَّ يغدساي دان

 اتاو عملن فستيا دامل خالصنأك راس كنريضحاغم

 دف هيبت دليهت كيت وناض فا .دالكوكن غي نقكباجي

 غي عملن كلق اخريةد يفنسي، اكن تتااءم نغنداف

 . وتعاىل هسبحان هاللَّ دسيسي نيالي تياد دالكوكن

 

 بوكن اين تمنفعبر غي نسياءم ثوهغضسسو

 دان كتفغ هرتا، علمو، سودوت دفدر داوكور

 داوكور اين تمنفعبر غي نسياءم يفتتا اكن ثنقكدودو

. كلق اخريةد ثتـمنفع دان نقيءكبا نلعم سودوت دفدر

 كتكنغمني ساللو نغد كيتهاري يسيغيله كيت ممار

 غي صاحل عملن مالكوكن قثربافمم نغد كيت مياننأك

حال اين سباضاميان يغ . كيت دفك نقيءكبا كنممربي تفدا

 عمرانال  ةسور دامل وتعاىل هسبحان هاللَّ فرماندثاتاكن دامل 

  :115 ايات

 

لك خك حك جك حقمق مف خف حف  جف مغ ٱ  
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 كن،اكرج مريك غي نقكباجي سهاج فدان ا"برمقصود: 

 دسكت اتاو) كريغياد اكنسكالي تيدق مريك مك

 يءتاهوغم سنتياس هاللَّ ،(تلهغاي) دان (ثالاهف تفمندا دري

 ".برتقوى غيغاور ناءدأك اكن
 

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


