
 1 

 

 سبنر يغ نفكهيدو ريةخا
 م 2022 سيفتيمرب 02برساماءن  هـ 1444صفر  05

 

لْقَـآئِـلِٱ  ٻ  

 حيخي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن ٱ
َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي مي  

(18 :احلشر)   

 

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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يغ كهيدوفن  اخرية تاجوقمغهوريكن  اكن اين كالي

 .سبنر

 

 ،سكالني هاللَّ درمحيت يغ مجعة غسيد

 نفكهيدو ثوهغضسدريله مجاعه سكالني، سسو

 ثها اين دنيا كران حقيقي غي نفكهيدو بوكنله دنيا

 اونتوق كسكتي بوات مسافر غسأور رهنتنيف دعبارتكن

 مجبنت اتاو وصيلة لهثها اين دنيا. ثتوجوان تفكتم يافمس

 نفيدوكه يتءيا ابادي غي نفكهيدو رهأك منوجو اونتوق

 دنيا كنمنجادي اكن برتقوى دان براميان غي غاور. اخريةد

 عمل بكلن فرسيافمم اونتوق هنغضرسيف تفمت ايضسبا

 اين حال. وتعاىل هسبحان هاللَّ فهادغمكتيك  ةعباد

 رشاحل ةسور دامل وتعاىل هسبحان هاللَّ فرمان نغد سالرس

 : برمقصود غي تادي خطبة اول دف كنادباخ غي 18 ايات

 

 نغد) هاللَّ دفك له برتقوى! براميان غيغواهاي اور"

 هندقله دان (ثنغالر لكنغضمني دان ثسوروهن كنارجغم

 تله دي غي فا ممرهاتيكن دان مليهت ديريفتيا

 ايسوق هاري اونتوق (ثعمل-عمل فددر) سدياكن

 له برتقوى: (تكنغداي يضال سكالي) دان (اخرية هاري)
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 اكن ثهواناتفغ وتيفملي امت هاللَّ ثوهغضسسو ،هاللَّ دفك

 ".كناكرج كامو غي االضس

 

 ،هاللَّ رمحكممعاشر املسلمني 

 وتعاىل هسبحان هاللَّ همبا ايضسبا ثوهغضسسو

 رييفهمغم سنتياس اكن كماتني ساعت بهاوا سدر كيت

فد  برالكو بوليه دان افسيا نلغم تيدق اين كماتني. كيت

 جوسرتو. ثيءتاهوغم كيت افتن جوا دمان دان ماسبيال

 سفسل عامل يفهادغت اونتوق مكي نفرسياف اميانكهضبا

 سنتياس اكن مريك براميان، غي غاور يضبا كماتني؟

 بكلن نغد ديري لغكفرفمم ثسرتوس دان ديري هبرحماسب

 دكاتاكن اين حال. كماتني يفهادغم سبلوم فخوكو غي

 سنتياس غي مريك اياله بيجق غاليف غي نسياءم كران دمكني

 يفهادغم اونتوق نفرسيافن ممبوات دا كماتني اتيغيغم

 غنتيف امت اين اول نفرسياف. كماتني سفسل نفكهيدو

 غي ددنيا نفكهيدو غلواف كران مسلم فستيا يضبا

 لهثها انسان فستيا يضبا وتعاىل هسبحان هاللَّ دكورنياكن

 سبواه دامل. كدوا غلواف يضال تياد دان سهاج سكالي

 :برمقصود غماجه ي ابن االمام اوليه دروايتكن غي حديث
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: بركات دي ث، بهاواسماعنه هاللَّ رضيدري ابن عمر "

 اللو ،عليه وسلم هاللَّصلى  هاللَّ رسول برسام رنهف ساي

 سالم ممربي دان ثدفك غدات انصار قوم دري غورأسس

 يا: ثبرتا دي كمودين. عليه وسلم هاللَّصلى  نيب دفك

 ينداضب اوتام؟ غاليف غي مان منوءم غاور! هاللَّ رسول

 غاور: يضال ثبرتا دي. ثقالاخ باءيق غاليف غي: منجواب

 غاليف غي غاور; منجواب ينداضب بيجق؟ غاليف غي مان منوءم

 ستله ثنفرسياف باءيق غاليف غي دان كماتني، اتيغيغم قثبا

 ".بيجق غيغاور لهوايت مريك. كماتني

 

 ،سكالني هاللَّ درمحيت يغ مجعة غسيد

 رلوف كيت براميان، غي غاور ايضاوليه ايت، سبا

 حقيقي غي نفكهيدو ناءيضكبها وليهارفمم اونتوق غخنامر

 ممبواتكن اكن اين رتيفس خارا نغد كران كلق اخريةد

 دان برجاي تروس اونتوق هترار لبيه كيت نفكهيدو

 هندقله كيت ثخارا انتارا. اخريةد دان ددنيا ياضبربها

 ادكه .الكوكن كيت غي عملن فستيا كمبالي منيالي

 رلوف كيت. ؟ثسبلوم دفدر باءيق لبيه ترسبوت عملن

 دان وتعاىل هسبحان هاللَّ نغد كيت نغكمبالي هوبو منيالي
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 كمبالي مليهت. كيت فرلو نسياءم سسام كيت نغهوبو

 تله كيت ادكه .الكوكن كيت تله غي فرضعملن

 نغهوبو ضجو يتوضب. ثسباليق اتاو ورنافمس نغد الكوكن

 باءيق نغد الكوكن تله كيت كهااد .نسياءم دغن كيت

 قوم كيت، نغاسف ،فايبوبا نغد كيت نغهوبو رتيفس

. كيت غسكليليد نسياءم دانراكن ،غضتت جرين ،ةرابق

 توجو هاال غمرخن كيت ممبنتو اكن كران رلوف اين تيندقن

 . كيت اوسيا روبهنف نغد سجاجر باءيق لبيه غي نفكهيدو

 

 دان برتوبة قثبا هندقله ضين ايت، كيت جوءسال

 االضتس سا وتعاىل هسبحان هاللَّ درفد وننفمأك مموهون

 وسهاابر ساللو غي غاور كران الكوكن كيت تله غي دوسا

 هاللَّ نغد برمتو اكن دوسا، دان انود دفدر ثديري ممربسيهكن

 رتيفس سوخي سرتا برسيه ناءدأك دامل وتعاىل هسبحان

 تيدق غي مريك ثسباليق. فطره تفيبرص غي ثكجادين اصل

د ا سام تاهو امبيل رنهف تيدق توجو، هاال اءيثوفمم

 ببكنثم اكن ثسبلوم دري باءيق لبيه اين هاري ثنفكهيدو

 مريك. وتعاىل هسبحان هاللَّ دفدر توجنوقف دان خهاي غثهيل

 يكوتغم سهاج فا ملقساناكن اونتوق بيبس براس اكن
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 ككل ثديري مراساكن مريك كران ثنفسو هاوا كهندق

 فرمانكلق.  ةداخري مريك بوات بكلن مميكريكن افتن ددنيا

 غي 26 غضهي 21ايات  الفجر ةوتعاىل دامل سور هسبحان هاللَّ

 : برمقصود

 

 بومي ابيالفا (ثسبنر)! دمكني فبرسيكسكالي نغجا"

-سرات دراتكن (دان ثداتس اد غي االضس دهنخوركن)

 مالئكة غسدا ،غدات ونف توهنمو (رينتهف) دان. ثتار

 سرتا ،(رينتهفكن منجالن سديا فسيا) برباريس

 ساعت دف (مك) ايت، هاري دف جهنم نراك رليهتكنفد

 دان ،(باءيق برالكو هندق) تغاي اكن نسياءم ايت

 اكن اي. ؟ثدفك يضال وناضبر اكن ايت نتغاي مياناضبا

عمل سدياكن دهولو اكو كاالو ثباءيق كهغال: "بركات

ايت تياد  هاري دف مك!". (دسيين) كوفهيدو اونتوق باءيق

 اكنفدتيم غي) عذاب رتيفس سايقثم تفدا غي ونفا فسسيا

 سرتا يكتغم تفدا غي ونف افسسيا تياد دان. هاللَّ (اوليه

 ".ثوغضبل دان ايكنت رتيفس وغضممبل
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 ،سكالني هاللَّ درمحيت يغ مجعة غسيد

 كالي دف خطبة خريياغم يضبا روموسن ايضسبا

 بهاوا انصافله سكالني، مجاعه تكنغيغم نيغاي ربنم اين

 ادالهحقيقي  نفكهيدو دان مسنتارا لهثها اين دنيا نفكهيدو

 مساكني غي اوسيا منييت كيت دامل ايت، اوليه. كلق داخرية

 كيت رضا ةعباد عمل كنلهفرسياف سنجا، مساكني هاري

 مالكوكن رالهضبرس. كلق داخرية نيضكبها وليهارفمم

 اونتوق وهغضبرت نلهغجا دان كنيغمويغ  قثسبا نيءيقكبا

 .هدايه تفمندا بلوم السن نغد ثها ة عباد عمل مالكوكن

 

 وليهارف كيت غي دنيا منتعكن االضس وناكنلهض

 كلق داخرية كران وتعاىل هسبحان هاللَّ ياءضيدر غي كجالن

 الكوكن كيت تله غي فا غتنت لوءارسفد اكن مسوا كيت

 دان يضرو غي غاور منجادي كيت نلهغجا. اين ددنيا

 غنسان يا منجادي وسهالهابر. كمودين هاري دف سلثم

 كران وتعاىل هسبحان هاللَّ دفك برتقوى دان براميان بنر

 غي غاور اونتوق اينده غاليف غي تفمت اداله سان اخريةد

 غترهيتو تيدق غي نعمت ايضلباف نغد نوهيفد غي برتقوى
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 ايات يوسف ةسور دامل وتعاىل هسبحان هاللَّ فرمان. ثقثبا

57: 

مم ام يل ىل مل يك ىك  مك  
 

 باءيق لبيه اخرية هاري الاهف ثوهغضدان سسو"برمقصود: 

 ".برتقوى سنتياس والف مريك سرتا براميان غيغاور يضبا
 

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
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