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 ثمتنعكن   االضس دان ضشر
 م 2022 سيفتيمرب 16برساماءن  هـ 1444صفر  19

 

لْقَـآئِـلِٱ  ٻ  

 ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل
     جن يم

(21 :لتوبةا)   

 

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  ڍھ 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  
 

"واهاي اورغ يغ براميان، طاعتله كامو كفد برمقصود: 

دان كفد "أوىل  هاللَّدان طاعتله كامو كفد رسول  هاللَّ

اورغ يغ بركواس( درفد كالغن كامو. كمودين )األمر" 

بنته )برسليسيهن( دامل سسواتو -جك كامو بربنته

 هاللَّ فركارا، مكـ هندقله كامو مغمباليكنث كفد )كتاب(

براميان  سنة( رسولث، جك كامو بنر)القرءان(  دان )ال

يغ دمكني اداله لبيه باءيق  اخرية.دان هاري  هاللَّكفد 

 )باضي كامو(، دان لبيه ايلوق فوال كسودهنث".

 

 ،سكالني هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 سبحانه هاللَّ دفك ناءكتقو كتكنغماريله كيت مني 

 االضس ملقساناكن وهغضسو-وهغضبرسو نغد وتعاىل

مودهن -. مودهثنغالر االضس لكنغضمني دان ثرينتهف

 دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة تفكيت مندا



 3 

 تاجوق ركاتاكنفمم اكن اين كالي دف خطبة. ةخريدا

 .ثمتنعكن االضس دان ضشر

 

 ،سكالني هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 يضبا نيفامي اكنفمرو ضشر هونيفغمنجادي 

 تفمت اكنفمرو ضشر كران ،براميان غي نسياءم فستيا

 برتقوى غي غاور يضبا باديا ككل غي خريترا لغضتي

 ككل اكن ضشر ندودوقفوتعاىل.  سبحانه هاللَّ دفك

 فهيدو منتعكن وليهارفمم اكن دان ثالما-سالما بوات

 وفمم تيدق سرتا دنعميت رنهف بلوم غي ياءنضبهاك دان

 دجلسكن اين حال. نسياءم نفيكري عقل اوليه كنغدباي

 خطبة ولا دف كناخدبا غي وتعاىل سبحانه هاللَّ مانفر دامل

 :برمقصود غي 21ايات  ةبتوال ةسور دامل تادي

 

 رمحة مربينف نغد مريك توهن اوليه مبرياكنضمريك د"

 ددامل وليهابر مريك ،ضشر سرتا ناءضيكر دان ثدفدر

 ".ككل غي نغكسن نعمت ايت ضشر

 

    ،هاللَّمعاشر املسلمني رمحكم 

 اونتوق ضشر دياكنثمتله وتعاىل  سبحانه هاللَّ

 دان نغكسن منعميت اكن مريك صاحل، غي ثهمبا-همبا
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 ريغدد رنهف بلوم مات، غندفد رنهف بلوم غي منتعكن

 نسياءم دهاتي دان نفيكري دعقل ترلينتس رنهف بلوم ا،غتلي

 دنعميت اكن غي ضشر منتعكن انتارا. ددنيا فهيدو كتيك

 غي سواسان يءاكن مراسا مريكياله ا ضشر هونيفغ اوليه

 ناءدأكدامل   سرتا كداماين دان نغكتن نغد نوهف امنث

. سجوق تراللو والف تيدق دان انسف تيدق يغ خواخ

 دفدر ترديري ثددامل رهياسنف االضس دان ناءبين االضس

 اكن ضشر اهلي. زمرود تياراوم رمات،ف ،قريف امس،

 ثدامل نيضهاب غي برهياس المنيف داتس برساندر دودوق

 هاللَّ مانفرفركارا اين دجلسكن دامل . تبل سوترا دفدر

 :برمقصود غي 13 ايات نساناإل ةسور دامل وتعاىل سبحانه

 

 المنيف داتس غبرباري نغد ضددامل شر تمريك برحي"

 ماتهاري ثادا دسيتو قفمن تيدق مريك ،(برهياس غي)

 يءمراسا ضجو تيدق دان ،(ثانسف هاوا اوسهكن)

 ".وقسج اوفترمل غي سواسان

 

 سكالني، هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 اوليه ينكنغداي غيسهاج  اف تفتردا ضجو ضدشر

. نسياءم نغنداف وكاكنثم غي ركاراف االضس دان هاتي
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 غي ونفماهو سيا غي نفاكاخرف رغمند تيدق مريك

 غي غبيسي يثبو رنغكد يضال تياد. دوسا منيمبولكن

 اهلي اوليه رغدد غي بهكن ددنيا، كتيك رنغندف وغضضغم

 والف ضشر اهلي اكاينف. كنغنثم غي سوارا لهثها ضشر

 مانكاال ،تبل دان هالوس غي هيجاو سوترا دفدرانتاراث 

 مانفر. راقف دفدر ربواتفد غي غلضدرفد  اياله ثنرهياسف

يغ  21 ايات نساناإل ةسور دامل وتعاىل سبحانه هاللَّ

 :برمقصود

 

 ربواتفد غيجاو يه اكاينف مماكاي ضمريك ددامل شر"

 سرتا ،(برتكات غي) تبل سوترا دان هالوس سوترا فددر

 مريك دان راقف فددر نغتا غلض نغد دهياسي مريك

 غي) مينومن سجنيس نغد مريك توهن اوليه مينوم دبري

 ".يخسو برسيه غي (ينءال

 

 مخما االضس اياله ضشر ندودوقفانتارا ماكنن 

 بربواه برهنيت تيدق غبواهن ي-، بواهكبون دفدر ماكنن

 دفدر الذات لبيه غي نغهيد جنيس مخما-مخبرما دان

 كنغدهيد ضشر هونيفغ اونتوق ماكنن. دنيا نغهيد

 بيبس مريك. امس دفدر لسض دان غرييف وناكنغضم
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. ينكنغاي مريك غي ونف فا غيضدا دان بواهن-بواه مميليه

 تيقفد بوليه دان رينفمت برهما دسدياكن غي بواهن-بواه

 وتعاىل سبحانه هاللَّ مانفر اميانضسبا سهاج ماس بيال دف

 :برمقصوديغ  71 ايات رفخالز ةسور دامل

 

 فددر ياالف دان بسر نغضيف مريك دفدايدركن ك"

 غي االضس دسدياكن والف ايت ضشر ددامل دان امس

 دان مات اوليه اينده غندفسرتا د نفسو اوليه يينغداي

 ".ثددامل ككل فتت اداله كامو: (مريك دفك دكاتاكن)

 

 سكالني، هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 مينومن اياله فوال ضشر هونيفغ يضمينومن با انتارا

 سوسو فددر ترديري ،الريغم غي ايغسو فددر برسيه غي

وبه راس ايدق برت غي الذات ر،ضس برسيه، غي مادو دان

 كنغورغم بوليه غي ركاراف االضس تياد سرتا ،ثوءبادان 

 اوليه دالين اكن ضجو ضشر اهلي اراف. ثنعمت راس

 هاللَّ مانفر نامياضسبا اوانفرو دان مودا غي سرتييا

يغ  37-35ايات  الواقعة ةسور دامل وتعاىل سبحانه

 :برمقصود
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 مريك سرتيي"سسوغضوهث كامي تله منخيفتاكن ا

ستيميوا، سرتا كامي جاديكن مريك ين ااءخيفت غند

ي اءيغ تتف منخينت سنتياس دارا )يغ تيدق فرنه دسنتوه(،

 ."جودوهث، سرت يغ سبايا عمورث

 

 اوليه راوليهفد باكل غي تربسر نعمت ثسرتوس

 سبحانه هاللَّ مليهت تفدا نعمت اياله ضشر هونيفغ

 غي تنعم بسر-سبسر اكنفمرو اين نعمت. وتعاىل

 سبحانه هاللَّ مانفر. ينءال غي منتعكن االضس اتسيغم

يغ  23 غضهي 22ايات  ةلقياماة سور دامل وتعاىل

 :برمقصود
 

-برسري (براميان غي غاور) موك ايت، ةخريا هاري دف"

 ".ثتوهن دفك مليهت سري،

 

 اميانضبا اراخ بهاوا فهميد رلوف ،نامون بضيتو

 بوليه تيدق ضدشر وتعاىل سبحانه هاللَّ مليهت تفدا كيت

دنيا. د قخملو مليهت كيت اميانضسبا ثكناامثم كيت

 بهاوا ميقيين رلوفكيت حال اين دكاتاكن دمكني كران 

 دف اد غي جوا فا نغد افسرو تيدق وتعاىل سبحانه هاللَّ
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 ثمانفر . حال اين سالرس دغنثناءتفيخ عامل دان قخملو

 :برمقصوديغ  11 ايات ىشورلا ةسور دامل

 

 -تفيص ،ثذات) نغد غسبندي غي ونفسسواتوتياد ..."

 يضال ر،غمند مها غي دياله دان (ثنتدبريانف دان تثـصيف

 ".ها مليهتم

 

 سكالني، هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 كالي دف خطبة خريباضي مغا روموسن ايضسبا

 منتعكن بهاوا سكالني، مجاعه تكنغيغم نيغاي ربنم اين،

. ددنيا اميانضسبا كنغباي كيت تفدا تيدق غميم ضشر

 هاللَّ دفدر نجرنض اكنفمرو دان بنر غي ركاراف اياله ضشر

 ايضدان برتقوى. اوليه ايت، سبا براميان غي غاور دفك

 غي نجرنض اكن يقني رلوف كيت براميان غي غاور

 كيت ماريله. اين وتعاىل سبحانه هاللَّ اوليه دجنجيكن

 قثربافمم لومبا-برلومبا دان نءرسدياف ممبوات وسهاابر

 سلواس غي ضشر وليهارفمم يضبا اين ددنيا ةعباد عمل

مسوا  كيت ضلق. مسوك ةخريدا بومي دان يتغال

 هاللَّ ضشر وليهارفمم غي نسياءم نغكال دامل غولوضتر



 9 

 ةسور دامل وتعاىل سبحانه هاللَّ مانفر. وتعاىل سبحانه

 :73 ايات زمرلا

 

 جس مخ جخ جحمح مج  حج مث هت مت خت
 حض جض مص خص  حص مس خس حس

 حط مض خض
 اكن مريك توهن دفك برتقوى غي غبرمقصود: "دان اور

 مريك ابيالفا غضسهي اسوكن،فبر نغد ضكشر دباوا

-ضنجاف دان تربوك سديا ثينتوف-ينتوف غي ضكشر يافمس

م سال: كات-كات نغد مريك لوكنا-الوغم ضثنجاف

 سيالله مك كامو، يالهضبربها كامو، دفسجهرتا ك

كامو  ككل لغضتي ناءدأك نغد اين ضشر كدامل ماسوق

 ."(ماسوق ونف مريك) ثددامل

 

كا  را انِ َِب ېئ ەئ    ٺَبا فاعاِن ىئلُْقْرءا نَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

اهُ    ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ ت جب  حب  ِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وا   ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاْغِفرِينا  حئ  ٱلتَّائِِبيا  ةا ڀيا وا  فاياا فاْوزا ٱلُْمس ْ


