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 صرب تفيصن اءوتامأك

 م 2022 سيفتيمرب 23برساماءن  هـ 1444صفر  26
 

 لْقَـآئِـلِٱ  ٻ  

 جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت ٱ
 خض حض جض مص  خص حص مس حسخس
مق حق مف خف حف جف  جغمغ مع جع مظ حط مض  

(214 :البقرة)    

 

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 فدك ناءكتقو كتكنغماريله كيت مني

 االضس ملقساناكن وهوغضس-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 فد خطبة. اخريةد

 .صرب تفيصن اءوتامأك

 

 سكالني، هاللَّ  درمحيت غي مجعة غسيد

 نغد نوهف اين ددنيا نفكهيدو بهاوا سدر رلوفكيت 

 رتيفس. انتارا بنتوق اوجني اين اياله اءنضدو دان اوجني

 ن،غكمال اكيت،فث وابق ،فهيدو ينتفكسم ساكيت،

سباضاي  . اوليه ايتانخدان بن مصيبة جوا فكماتني دان ا

 كراناورغ يغ براميان كيت فرلو برسديا دغن اوجني اين 

 نعمت دان هاالف راوليهفمم اكن براميان غاور كنيغمو تيدق

 ممبيذاكن غي خوما. اوجني غسبار نغد داوجي افتن ضشر

 دان دترميا غي اوجني بنتوق اداله ماءنسيستياف  انتارا

 ت. ترسبو اوجني يفهادغم ايت غسسأور كهاميانضبا

 

 دياكنثوتعاىل تله م هسبحان هاللَّ ،اوليه سبب ايت

 يفهادغم ايت غسسأور اونتوقدان قاعدة  خارا فبربا

 فترهاد صرب فبرسيك نغد اياله ثانتارا. اين ددنيا اوجني

 صيفت مميليقي غي مريك كران ،دترميا غي اوجني فستيا

 كغبرس سنتياس نغد ايت اوجني مليهت اكن اين صرب

 حكمه اكن يقني دان وتعاىل سبحانه هاللَّ دفك باءيق
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 سبحانه هاللَّ فرمان. ترسبوت اوجني دسباليق كباءيقن

 اول دف دباخاكن غي 214 ايات البقرة ةسور دامل وتعاىل

 :قصودبرم غي تادي خطبة

 

 ،ضشر ماسوق اكن كامو بهاوا كثغم كامو اتوتفادكه "

 (اءنضدو دان اوجني) كامو دفك ايفمس بلوم حال دف

 كامو؟ دفدر تردهولو غي غاور دفك برالكو تله غي رتيفس

 دان (بندا هرتا كموسنهن) اءنفافك افدتيم تله مريك

 دان بهاي اخنمن اوليه) كنغوخنضد سرتا اكيت،فث نغسرا

 غي) براميان غي غاور دان رسول بركاتله غضسهي ،(موسوه

 كتاهوءيله ؟ هاللَّ نغرتولوف (غثدات) بيالكه" :برمساث (اد

 كامو اصلكن) دكت ايت هاللَّ نغرتولوف ثوهغضسسو

 ."(هاللَّ امضا دفك وهضت فضغبر دان برصرب

 

 ،هاللَّمعاشر املسلمني رمحكم 

 ساتو ساله اكنفمرو اين صرب صيفت ثوهغضسسو

 دامل اد رلوف دان إسالم امضا دسيسي لياوم غي اخالق خابغ

 غي القرءان ايات باثق تفتردا .منيوءم غاور فستيا ديري

ن قيءرب اين. انتارا كباص صيفت كباءيقن ناءيغم بوتثم

 سنتياس اكن مريك اياله اين صرب صيفت مميليقي غمريك ي
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 اوجني االضس دفدر ديري مناهن وفمم دان تنرتام ،غتن براس

 اكن اين صرب صيفت. يغضتي غي كتابهن اءيثوفمم سرتا

 فترهاد ضاير غي همبا منجادي ايت غسسأور منديديق

جوض  اين صرب صيفت .وتعاىل سبحانه هاللَّ قدر دان قضاء

 كخيوا، ماره، صيفت دفدر غسسأور ديري ممليهارا تفدا

 سباضاميان اوجني يفهادغم دامل ليسهض دان اسا وتوسف

 غي 11 ايات التغابن سورة دامل وتعاىل سبحانه هاللَّ فرمان

  برمقصود:

 

 افمنيم غي ( بنخان بالء اتاو)كسوسهن  سسواتو تيدق اد"

 غي افسسيا دان هاللَّ ايذين نغد مالءينكن ( غسسأور)

 فا منرميا اونتوق) ثهاتي نيفاكن مميم هاللَّ، هاللَّ دفك براميان

 مها هاللَّ دان (صرب دان غتن نغد ايت برالكو تله غي

 ."سسواتوفتيا اكن تاهوءيغم

 

 اكن ضجو اين كصربن صيفتمميليقي  غمريك ي

 دفدر رمحة دان كربكنت توجنوق،ف مبرياءن،ضك تفمندا

 هاللَّ كران دمكني دكاتاكن اين حال. وتعاىل سبحانه هاللَّ

 فسياكن كصربن ستيا-وتعاىل تيدق اكن منسيا هسبحان

 غي اوجني دان مسئله سسواتو غوغضمن فوغضس غي ثهمبا
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 نغد ترسبوت اوجني سيفمل برجاي غي افسسيا. يفدهاد

 اكن وتعاىل سبحانه هاللَّ نسخاي كتقواءن، دان كصربن

 كغدس تيدق غي نغرتولوف مريك دفك ورنياكنغم

 غي 3 غضهي 2ايات  الطالق ةدامل سور ثمانفر اميانضسبا

 برمقصود:

 

 كنارجغم نغد) هاللَّ دفك برتقوى غي افسسيا دان..."

 اكن هاللَّ نسخاي (،ثنغالر لكنغضمني دان ثسوروهن

 غي ركاراف االضس دري) كلوار جالن ثيضبا اداكنغم

 تيدق غجالن ي دري رزقي ثسرتا ممربي (.ثوسهكنثم

دان  ديري برسراه افسسيا تله(،غاي) دان. ثدهاتي ترلينتس

 اونتوق) ثيضبا لهفخوكو هاللَّ مك ،هاللَّ دفكبوَتَوكَّْل

 فتت هاللَّ ثوهغضسسو. (ثالمتكنثم دان غمنولو

 ونف تله هاللَّ. ثدكهندقي غي ركاراف االضس مالكوكن

 ."سسوات فتيا ثبرالكو يضبا ماس دان قدر مننتوكن
 

 سكالني، هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 قكنلهثبا اوجني، افدتيم كتيك دمكني، غاوليه ي

 سبحانه هاللَّ فترهاد بوروق كغبرس نلهغاج دان برصرب

 كيت. غمال غاليف غي غاور اداله كيت نغضفبرا نغد وتعاىل
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 وتعاىل سبحانه  هاللَّ دفك ديري مندكتكن سنتياس هندقله

ممباخ  صالة، رتيفس عباده عمل فرالكوان قثربافمم نغد

 اين حال. وتعاىل سبحانه هاللَّ دفك برذيكري دان القرءان

 ناورف انتارا اكنفعملن اين مرو كران دمكني دكاتاكن

 يفهادغم ماءنسي ممبنتو اكن دان هاتياكيتفث دفك

 سبحانه هاللَّ فرمان. دان تنرتام غتن نغد اءنضدو االضس

 برمقصود: غي 153 ايات سورة البقرة دامل وتعاىل

 

انتوق ) نغرتولوفله امينت براميان، غي غاورسكالني هي "وا

مغهاديف سوسه فايه دامل مثمفورناكن سسوات فرينته 

كران  صالة،( رجاكنغم)دان دغن  برصرب نغد (توهن

 صرب". غي غاور (مثرتاءي )منولوغ هاللَّ ثوهغضسسو

 

 اين، كالي دف خطبة خريياغم ايضسباجوسرتو 

 صرب ثوهغضسسو سكالني، مجاعه تكنغيغم نيغاي منرب

 صرب يفتتا اكن نصيب، دف راهثم دان سرهف برارتي بوكن

 دفك وهضت فضغبر فتت اونتوق كيت يهنضيضك اداله

 . وتعاىل سبحانه هاللَّ كتنتوان دان نفكتت

 

 حكمه اد سيتف ايت اوجني فستيا بهاوا يقينله

 غي تراينده رهضانو اداله ايت صرب كتاهوءيله، .ثكباءيقن
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 يغ كدودوقن اءيثوفمم دان نجرنض ايضلباف منجنجيكن

 حياتيغم كيت ماريله. وتعاىل سبحانه هاللَّ دسيسي يغضتي

 اميانضسبادامل كهيدوفن كيت  صرب صيفت دان مغعملكن

 مسفيغ سنتياسد وتعاىل، سبحانه هاللَّ اوليه دكهندقي غي

 تروس اونتوق كيت دفك كقواتن دكورنياكن رضا بردعاء

 دامل وتعاىل سبحانه هاللَّ فرمان. صرب غي غاور منجادي

 :75ايات  الفرقانة سور

 

 مج حج مث هت  مت خت حت جتٱ
 مح جح

 

 تفمندا نغد دبالس اكن ثمريك ايت مسوا"برمقصود: 

 مريك دان مريك كصربن دسببكن ضدشر يغضتي غي تفمت

 ".ثددامل سالمت نفاوخا دان حرمنتفغ منرميا اكن والف

 

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


