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 عملنث دترميا تيدق يغ ضولوغن
 م 2023 جانواري 20 برساماءن هـ 1444مجادى األخر  27

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  
 زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ٱ

 (23: )الفرقان 
  

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  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 هاللَّ دفك ناءكتقو كتكنغماريله كيت مني

 دان رينتهثف االضس ملقساناكن وهغضبرسو نغد وتعاىل

 تفمندا كيت مودهن-موده. نثغالر االضس لكنغضمني

 فد خطبه. داخرية دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة
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 دترميا تيدق يغ ضولوغن تاجوق ممفركتاكن اكن اين كالي

 . عملنث

 

 ،سكالني هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 ددنيا الكوكن كيت يغ عملن ستياف بهاوا ،ايغتله

 وتعاىل سبحانه هاللَّ حمكمهدامل دمسوال  بنتغكند اكن اين

 كالي-سكالي تيدق وتعاىل سبحانه هاللَّ دان قكل ةخرياد

 سسأورغ عملن ستياف ننيت ةخرياد. همباث-همبا منظاملي

 دترميا اكن يغ عملن ادحساب دان دهيتوغ مسوال. د اكن

 دتولق اكن يغ عملن فوال اد دان وتعاىل سبحانه هاللَّ اوليه

حال اين جلس سباضاميان يغ . وتعاىل سبحانه هاللَّ اوليه

 اول دف دباخاكن يغ وتعاىل سبحانه هاللَّ فرماندثاتاكن دامل 

 : 23 ايات قانالفر سورة دامل تادي خطبه

 

 يغ اف كفد فربيخاراءن توجوكن كامي دان" :برمقصود

 فندغ مريك يغ) عمل جنيس دري كرجاكن تله مريك

 يغ دبو سباضاي تربواغ دي جاديكن كامي اللو (،باءيق

  ."ترباغنرب

 كلق ةخرياد بهاوا منوجنوقكن جلس اين ايات

 باثق ممباوا دهولو ددنيا هيدوفث كتيك يغ ضولوغن تردافت
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 ستله نامون ،باءيق يغ عملن سباضاي فندغ مريك يغ عملن

 ايت عملن مسواثاتاله  ،ترسبوت عملن حسابكن مسوالد

ستله دتيوف  برتباغن يغ دبو باضايكن لبور هنخور منجادي

 دترميا عملنث فون سديكيت تيادا كران ،اغني يغ كنخغ

 . وتعاىل سبحانه هاللَّ اوليه

 

 ،هاللَّمعاشر املسلمني رمحكم 

 كران سبب بوكنله ترتولق ايت سسأورغ عملن

 الكوكن مريك يغ عملن تتايف اكن ،برعمل تيدق مريك

 ۲تفيص اوليه يدمخر تله دهولو ددنيا هيدوف كتيك

. باضايثس دان عجوب ،اءري تكبور، يسفرت مذمومه

 بوليه يغ ۲فركارا تنتغ منرغكن يغ حديث برباف تردافت

. دترميا تيدق دان ترتولق ايت سسأورغ عملن مثببكن

ابو  فددر ،مسلم ماماال اوليه دروايتكن يغ حديث انتاراث

 وسلم عليه هاللَّ صلى هاللَّ رسول بهاوا عنه هاللَّ رضيهريرة 

  :برمقصوديغ  برسبدا

 

 سبحانه هاللَّ يغ فرتام اورغ اد اكن ننيت ةخريا هاري دف"

 دي اللو ،شهيد ماتي يغ سسأورغ ياءيت بيخاراكن وتعاىل
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 يغ تنعم يغتكناد دان ،وتعاىل سبحانه هاللَّ مغهادف دباوا

 وتعاىل سبحانه هاللَّ ،مغتاهوءيث دي دان ،كفدث دبريكن

 :بركات دي دغنث؟ عملكن كامو تله يغ افاكه :فرمانبر

 اكو سهيغض اضاممو منضقكن هندق كران برفرغ تله اكو

! بوهوغ كامو :فرمانبر وتعاىل سبحانه هاللَّ .شهيد ماتي

 كامو مموجي الءين اورغ سوفايا برفرغ كامو سبنرث

 .بضيتو مغاتاكن مريك مسيمغث مك ،براني يغ سأورغ

 ثكن دان دليمفركندمخفق سوفايا ممرينتهكن هاللَّ كمدين

 . نراك كدامل

 

 ،علمو ممفالجري يغ سسأورغ فوال دباوا سرتوسث

 هاللَّ مغهادف دباوا دي. القرءان ممباخ ندايف دان مغاجر

 دبريكن يغ تنعم اكن يغتكناد اللو ،وتعاىل سبحانه

 وتعاىل سبحانه هاللَّ. مغتاهوءيث دي مسيمغث دان ،كفدث

 :بركات دي دغنث؟ عملكن كامو تله يغ افاكه :فرمانبر

 ممباخ اكو دان ،مغاجر اكو دان علمو ممفالجري اكو

 كامو :فرمانبر وتعاىل سبحانه هاللَّ .كرامنو القرءان

 القرءان ممباخ دان مغاجر ،بالجر كامو سبنرث! بربوهوغ

 دان عاليم يغ سأورغ كامو مغاتاكن الءين اورغ سوفايا
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 .بضيتو مغاتاكن مريك مسيمغث مك ،القرءان ممباخ ندايف

 كن دان دليمفركنثدمخفق سوفايا ممرينتهكن هاللَّ كمدين

 .نراك كدامل

 

 هاللَّ اوليه دكورنياكن يغ سسأورغ دباوا سرتوسث

 دان لينغ-سنغ كأداءن دامل هيدوف اونتوق وتعاىل سبحانه

 دباوا دي مك ،بندا هرتا جنيس برباضاي كفدث دبريكن

 سضاال كفدث يغتكناد اللو ،وتعاىل سبحانه هاللَّ مغهادف

 هاللَّ. مغتاهوءيث دي مك .كفدث دبريكن فرنه يغ تنعم

 دغن الكوكن اغكاو تله يغ افاكه :فرمانبر وتعاىل سبحانه

 اغكاو يغ جالن سهاج اف :منجواب دي ايت؟ هرتا

 هاللَّاللو  .كرامنو اونتوقث ايت هرتا بلنجاكن اكو ،كسيهي

 كامو سبنرث! بوهوغ كامو: فرمانبر وتعاىل سبحانه

 يغ سأورغ كامو مموجي الءين اورغ سوفايا ايت الكوكن

 ممرينتهكن هاللَّ كمدين. بضيتو دكاتاكن مسيمغث دان فموره

  ."نراك كدامل كن دان دليمفركنثدمخفق سوفايا

 

 

 ،سكالني هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 عمل بهاوا كيت كفد منجلسكنتله  اين حديث

 صنخالكأ دغن دداسري هندقله الكوكن كيت يغ عبادة



 7 

 مراءيه كران بوكن ،وتعاىل سبحانه هاللَّ كران هاث هاتي

 سسأورغ كرانحال اين دكاتاكن دمكني . ماءنسي فندغن

 يغ فربواتن دغن دمخركن نامون صاحل عملن مالكوكن يغ

 فثبب منجادي اكن وتعاىل سبحانه هاللَّ كران صخالا تيدق

 ايت سسأورغ مثببكن اكن بهكن ،دترميا تيدق عملنث

 سام-سامبر كيت ماريله ايت اوليه. نراكدامل ك دمخفقكن

 دامللوءي ال كيت يغ ۲هاري فد عملن اداكه ،برحماسبه

 هاللَّ كران مات-مسات صخالا دنياتكن اين هيدوف

 صاحل عملن مالكوكن كيت سبنرث اتاو ،وتعاىل سبحانه

 موليا دفندغ اونتوق اتاو نوجنوق-منوجنوق اونتوق هاث

 . كيت اميان تاثاله ،دادا تفوقله سكليليغ؟ اورغ اوليه

 

 ،سكالني هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 ربنم ،اين كالي فد خطبه يخريامغباضي  ،سرتووج

 ستياف ممستيكن سنتياس اضر سكالني مجاعه مثرو ايغني

 صخالا دغن دالكوكن هندقله دالكوكن يغ عملن

 كهندق مغيكوت وتعاىل سبحانه هاللَّ كران مات-مسات

 هندق يغ عبادة عمل ستياف ،ايت سالءين. شرع

 علمو دغن كران علمو دغن دداسري فرلوله دالكوكن
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 بتول يغ خارا دغن ةعباد عمل مالكوكن اكن سسأورغ

 يغ عبادة ماناكاال. سبنر يغ إسالم اجرن مغيكوت

 سسأورغ مندوروغ اكن فسيت علمو تنفا دالكوكن

 ثخريا يغ نفسو هاوا مغيكوت فركارا سسوات مالكوكن

 هاللَّ فرمان. ثتعباد عمل مروضيكن دان مروسقكن اكن

  :104 هيغض103 ايات الكهف سورة دامل وتعاىل سبحانه
 

 ىن نن من زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك
 ني مي زي  ري ٰى ين

 

 كنخرب كامي ماهوكه (:حممد واهي) كتاكنله" :برمقصود

 .فربواتنث؟ ۲عمل روضي فاليغ يغ اورغ اكن كامو كفد

 كهيدوفن دامل اوسهاث عمل ۲سيا تله يغ اورغ( ياءيت)

 دان بتول سنتياس مريك بهاوا مثغك مريك سدغ ،اين دنيا

 . "الكوكن مريك يغ سهاج اف فد باءيق

 

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
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ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاْغِفرِينَا حئ َٱلُْمس ْ َيَاَفايااَفاْوزا  ٱلتَّائِِبيَاَةَاڀوا


