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 دوسا فالكو ترهادف اخنمن
 م 2023 جانواري 27 برساماءن هـ 1444رجب  05

 

لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 رن اممم  يل ىل مل يك ىك مك لك ٱ
ين ىن نن زنمن  

(206 :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

سبحانه  هاللَّ كفد كتقواءن منيغكتكن كيت ماريله

 سضاال ملقسناكن سوغضوه-برسوغضوه دغنوتعاىل 

 مودهن-موده. الرغنث سضاال منيغضلكن دان فرينتهث

 دان ددنيا هيدوف كربكنت دان رمحة مندافت كيت
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 اخنمن تنتغ ممفركتاكن اكن اين كالي فد خطبه. خريةاد

 .دوسا فالكو ترهادف

 

 ،سكالني هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 مالكوكن عاقبة بوروق بالسن مروفاكن اداله دوسا

 .سوروهنث منيغضلكن دان وتعاىل سبحانه هاللَّ الرغن

 اتاو ساله يغ الكوانف كفد مرجوع جوضدوسا  ستيلهيا

 مالكوكن يغ ماءنسي، اين ددنيا. إسالم اجرن دامل دالرغ

سباليقث  ماناكاال فهاالدخاتت سباضاي  اكن باءيق فربواتن

باضي  .دوسا سباضاي دخاتت اكن بوروق فربواتن

 اكن وتعاىل سبحانه هاللَّفرنته  ترهادف ايغكر يغ ماءنسي

 سبحانه هاللَّ فرمان. ستيمفل دغن فربواتنث يغ بالسن منرميا

البقرة  سورة دامل تادي خطبه اول دف اكندباخ يغ وتعاىل

امت  برايكوتيغ سباضاميان  برمقصوديغ  206ايات 

  :نتيبركاء

 

 ،هاللَّ كفد اغكاو له برتقوى: كفدث دكاتاكن افابيال دان"

 يغ) دوسا( منروسكن) دغن كسومبوغنث له تيمبول

 بالسن منرميا) اي فادنله ايت اوليه(. ايت دالكوكنث
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 جهنم نراك، )سسوغضوهث دمي دان جهنم نراك( عذاب

 ".تيغضل متفت بورق-سبورق اداله( ايت

 

 ،هاللَّ معاشر املسلمني رمحكم

 درفد ترلفس تيدق كيت ،ماءنسي سباضاي

 ماهوفون سغاجكن كيت يغ اد سام، دوسا مالكوكن

 براوسها اكن مريك، منموء اورغ باضي. سغاج تيدق

 دوسا مالكوكن درفدديري  مغيلق اونتوق اوفاي سداي

حال اين دكاتاكن . كخيل غضفاد ايت دوسا واالوفون

 كهنخورن تندامالكوكن دوسا مروفاكن  كراندمكني 

، دوسا مالكوكن هنيت تيدق دي افابيال، سسأورغ ديري

 يغ فركارا سوات اداله ايت دوسا مليهت اكن دي ماله

 ماماال اوليه دروايتكن يغ يثحد سبواه دامل. كخيل

، عنه هاللَّ رضى مسعود بنا هاللَّ عبد فددر البخاري

 برسبدا وسلم عليه هاللَّ صلى هاللَّ رسولبضيندا  ثابهاواس

  :برمقصود يغ

 

 اوله-سأوله دوسا مليهت منموء اورغ، سسوغضوهث"

 ضونوغسكرياث  يبمبغ راسب دي. ضونوغ دباوه براد دي

 دوسا مالكوكن سريغ يغ اورغ ادافون. منيمفاث اكن ايت
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 هيغضف يغ اللت يكورإس يسفرت دوساث مليهت اكن اي

 مغيفس بضيندا) اين يسفرت داوسري كمدين ،هيدوغث دباتغ

  ."(كهيدوغث تاغن

 

 ،سكالني هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 ماءنسي مغاجق يغ اتاي تردافت، القرءان ددامل

 مغنخم يغ اتاي فوال اد دان كطاعنت مالكوكن اونتوق

 دالكوكن يغ كطاعنت. كموغكرن مالكوكن يغ ماءنسي

 دان فهاال مراءيه اونتوق ماءنسي كفد فلواغ ممربي اكن

 ماءنسي مغوندغ اكن كموغكرن ماناكاال، شرض ضنجران

 سهاج بوكن اين دوسا فالكو باضي حكومن. دوسا كفد

 الضي ددنيا بهكن، ةريخاد فمبالسن منرميا اكن مريك

 . وتعاىل سبحانه هاللَّ درفد بالسن منرميا اكن مريك
، تردهولو اومت سجاره ملربن ممبوك كيت جك

 دبيناساكن تله يغ مريك كاالغنامل د اد دافيت اكن كيت

 تله يغ دوسا دان كموغكرن عاقبة وتعاىل سبحانه هاللَّ اوليه

، تنرتاث باال دان عونفر يسفرت . خونتوهثالكوكن مريك

، عاد قوم، نوح نبى اومت، ككاياءنث بندا هرتا سرتا قارون

 فددر حكومن منرميا تله اين مريك. الءين دان مثود قوم
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 دتغضلمكن يغ اد انتاراث .الضي ددنيا وتعاىل سبحانه هاللَّ

 دهوجين يغ اد، تانه دغن دتيمبوس يغ اد، الءوت كداسر

 اوليه دتورونكن يغ عذاب بنتوق الضي باثق دان باتو دغن

 . مريك دوسا فربواتن عاقبة وتعاىل سبحانه هاللَّ

 

 دوسا مالكوكن يغ مريك، فوال خريةاد ماناكاال

 .وتعاىل سبحانه هاللَّ دنراك سيقسا عذاب منرميا اكن

فربواتن ماءنسي  ترهادف بالسن سباضاي ءن اينسيقساك

. وتعاىل سبحانه هاللَّ فرينته كفد يغكرا يغ درهاك دان

 دهشت ساغت ايت نراك ددامل ناءسيقس كأداءن

 دداملث براد اونتوق سغضوف فون سيافا تيادا سهيغضاكن

 كراندكاتاكن دمكني  حال اين .سكتيك واالوفون

 دتغضوغ ممفو تيدق سوده فون ناءسيقس ريغن-سريغن

 يثحد سبواه دامل دضمربكنيغ   سباضاميان ماءنسي اوليه

 يِرْداخُل دْيِعَس ابو فددر مسلم ماماال اوليه دروايتكن يغ

 وسلم عليه هاللَّ صلى هاللَّ رسول بهاواساث، عنه هاللَّ رضي

  :برمقصود يغ برسبدا
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 يالها قيامة هاري فد نثاءسيقس ريغن فاليغ يغ نراك فغهوني"

 سليفر دفاكايكن كاكيث تالفق دوا-كدوا يغ سسأورغ

 ". منديديه اوتقث سهيغضنراك  درفد ايف

 

 ،سكالني هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

-سكالي تيدق وتعاىل سبحانه هاللَّ سسوغضوهث

 يغ له نسياءم تتايف اكن، همباث-همبا منظاملي كالي

 سبحانه هاللَّ، القرءان دامل. سنديري مريك ديري منظاملي

 درفد تركلوار يغ فثسالن فركتاءن مرقمكن تله وتعاىل

 هينا ساغت يغ كأداءن دامل مريك. دوسا فالكو مولوت

 هاللَّ فرمان سباضاميان مالو سرتا فندغن منوندوقكن دان

 : يغ برمقصود 12السجدة ايات  سورة دامل وتعاىل سبحانه

 

 اورغ كتيك مليهت اغكاو سكرياث( غري سوغضوه) دان"

 مريك توهن دهادفن كفالث منوندوقكن ايت بردوسا يغ

 توهن واهي: "(مرايو مسبيل، هينا دان مالو كأداءن دامل)

 جلسث-سجلس دغن مندغر دان مليهت تله كامي، كامي

 كمباليكنله مك ،(دهولو ايغكري كامي يغ سضاال اكن)

 باءيق، يغ عمل مغرجاكن كامي سوفايا كدنيا كامي

 ". يقني تله سكارغ كامي سسوغضوهث
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 ربنم، اين كالي فد خطبه يخريامغباضي  سرتووج

 دبريكن ماسيه كيت مسنتارا، سكالني مجاعه مثرو ايغني

 كيت سام-سامبر ماريله، اين ددنيا كهيدوفن تنعم

 مموهون سرتا برتوبةاوسها انتوق  نكقثممفربا دان برحماسبه

 دان كساهلن سضاال اتس وتعاىل سبحانه هاللَّ درفد كأمفونن

 هاللَّ مسوض بردعاء كيت ماريله. الكوكن كيت تله يغ دوسا

 سبحانه هاللَّ عذاب درفد كيت كلوارض دان كيت ممليهارا

 اورغ كالغن دامل ترماسوق كيت مودهن-موده. وتعاىل

 وتعاىل سبحانه هاللَّ فرمان. خريةاد دان ددنيا براونتوغ يغ

 : 31 ايات النساء سورة دامل

 

 مم  ام يل ىل مل يك ىك مك ٱ
   ىن نن من زن رن

 

 دالرغ يغ بسر دوسا يمنجاءوه كامو جك" :برمقصود
 دوسا) كساهلن امفونكن اكن كامي، مالكوكنث كامو

 كتمفت كامو ماسوقكن اكن كامي دان، كامو( كخيل
 . ("شرض) موليا يغ
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كَا را انََِِبَېئ ەئ    ٺَبا فاعاِنَىئلُْقْرءا نَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

اهَُ   ڳ  ٺوَتَقَبَّلَۀڻ  ڻ   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
 


