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  خطبة جمعة

 ايمان، اسالم دان إحسان

دُ  َمح َُُٱۡلح َيُ ّلَِله كُحُٱَّله
َ
ََُُمةَُبَنَعُحَُرَمَناأ لََناُ،ََلمَُسُحالح َُُوفَضه َُُمنََُُكثَيُرََُعَ

ََُالح  شُحُ.َم
َ
نأ

َ
ُأ َُهد 

ُ ُُـ َََُُِّله َُِّله ُ ٱَُه ُ َّلُُۥَده ُوَحُحُّلِله ََ ُ ََ َك ََ ُُ،ۥُ حُٱََ  لحُل ُم   ََ َُو ُمُحۡلحَُٱَ  َو َُوه  َُشُحد  َ
ل ُك  ُقََديرُ ََعَ ُ.ءر

شُح
َ
ًداَُعبُحَوأ َمه ُُم  نه

َ
ُأ هُ َهد  ُ ُۥد   َ و حُٱُ،ۥَورَس  ََُمبُحل ُرَحح َُحللُهٱُ.َعالََميًَُةُلَلحُع وث  َ ُوََسلل َ

َُصلل َه َُُوَبارَكُحُه  ََُعَ
دُرَُوتََناَحبَيبََناُوََشفَيعََناَُوق دُح َمه ُ، ِإَوَماَمَناُُم  َ َُٱنََبل ُٱةَُوََشفَيَ ُلرهحح

ةَُلح  ََُوَصُُمه ََ ُآ َُوَمنُحبَهَُحُحَوََعَ
ه ُُۥتَبََعهُ  ُ.ۥَوَواَّله ُُۥَونَََصَ

اَُبعُح مه
َ
ُ:دُ أ

َُ َُُ،َفَياَُعَباَدُٱّلِله واُْٱّلِله َُُ.ٱتهق  د واُفَإ َوىَوتََزوه ادَُٱتلهقح ُٱلزه َ َُخيح ونَُُ،نه تهق  حم  ُفَاَزُٱل ُ.َفَقدح

مڠيکوت سݢل فرينتهڽ دان منيڠݢلکن کفد هللا دڠن کامو هللا، برتقواله  2واهي همبا

اياله )انتوق دنيا سهيڠݢ اخيرة( بکالن  2سݢل الرڠنڽ. چاريله بکالن، مك سسڠݢوهڽ سبأيك

 يڠ برتقوى کفد هللا. 2اورڠ دان سالمت برتقوى. مك سسڠݢوهڽ برجياله

 سيدڠ جمعة يڠ درحماتي هللا،

د فنوه دڠن فڠاجران کف ماريله کيت مندڠر حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يڠ

 کيت:

َمرُ َُعنُح اَبُالحَُُنُ بُحُع  ولَُُدََُعنُحُنُ َنحَُُنَمابَيُحُقَاَلُُطه َُُرَس  َُصُُاّلِله ُ ُّله ََُذَََُُُلُهسَُوَُُهَُيُحلَُعَُُاّلِله ُا
ل َُُناَعلَيُحَُطلَ ََُُِذُحُمُريَوُح َعرََُُسَوادََُُشَديدُ ُاللََياَبَُُبَياَضَُُشَديدُ ُرَج  ُُهََُعلَيُحُي َرىَُّلُُالشه

َ
َفرََُُثَرُ أ ُالسه

َحدُ ُمَنهاُرَف هُ َيعُحَُوَّلُ
َ
ُُأ َُصُُانلهَبلَََُُِلَُُجلََسَُُحّته ُ ُّله سُحََُُلُهسَُوَُُهَُيُحلَُعَُُاّلِله

َ
كُحَُندَُفَأ كُحََُِلُُهََُبتَيُحر  ُهََُبتَيُحر 

يُحَُوَوَض َُ ُُهََُكفه دُ ُيَاَُوقَاَلُُهَُفََخَذيحََُُعَ َمه خُحُُم 
َ
ََُُعنََُُنَُبُحأ ول َُُفَقاَلُُمَََُلُسُحالح َُُرَس  َُصُُاّلِله ُ ُّله ُاّلِله

َََُُُلُهسَُوَُُهَُيُحلَُعَُ نُحُمُ ََلُسُحالح
َ
نُحَُهدَُتَشُحُأ

َ
ََُُّلُُأ ََ َ ُُِ ُ َُِّله نُهُاّلِله

َ
ًداَُوأ َمه ول ُُُم  َُُرَس  ََُُاّلِله ََلةََُُوت قَي ُالصه

ََكةََُُتََُوت ؤُح ومَُُالزه ََُُوََت جُهَُرَمَضانََُُوتَص  ُقَاَلَُُتَُصَدقحُُقَاَلَُُسبَيًَلُُهَََُِلحَُُتَُتَطعُحاسُحَُِنََُُتُيُحالح
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ُ َُناَفَعَجبُح ُ يَسُحََُ  َ ق هُ ُأَ َ خُحُقَاَلَُُوك َصدل
َ
ََُُعنََُُنَُبُحفَأ نُحُقَاَلُُيَمانَُالح

َ
ََُُمنَُت ؤُحُأ ت بَهَُُتَهَُئَكََُوَمََلُُبَاّلِله َُوك 

لَهَُ ََُُور س  ُاُمَُوُحَوالح ََُُقَدرَُبَاَحَُُمنََُوت ؤُحَُخرَُلح ََُخيح َُُه َه ل ََ خُحُقَاَلَُُتَُصَدقحُُقَاَلَُُو
َ
ََُُعنََُُنَُبُحفَأ َُسانَُحُحالح

نُحُقَاَلُ
َ
َُُب دَُعُحتَُُأ ََُُاّلِله نه

َ
َُحُفَإَنُحُتََراه َُُكأ َ نُحُل خُحُقَاَلُُيََراكَُُفَإَنههُ ُتََراه ُُتَك 

َ
اعََُُعنََُُنَُبُحفَأ ُقَاَلُُةَُالسه

حَُُما عُحَُهاَعنُحُئ ول ُسُحمَُال
َ
ََُبَأ ائَلََُُمنَُُلَ خُحُقَاَلُُالسه

َ
َماَرتََهاَُعنُحَُنَُبُحفَأ

َ
نُحُقَاَلُُأ

َ
ُُتََلَُُأ

َ َُهاَربهتََُُمةُ الح
نُح
َ
ُ ُتََرىَُوأ َراةَُاَحَُُفاةَُاۡلح اءَُُرَََعءََُُعاََةَُاَحُُع  َُهُقَاَلَُُيانَُنحُالح َُُفَُُيَتَطاَول ونَُُالشه ُلَبَثُحفََُُطلَقَُانُحُث  َُملَيًّاُت 
َُه َمرُ ُيَاَُلُُقَاَلُُث  تَدُحُع 

َ
ائَل َُُمنَُُرَىأ ُق لحُُالسه ُ ُت  ُ ُاّلِله  َ و عُحَُورَس 

َ
َُ أ تَاكُ َُجْبَكل ُُفَإَنههُ ُقَاَلُُلَ

َ
َُُحأ

َُح َعللَم ك  َُحُي   ]رواه مسلم[ُ.دَيَنك 

دسيس ي  2)مقصودڽ(: دري عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه، کتاڽ: سدڠ کامي دودق

داتڠ سئورڠ لالکي يڠ برفکاين ساڠت فوتيه، برامبوت  2رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، تيبا

دانتارا کامي  فرجالنن جأوه، دان تيدق سئورڠ فون  2ساڠت هيتم، تيدق کليهاتن فداڽ کسن

يڠ مڠناليڽ. اورڠ ايت تروس دودق دهدافن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سراي مندمفيڠکن 

لوتوتڽ کلوتوت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دان ملتقکن کدوا تافق تاڠنڽ دأتس دوا فها نبي، 

ه وسلم:  عليسراي برکات: "واهي محمد، ترڠکن کفداکو تنتڠ اسالم." جواب رسول هللا صلى هللا

س دبولن ااسالم ايت اياله مڠوچف دوا کليمة شهادة، منديريکن سمبهيڠ، مڠلوارکن زکاة، برفو "

برکواس." جواب اورڠ ايت: "بنر کاتمو." کات عمر، کامي فون  كرمضان دان مڠرجاکن حج ج

واب ج حيران، بتاف دي برتاڽ دان دي سنديري يڠ ممبنرکنڽ. اورڠ ايت برتاڽ فول تنتڠ ايمان.

، 2رسولڽ ،2رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ايمان ايت اياله فرچاي کفد هللا، مالئکتڽ، کتابڽ

دان بوروق اداله کتنتوان هللا." جواب اورڠ ايت: "بنر کاتمو." اورڠ  كهاري قيامة دان قدر بأي

اياله  يتايت اللو برتاڽ فول تنتڠ إحسان. جواب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "إحسان ا

کامو مليهتڽ، کران والوفون کامو تيدق مليهتڽ، تتافي دي  2مڽمبه هللا دڠن سفنوه هاتي سئوله

مليهت کامو." اورڠ ايت برتاڽ الݢي تنتڠ قيامة. جواب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "تيدقله 

. جواب رسول هللا هاري قيامة 2يڠ دتاڽ لبه تاهو دري اورڠ يڠ برتاڽ." اخيرڽ دي برتاڽ تنتڠ تندا

 ڽصلى هللا عليه وسلم: "تنداڽ افبيل کامو مليهت سهاي فرمفوان منجادي همبا کفد انق کندوڠ

رڠ : کمدين فرݢيله او نا رومه اوله قوم يڠ مالرت." کات عمريسنديري، دان مليهت فرلومبأن مم

: "تاهوکه کامو وا کفداکدايت، دان ستله ببراف الم کمدين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم برسب
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مڠتهوي. سبدا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: سياف فناڽ ايت؟" جوابکو: هللا دان رسولڽ يڠ 

 يڠ داتڠ مڠاجرکن کفد کامو تنتڠ اݢام کامو." "بهوا فناڽ ايت اياله جبريل

حديث اين ساڠت هيبت يڠ منرڠکن اجارن اسالم يڠ مڽلوروه، اجارن يڠ مرڠکومي 

يڠ برکأيت دڠن هاتي، ايمان دان کفرچيأن،  2ظاهير يڠ دنماکن اسالم، عمالنيڠ  2عمالن

عمالن يڠ برکأيت دڠن فراسأن يڠ مڠارهکن هاتي مأنس ي اخالص اتو تيدق يڠ دسبوت سباݢي 

اخالق. ايتله اجارن اسالم يڠ سمفرنا يڠ تيدق اد فد اجارن اݢام ألين. سݢل يڠ دنماکن تيوري 

الم دنيا تيدق بوله ممنوهي صفة کجادين يڠ اد فد ديري مأنس ي، دمان دان ايديولوجي يڠ اد دد

يڠ اد فد ديري مأنس ي، يڠ  2بومي دڠن صفة كوتعالى يڠ ملتقکن مأنس ي دأتس مو  هللا سبحانه

کايو،  2تيدق اد فد مالئکة، يڠ تيدق اد فد جين، يڠ تيدق اد فد بناتڠ، يڠ تيدق اد فد فوهن

 وڠ ݢانڠ.، بوکيت بوکاو دان ݢون2باتو

يکن مأنس ي دعالم روح، تيدق اد جسد. هللا جاديکن مالئکة دعالم روح، تيدق دهللا جا

رعقل. هللا باد جسد. هللا جاديکن جين، مخلوق يڠ غأيب تيدق برجسد. هللا جاديکن بناتڠ تيدق 

يکن اوله هللا سبحانه وتعالى دتيدق برݢرق. مأنس ي دجا 2ن باتواکايو د 2جاديکن فوهن

دان  ك، دکرنياکن عقل، بوله مميليه بأيي جسد يڠ اد روح يڠ بوله برݢرق کسان کماري ممفوڽأ

 بوروق دان اد روح يڠ فرچاي کفد هللا سبحانه وتعالى.

عليهم الصالة والسالم اياله  2دان رسول  2يڠ دنماکن اسالم يڠ دباوا اوله نبي اجارن  كم

مأنس ي، ممبتولکن عقل مأنس ي، اجارن يڠ ممبتولکن عمالن جسد مأنس ي، ممبتولکن روح 

 هاتي يڠ مالهيرکن فراسأن مأنس ي، يڠ دنماکن اسالم، ايمان دان إحسان.ڠ جنتو ممبتولکن 

اسالم اياله اجارن يڠ ظاهير، مڠاجر مأنس ي برهوبڠ دڠن توهنڽ، مڠاجر مأنس ي برهوبڠ 

 يڠ ألين 2دڠن ديريڽ، مڠاجر مأنس ي برهوبڠ دڠن هرتاڽ، مڠاجر مأنس ي برهوبڠ دڠن مخلوق 

بومي. مأنس ي يڠ دجاديکن اوله هللا ساله ساتو درفد مخلوقڽ يڠ واجب  كاد دأتس مو  يڠ

بومي، مڠݢوناکن  كيڠ اد دأتس مو  2 مڠݢوناکن مخلوق برعبادت کفد هللا دتوݢسکن اوله هللا

، دأون دان سباݢيڽ، مڠݢوناکن 2بناتڠ، مڠݢوناکن ݢالين، مڠݢوناکن فوهن کايو، بواهن

ن يڠ هيڠ داتور اوله هللا سبحانه وتعالى. اد باهن يڠ بوله دماکن، اد با اين دڠن چارا 2مخلوق 

ادن هللا منتفکن سمف كدجاديکن انتوق باج. م دان نتوق فراوباتندجاديکن انتوق راچون دان ا

ڠ بوله ي ماکن، مانحالل دان حرام، مننتوکن باتس مان يڠ بوله دماکن دان مان يڠ تيدق بوله د

 ر بݢيمان برفکاين. مڠاج دان دجاديکن فکاين
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زقي ر  انتوق مڠحاصيل مکانن، فکاين دان سباݢيڽ، مأنس ي منچاري هرت. سمواڽ اداله

 اڽدڠن هرت هللا مڠاجر مأنس ي برعبادت دڠن جسدڽ، برعبادت كدري هللا سبحانه وتعالى. م

سمبهيڠ، فواس، زکاة دان حج اداله عبادت روح، جسد دان  كبرعبادت دڠن روحڽ. م دان

سنديري بومي سمأد بر  كتعالى. سموا عمالن مأنس ي دأتس مو کن اوله هللا سبحانه و هرت يڠ دتتف

 كلم مشارکت يڠ لبه رامي، برفوليتياتو برسوامي استري دان برکلوارݢ، هيدوف دا 2ماسيڠ

ممرينته نݢارا، مالکوکن کݢياتن ايکونومي دان فرنيݢأن، فرداݢڠن، فرتانين دان سباݢيڽ، 

بومي اين دتتفکن اوله هللا دالم  كمأنس ي دان مخلوق يڠ اد دمو  مڠاداکن هوبڠن دڠن سموا

کفوتسنڽ يڠ دڽتاکن ددالم القرءان الکريم، کات هللا دان علمو هللا يڠ داجر اوله نبي محمد 

يدق اد ، تچافن دوا کليمة شهادةصلى هللا عليه وسلم يڠ برکأيت دڠن فڠاکوان مأنس ي دڠن او

ه دان بن محمد ايت رسول هللا. بوکن سهاج توهن انتوق دسمتوهن يڠ سبنر مألينکن هللا دا

توهن يڠ دفاتوهي سݢل حکوم شريعة، حالل حرام، بوله دان  هدعبادتکن کفداڽ، ترماسوقل

 تيدق بوله هندقله دفاتوهي دان دطاعتي.

 مڽمبه كلم سلوره چارا هيدوفڽ، دالرڠ شريمأنس ي دسوره اسالم ددالم عبادت دان دا

 2يڠ ألين درفد اوندڠ 2مڠاداکن حکوم شريعة دان اوندڠ كدري هللا، دالرڠ شريتوهن يڠ ألين 

 يڠ دتتفکن اوله هللا سبحانه وتعالى. مأنس ي بوکن سهاج دالرڠ مڽمبه توهن يڠ ألين دري هللا:

ُُ اَُِّْله و  ب د  َُتعح ّله
َ
هُأ َ  [2:  ]سورة هودُٱّلِله

 مألينکن هللا.)مقصودڽ(: سفاي جاڠنله کامو مڽمبه سسوات فون 

سنديري دالم فرکارا يڠ  2مأنس ي جوݢ دالرڠ مڠاداکن حکوم شريعة سنديري دان اوندڠ

 تيدق دايذين اوله هللا سبحانه وتعالى.

مُح
َ
ََنُُأ َُمل واُْلَه  َع  ََ اُْ َٰٓؤ  ََك  َ ُ َح َينَُلَه  َذۢنُبَهَُُٱلل

ح
ُيَأ َح َ هَُماُل  [2٢:  ]سورة الشورىُُٱّلِله 

 كبهاݢين دري اݢام مري 2ننتوکن مانيڠ م 2ممفوڽأي سکوتو ك)مقصودڽ(: فاتوتکه مري

 ق دايذينکن اوله هللا؟ديڠ تي 2سبارڠ اوندڠ

ايت سمأد راج، فريسيدين، منتري، اهلي فارليمن، اهلي ديوان نݢري اتو سياف  2سکوتو

سنديري دالم فرکارا يڠ تيدق دايذين اوله هللا سبحانه  2سهاج تيدق بوله مڠاداکن حکوم

 ى.وتعال
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ايتله فڠاکوان اسالم يڠ کيت اوچفکن دالم دوا کليمة شهادة. سموا عمالن يڠ ظاهير 

برکأيت دڠن اجارن اسالم. اولهکران ايت ستيف ݢرق ݢري دان کرج بوات کيت دچاتت اوله 

مالئکة انتوق دحساب فد هاري قيامة. مالئکة بوکن سهاج منچاتت سمبهيڠ کيت، تتافي جوݢ 

منچاتت کرج فميمفين، سرت چاکف کيت،  دان چوچق تانم کيت، منچاتت جوال بلي کيت

 2، کرج کتوا فجابت، کرج سوامي اتو ايه دالم کلوارݢ، استري ددالم رومه، انقکرج حاکيم

دڠن هوبڠن کلوارݢاڽ، ماکن مينوم، فکاين، کندرأن، سموا دچاتت اوله مالئکة. دچاتت دري 

مبلنجاکن هرت ايت سرت بݢيمان ممان مڠمبيل هرت، بݢيمان مڠݢوناکن هرت دان بݢيمان 

 ناکن سݢل نعمة يڠ دبري اوله هللا. ايتله يڠ دنماکن اسالم.و مڠݢ

 2سموا عمالن اسالم ايت هندقله براساس کفد برايمان کفد هللا دان فرچاي کفد روکن

ايمان، فرچاي کفد مالئکة يڠ ممباوا اجارن  هللا، فرچاي کفد کتاب هللا، رسول، فرچاي کفد 

 هاري اخيرة، فرچاي کفد قدر تقدير بهوا کيت سموا براد دباوه فرينته هللا سبحانه وتعالى.اداڽ 

کيت بوکن سهاج دسوره برعيادت کران هللا، تتافي کيت جوݢ دسوره فرچاي اداڽ دوسا 

 2کرج کيت برجاي، کادڠ 2دان فهال، اداڽ هاري قيامة، فرچاي بهوا کيت دباوه فرينته هللا. کادڠ

کيت  تنامن 2برنياݢ کيت روݢي. کادڠ 2برنياݢ کيت اونتوڠ، کادڠ 2اݢل. کادڠکرج کيت ݢ

 تيدق منجادي. اي مننداکن کتنتوان دري هللا سبحانه وتعالى.  2منجادي حاصيل، کادڠ

سکيراڽ کيت مندافت نعمة، کيت برشکور. سکيراڽ کيت تيدق مندافت نعمة، کيت 

يڠ تيدق اد ايمان  2ال اوله هللا سبحانه وتعالى. اورڠيڠ برايمان سهاج دبري فه 2برصبر. هاڽ اورڠ

ايمان ساڠت فنتيڠ. ايمان اداله اساس کفد سموا  كم والو اف عمل يڠ دبوات تيدق اد فهال.

 عمالن کيت.

 ستروسڽ هللا منجاديکن ددالم ديري مأنس ي ايت جنتوڠ هاتي يڠ بوکن سهاج مڽالورکن

دان جاهت ددالم  كيڠ بأي 2ڠ سام مڽالورکن فراسأنماس ي مبدان کيت، تتافي دال داره کتوبه

 ديري کيت. دسبوت اوله نبي صلى هللا عليه وسلم:

َّلُ
َ
ضحَُُسدَُالحََُُفُُِإَونُهُأ ََُُِذاَُغةًُم  ُّهُ َُسدُ الحََُُصلَحََُُصلََحتح َحُُِإَوَذاُُك  َُسدُ الحَُُفََسدَُُفََسَد

ُّهُ  َّلُُُك 
َ
َُقلحُاَحَُُوَهَُُأ  ]رواه البخاري[ُُ.ب 
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)مقصودڽ(: ايڠتله سسڠݢوهڽ ددالم توبه مأنس ي ايت اد سݢومفل داݢيڠ )يڠ برچمفور 

ڽ دان افبيل روسق، روسقله توبه ايت رهو ، بأيکله توبه ايت سلكافبيل بأيدڠن داره(، 

 . کتهويله ايتله هاتي )جنتوڠ(.سلورهڽ

يڠ  كمرياي مڽالورکن فراسأن دان مالهيرکن کإخالصن کفد هللا سبحانه وتعالى. هاڽ 

 كرة، فرچاي کفد اداڽ دوسا فهال، مبرايمان سهاج يڠ فرچاي کفد هللا، فرچاي کفد هاري اخي

ق ديريڽ انتو  هاتي يڠ اد ددالم ديريڽ، جنتوڠ يڠ مڠݢرقکن اڠݢوتا دان فراسأنڽ مڠݢرقکن

 دان منيڠݢلکن عمالن يڠ جاهت. كمڠرجاکن عمل يڠ بأي

بي محمد صلى هللا عليه وسلم. افبيل مأنس ي ايتله دي اجارن اسالم يڠ دباوا اوله ن 

 منيڠݢلکن اجارن اسالم برالکوڽ قيامة يڠ مروسق دان مڠهنچورکن دنيا.

ََُفُُٱَحَفَسادُ َُظَهرَُ َبل
رَُوَُُٱَح َحح

يحَديُُٱلح
َ
ُأ َضُُٱنلهاَسُبََماَُكَسَبتح ََُبعح ََُل َذيَقه  َعَمل واُُْيٱَّله

وَنُ ُيَرحَجع  َح  [١٢:  ]سورة الروم٤١َََُعلهه 

بب ت دڠن سو بنچان ددارت دان د أل  ءالكن دان بقتله تيمبول برباڬي كروس)مقصودڽ(: 

كران هللا هندق مراساكن مريك  (تيمبولڽ يڠ دمكين)ه تاڠن مأنس ي; يڠ تله دالكوكن اول فا

انصاف دان )اي مريك كمبالي فبوروق يڠ مريك تله الكوكن، س 2ربواتنفهاڬين دري بالسن سب

 .(برتوبة

ج، هيدوف دڠن چارا طمع اکن بوات اف سها كيل مأنس ي تيدق مڠيکوت اسالم، مريافب

ق تاهو حالل دان حرام، مڠيکوت هوا نفسو، مروسقکن ديري سنديري سهيڠݢ دهلوبا، تي

 برالکوڽ اف يڠ دسبوت اوله نبي صلى هللا عليه وسلم:

نُح
َ
ُُتََلَُُأ

َ  ڽ[.]همب فرمفوان مالهيرکن توانُ.َربهَتَهاَُمةُ الح

ايبو مالهيرکن انق، انق ممفرهمباکن ايبوڽ، انق منجادديکن ايبوڽ سباݢي خدم کران 

سيبوق دڠن کرج منچاري هرت يڠ باڽق. اکن تيبا ماسڽ، کلوارݢ اکن روسق دان موسنه. ليهت 

اونتا دان کمبيڠ يڠ  2يڠ کاي راي يڠ هيدوف دفاسير، ݢمباال 2سنديريله اکن تيبا ماسڽ اورڠ

يڠ فرݢي کمکة دزمان دهولو مليهت بتاف  كمري ،ق چوکفدف، مکاننڽ تيفکاينڽ تيدق چوک

ڠ دڠن باڽقڽ حاصيل ميڽق ي كر يڠ کريڠ کونتڠ. هللا مڠوجي مريسوسهڽ هيدوف دفادڠ فاسي
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تمفت الهيرڽ نبي  2امس هيتم يڠ مالهيرکن ککيأن هرت يڠ مليمفه رواه دنݢاراݢي باسدسبوت 

تيدق تاهو  2يت تراللو باڽق سئولهؤ دڠن ميڽق. د صلى هللا عليه وسلم، دبومي عرب يڠ کاي

اومة اسالم اداڽ اورڠ فقير مسکين يڠ تيدق دبنتو. ککيأن يڠ مليمفه  2انتوق مڠݢوناکنڽ. نݢارا

 2يڠ تيڠݢي منچاکر الڠيت تنفا اد توجوان، سمات 2رواه اين دݢوناکن انتوق منديريکن باڠونن

دان  نمننجوقکن کميواه كيڠݢي دالم دنيا. مريدڠن باڠونن فاليڠ تانتوق برمݢه دان بربڠݢ 

منومفه  ،برالکوله فربوتن کواس دان ففراڠن سسام سنديري  كکسناڠن. بيال بربوت هرت، م

يت ککيأن سنديري، دڠن ديري سنديري، دڠن سنجات يڠ دجوال ؤ داره سسام سنديري دڠن د

وسلم  ن اوله نبي صلى هللا عليهاسالم. اينله کموسناهن يڠ تله برالکو يڠ دبري امار  2اوله موسه

 تاهون يڠ اللو. 1400لبه 

ُ
َ
َُأ وذ ُب ََُمَنُٱع  يُحٱّلِله ََُٱَطاَنُلشه  .لرهَجي

َُُوَمن َ َُغيح ََُيَبحَتَغ َل  َسح
ُُٱلح َُف َو َُوه  َُمنحه  َبَل قح ُفَلَنُي  ُُٱٓأۡلَخَرةَُدَيٗنا ٨٥ُُٱَحَخ َِسَكنََُمَن

 [٥٨:  ]سورة آل عمران

تيدق اکن دتريما  كمنچاري اݢام سألين اݢام اسالم، مدان سسياف يڠ )مقصودڽ(: 

 يڠ روݢي. 2درفداڽ دان دي فد هاري اخيرة کلق دري اورڠ

ُ ُ ٱبَاَرَك َُحُّلِله َُوََك  َُُل َنةَُٱَكَتاَبُوََُحُٱَف َُحُ،لسُّ ََُُوَنَفَعَِنُِإَويهاك  ُٱب
ُوَُلح ََ َُٱيَا ُ.ةَُمَُكُحۡلح

ُ
َ
ُقَوُحأ َُتغُحَذاَُواَسُحَِلَُه ُق ول  َُٱفَر  َُحَحُٱُّلِله َُلَُوََك  ََ حُٱَولََسائَرََُُعَظي سُحل حُٱَيُوَُلَمَُم  سُحل َُِنههُ م  ََ َوُُۥلََما ه 
َُحُٱ ور  َُ ٱَغف   .لرهَحي

 (06/02/2015) ٢١41 ربيع األخر ٢1


