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  بركة يغ رزقي ممفراوليه جالن

 م 2022 مخ 18برساماءن  هـ 1443 شعبان 15
 

 لْقَـآئِـلِٱ  ٻ  

 خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ٱ

حب جب هئ  مئ  

 (36:سبأ)
 

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  

 (59النساء:)    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  
 

"واهاي اورغ يغ براميان، طاعتله كامو كفد برمقصود: 

دان كفد "أوىل  اللَّـهدان طاعتله كامو كفد رسول  اللَّـه

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

برسليسيهن( دامل سسواتو فركارا، )بنته -جكـ كامو بربنته

القرءان(  )  اللَّـهكتاب( )هندقله كامو مغمباليكنث كفد  كم

دان   اللَّـهبراميان كفد  كامو بنر ك( رسولث، جهالسن) دان

باضي كامو(، دان )يغ دمكني اداله لبيه باءيق  .اخريةهاري 

 لبيه ايلوق فوال كسودهنث".

 

 سكالني،  اللَّـه درمحيت غي مجعة غسيد

 هسبحان  اللَّـه دفك ناءكتقو كتكنغماريله كيت مني

 االضس ملقساناكن وهغضوس-وهغضبرسو نغوتعاىل د

 مودهن-موده. ثنغالر االضس لكنغضمني دان ثرينتهف

 دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة تفمندا كيت
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 جالن تاجوق هورايكنغم اكن اين كالي دف خطبة. اخريةد

 .بركة غي رزقي وليهارفمم

 

 سكالني، اللَّـه  درمحيت غي مجعة غسيد

 يغ نسياءم منجادي رضا ثاومت اجرغم سالمإ امضا

 داي نغد دكورنياكن يغ رزقي اريخمن وسهاابر سنتياس

 يغ اومت منجادي دفرد مريك هضمن دان سنديري اوسها

كفد  فهيدو غنتوضبر سوك سرتا ورغغضم بكرجا، مالس

دامل   دتضسكنفركارا اين  .ينءال غاور بنتوان دان مربينف

 يغ 36 ايات بأس ةسور دامل وتعاىل هسبحان اللَّـه فرمان

  :برمقصود يغ تادي خطبة اول دف كنخدبا

 

 هكناويمم توهنكو ثوهغضسسو: (حممد واهاي)كاتاكنله "

 يغ ضجو دي دان ثدكهندقي يغ افسسيا يضبا رزقي

 قنثاكب يفتتا اكن; (ثدكهندقي يغ افسسيا يضبا) يتكنفمثم

 ."(ايت حقيقة) تاهويغم تيدق نسياءم
 

 ،اللَّـهمعاشراملسلمني رمحكم 

 اين، رزقي ريناخنف الوءس دامل ثوهضغسسو

 هاتي ددامل كسوغضوهن ملتقكن فرلو من غورأسس

 تفمات اونتوق مندا-رزقي بوكن مسات اريخمن يتءيا
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 ملتقكن هندقله يفتتا اكن ددنيا، فهيدو نغكسن

 بركة يغ رزقي. بركة يغ رزقي وليهارفمم اونتوق ناءوتامأك

 ديري دفك منفعة ممربي تفدا يغ حالل يغ رزقي اياله اين

 هسبحان اللَّـه يضاءنكر تفمندا سرتا ينءال غاور دان

بركة اين اياله كران  يغ رزقي اريخمن نيغنتفك. وتعاىل

 اخريةد منفعة دان نقيءكبا كنغمندات اكن بركة يغرزقي 

 اياله اين بركة يغ رزقي وليهارفمم اونتوق اراخ انتارا. كلق

ددامل  ناءكتقو دان مياننأك مميليقي هندقله ايت غورأسس

 اللَّـه اين، برتقوى يغ اورغ كران دمكني اين حال. ديريث

 رزقي هنفليم مريك دفتله منجنجيكن ك وتعاىل هسبحان

 االضس فددر كلوار جالن مريك دفك ورنياكنغم اكن دان

 الطالق ةسور دامل وتعاىل هسبحان اللَّـه فرمان. كسوسهن

 :برمقصود يغ 3 يغضه 2 ايات

 

 مغرجاكن نغد) اللَّـه دفك برتقوى يغ افدان سسيا"...

 اكن اللَّـه ايخنس ،(ثنغالر لكنيغضمن دان ثسوروهن

 يغ ركاراف االضس دري) كلوار جالن ثيضبا اداكنغم

 تيدق يغ جالن دري رزقي ثممربي سرتا ،(ثوسهكنثم

 بولت ديري برسراه افسسيا ،(تلهيغا) دان ثدهاتي ترلينتس
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 دان غمنولو اونتوق) ثيضبا لهفوكوخ اللَّـه مك ،اللَّـه دفك

 االضس مالكوكن فتت اللَّـه ثوهغضسسو. (ثالمتكنثم

 ماس دان قدر مننتوكن ونف تله اللَّـه. ثدكهندقي يغ ركاراف

 ".سسواتو تياف ثبرالكو يضبا

 

 سكالني، اللَّـه  درمحيت غي مجعة غسيد

 نغد راوليهيفد تفدا ضجو بركة يغرزقي 

 غاور ايضسبا. ميليقي كيت يغ هرتا دامل حق منونايكن

 وليهارف كيت يغ هرتا بهاوا سدر رلوف كيت براميان يغ

 ثارا مطلق، سباليقخكيت س ميليق حق ثمسوا بوكن

 كيت رلوف يغ ينءال غاور حق اكنفمرو اداله ثينضسبها

 اونتوق يقدميلي يغ رزقي ممنفعتكن هندقله كيت. تونايكن

 رتيفس كسوكرن دان كسوسهن دامل يغ ينءال غاور ممبنتو

 دان بروقف برصدقه، زكاة،بر نفكواجي منونايكن

 نءورنيافغ سبب انتارا كران دمكني اين حال. ثايضسبا

 ءدعا ثادا ابيالفا اياله ثهمبا دفك وتعاىل هسبحان اللَّـه رزقي

 دروايتكن يغ حديث دامل سبواه. كيت دفك ينءال غاور

 عنهاللَّـه  رضي  ُمْصَعْب بن َسَعْد دفدر البخاري االمام اوليه
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 برسبدا عليه وسلم اللَّـه صلى  اللَّـه رسول ينداضب ثبهاواس

 :برمقصود يغ

 

ن انكن كرمالءي رزقي دبري دان غله كالني دتولوقتيد"

 ".كالني دانتارا مله يغ اورغ ءدعا ثادا

 

 كيت ابيالفا راوليهفد تفدا ضجو بركة يغرزقي 

 مريك. نسياءم سسام الرحم صلة نغهوبو ضمنجا سنتياس

 تفمندا موده اكن اين الرحم صلة نغهوبو ممليهارا يغ

 اكن مريك يغسكليل غاور دان ينءال غاوردرفد  كرجاسام

 يفتتا اكن. ثنغد وروسنابر ابيالفا مبرياضان د سليسا راساب

 اكن مك غهيل اين الرحم صلة نغهوبو ثسكريا ثسباليق

 دان ظاليم ،ةنخيا كي،غد حسد نءراساف هل تيمبول

 رزقي ريناخنف سومرب مروسقكن بوليه يغ ثايضسبا

 االمام اوليه دروايتكن يغ حديث سبواه دامل. غورأسس

 ينداضب ثعنه بهاواس اللَّـه رضي ةهرير ابو دفدر البخاري

 :برمقصود يغ برسبدا عليه وسلم اللَّـه صلى  اللَّـه رسول

 

 دان ثاونتوق رزقي ينتوف كنغدبنت نييغا افسياغ بار"

 ".الرحم صلة تالي غمبوثم اي ثهندق ثعمور كنغنجفد
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 سكالني، اللَّـه  درمحيت غي مجعة غسيد

 اين، بركة يغ رزقي وليهارفين ايت، اونتوق ممءسال

 مالكوكن دفدر ديري لقكنغيله مهندق ايت غورأسس

 كران دمكني اين حال. دوسا كنغمندات بوليه يغ فربواتن

 منجادي نسياءم هاتي ممبوات سهاج بوكن ايت دوسا

 رزقي ينتوف فمنوتو اكن جوض يفتتا اكن كوتور دان هيتم

 ابن االمام اوليه دروايتكن يغ حديث سبواه دامل. غورأسس

 رسول ينداضب ثعنه بهاواس اللَّـه رضي انَبْوَث دفدر ْنابَِّح

 :برمقصود يغ برسبدا عليه وسلم اللَّـه صلى  اللَّـه

 

 رزقي تكنفمندا غترهال اكن غورأسس ثوهغضسسو"

 ث".دالكوكن يغ دوسا سواتو ناكر

 

 مك دوسا مالكوكن غورأسس ابيالفاوليه ايت، ا

 درفد وننفمأك مموهون دان رستغفاا نكممباثق دي هندقله

 يغ حديث. حال اين سالرس دغن وتعاىل هسبحان اللَّـه

 اللَّـه رضي عباس ابن دفدر داود ابو االمام اوليه دروايتكن

 عليه وسلم اللَّـهصلى  اللَّـه رسول ينداضب ثبهاواس عنه

 :برمقصود يغ برسبدا
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 اكن سيتف اللَّـه مك ر،ستغفابرا سنتياس يغ افسيا غبار"

 دان ينتفكسم فستيا دري كلوار جالن ثممربيكن ساللو

اكن ممربيكن  اللَّـه سرتا وندهنضك االضس دري نفغكال

 ". سغك اي تيدق يغ اره فددر ثدفرزقي ك

 

 كيت ابيالفا اياله اين بركة يغين ايت، رزقي ءسال

 سدرهان اراخس دكورنياكن يغ رزقي ممبلنجاكن تفدا

 اكن اين برسدرهان عملن. نفسو هاوا نغد اروهفغتر افتن

 منرميا دان فوكوخ راساب يتءيا هَعاَنَق صيفت منيمبولكن

. وتعاىل هسبحان اللَّـه اوليه دتنتوكن تله يغ فا يضار نغد

 ديري لقكنغيم اكن كران يغنتف تغسا اين هاَعَنَق صيفت

 دان ممباذير ديري، كنيغممنت طمع، صيفت دفدر غورأسس

 ث".ايضسبا

 نييغا ربنم اين، كالي دف خطبة خريياغم ايضسبا

 اين يقميلي كيت يغ رزقي بهاوا سكالني مجاعه تكنغيغم

 وتعاىل هسبحان اللَّـه ثوتعاىل دان ها هسبحان اللَّـهاله ميليق اد

 يغ افسسيا دفك رزقي ورنياكنغم برحق يغ له سهاج

 دان اريخ كيت يغ رزقي ونف قثبا فسربا. ثدكهندقي

 سالمإ ددامل نغالر منجادي لهقتيد اين ددنيا وليهيارف
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 هسبحان اللَّـه رينتهف وايكنخمن كيت يفامس نغجا اصلكن

 وسهاابر كيت ماريله. ثنغالر-نغالر رغضمل دان وتعاىل

 راوليهفد يغ رزقي كران اين ددنيا بركة يغ رزقي اريخمن

 ممباوا اكن دان كيت ديري مروسقكن اكن كربكنت افتن

 دامل وتعاىل هسبحان اللَّـه فرمان. كلق اخريةد ءناكبينس

  :58 اياتالذاريات  ةسور

 

ىثيث نث مث زث رث يت ىت ٱ  
 

 رزقي ممربي يغ سهاج دياله اللَّـه ثوهضغسسو": برمقصود

 اءيثوفمم يغ (سهاج دياله دان ،ثقخملو سكالني دفك)

 كوكوه واتق مها يغ يضال ،يغضتره تيدق يغ ناءككواس

 ث".ناءككواس

 

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 

تا  حئ  ٱلتَّائِِبيا  ةا ڀوا يا  ِفرِينا غفاياا فاْوزا ٱلُْمس ْ


