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 كوكوه صلة الرحمعملن يغ مفر فرباثقن

  م2022 مي 06 ماءنابرس ـه1443 شوال 04
 

 لْقَـآئِـلِٱ  ٻ  
يل ىل مل خل ٱ ٱ  

  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 خي حي جي يه ىه جهمه ين ىن من خن حن

ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي  

(01 :نساءال)  

ٴۇ  ۋ  ۋچ  ٺ   ڻ   ڳٻ  ٻ    ڦ

ى  عَبْدُهُمُحَمَّدًاپ    ڦ 

ٿ    سَي ِّد نَاں  وَسَل ِّمْصَل ِّ ڈ      

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  
 

 هاللَّطاعتله كامو كفد  ،"واهاي اورغ يغ براميانبرمقصود: 

دان كفد "أوىل األمر"  هاللَّدان طاعتله كامو كفد رسول 

 كاورغ يغ بركواس( درفد كالغن كامو. كمودين ج)

مكـ  ا،برسليسيهن( دامل سسواتو فركار)بنته -كامو بربنته

القرءان(  دان ) هاللَّ كتاب()هندقله كامو مغمباليكنث كفد 

دان  هاللَّبراميان كفد  كامو بنر كج ،السنة( رسولث)

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

 لبيه ايلوق فوال كسودهنث".

 

 ،سكالني اللَّـه درمحيت غي مجعة غسيد

 هسبحان هاللَّ دفك ناءكتقو كتكنغماريله كيت مني  

 دان ثرينتهف االضس ملقساناكن وهغضبرسو نغد وتعاىل

 تفمندا كيت مودهن-موده. ثنغالر االضس لكنغضمني

 دف خطبة. ةخريدا دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة
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فرباثقن عملن يغ ن تاجوق ركاتاكفمم اكن اين كالي

 .كوكوه صلة الرحمممفر

 

 ،سكالني هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

. ورنافمس غي امضامروفاكن  سالمإ ثوهغضسسو

 عمل مالكوكن اونتوق ثاومت وروهثم سهاج بوكن سالمإ

 سنتياس اونتوق ثاومت وروهثم ضجو بهكن مسات ةعباد

 اين حال. نسياءم سسام الرحم صلة نغهوبو ضمنجا

 كيت اورغ يغ براميان ايضسبا كران دمكنيدكاتاكن 

 هاللَّ نغد نغهوبو ممبينا دتونتوت انتوق سهاج بوكن

 رلوف ضجو نسياءم سسام نغهوبو بهكن وتعاىل، هسبحان

 وتعاىل هسبحان هاللَّ فرمانحال اين دجلسكن دامل  .ليهارافد

 تادي خطبة ولا دف كناخدبا غي 1 ايات النساء سورة دامل

 :برمقصود غي

 

 غي كامو توهن دفله ك نسي! برتقوىاءواهاي سكالني م"

 (آدم) ساتو غي ديري فددر (برموال) كامو منجاديكن تله

 (حواء ثاسرتي) ثنغاسف ايت (آدم) دفمنجاديكن در غي دان

 لالكي كتورونن تذوري ثكدوا دري غمبغكنم غي دان

 كامو غي هاللَّ دفك له برتقوى دان .راماي غي وانفرمف دان
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 نغهوبو ليهارالهف دان ،ثانام بوتثم نغد ممينتا ساللو

 سنتياس هاللَّ ثوهغضسسو كران; ةرابق قوم (الرحم صلة)

 ".كامو (اوسغم)رهاتي مم

 

 ،هاللَّمعاشر املسلمني رمحكم 

 نفكواجي ساتو اكنفمرو اين الرحم صلة نغهوبو

 الرحم صلة نغهوبو كران سالمإ دامل دتيتيقربتكن امت غي

 ادوانفرف دفك غتوجن اكنفمرو دان ثنيالي يغضتي تغسا

 الرحم صلة نيالي. مشاركت سسبواه دامل كساتوان دان

 ككل تروس اكن ايفسو ضدجا دان ليهارافد مستيله اين

 ممليهارا دمي غدات اكن نغولوض اوليه دواريثي تفدا

 .اراضن سسبواه كمعمورن

 

 اين لياوم غي شوال بولن دف اوليه حال يغ دمكني

 تفدا غي عملن مالكوكن اونتوق القكنضد كيت

 رتيفس نسي،اءم سسام الرحم صلة نغهوبو ركوكوهفمم

 تصحاب ،غضتت جرين ،ضكلوار سسام نغهوبو رتكنغم

 مريك ثوهغضسسو. كيت غهنداي دان مشاركت سكليلي

  ماهلن نسياءم سسام الرحم صلة نغهوبو ممليهارا تيدق غي

 ماسوق اكن تيدق دان ثحكوم حرام اداله ثمموتوسكن
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 اوليه دروايتكن غي حديث نغد سالرس اين حال. ضشر

 عنها هاللَّ رضي شهئعا سيدتنا دفابن ماجه در االمام

 غي برسبداعليه وسلم  هاللَّصلى  هاللَّ رسول ينداضب ثبهاواس

 :برمقصود

 

 بربوات اياله ثالاهف راكنضدس اكن غي باءيق ربواتن"ف

 غي دوسا ربواتنف كنغسد الرحم، صلة غمبوثم دان باءيق

 كنمموتوس دان كظاليمن اياله ثنقساءسي راكنضدس اكن

  ".رحمال صلة تالي

 

 صلة نغهوبو ممليهارا كيت اوسها دامل يتو،ضنامون ب

 كساهلن مالكوكن دفدر سفترل تيدق كيت اين، الرحم

 كهن،غرتليف دفك ممباوا بوليه غكاد غي نفكسيال دان

 شوال بولن دفيت. مك ك سسام رموسوهنف دان نيخكبن

 غسالي اونتوق نتفكسم مبيلغم كيت ماريله اين لياوم غي

 مالكوكن غي غاور يقءسبا كران كيت سسام برمعافن

 ضجو كيت. كمعافن مموهون غي مريك اياله كساهلن

 درفد معافمموهون  غي غاوركساهلن  ممعافكن دتونتوت

آل  ةسور دامل وتعاىل هسبحان هاللَّ فرمان سباضاميان كيت

 :برمقصود 134مران ايات ع
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 دان غسن ماس دف ثهرتا مندرماكن غي غيت اورءيا"

 غي غاور دان ،ثكمارهن مناهن غي غاور دان سوسه،

 غاور يهاسيغم هاللَّ ،(تلهغاي) دان .غاور كساهلن ممعافكن

 ".باءيق غي ركاراف بربوات غي

 

 سكالني، هاللَّ درمحيت يغ مجعة غسيد

 صلة نغبوهو ركوكوهفين ايت، اونتوق ممءسال  

 سنتياس رلوف ضجو كيت اين، نسياءم سسام الرحم

 غتولو ي،هاسيغم غسالي نءراساف كيت جيوا ددامل منامنكن

 اين حال. ينءال سام ساتو انتارا حرميتغم دان غمنولو

 تفدا اكن كيت اين اراخ نغد كران دمكني دكاتاكن

 تفدا غيفدمس نسياءم سسام باءيق غي نغهوبو ممبينا

 مبيلغم جواب،غوغضتبر ،غساي كاسيه تفيص قوفممو

 ايت، اوليه. مشاركت نغكال دامل ريهاتنيف دان برت

 دان نفكواجي منجادي مسيمغث براميان غي غاور ايضسبا

 غاور بنب نكنغمري دان ممبنتو كيت اونتوق جوابغوغضت

 ممبنتو رلوف كيت .كسولينت اتاو مصيبة افدتيم غي ينءال

 نغد مريك كسوسهن دان كسوكرن كنغورغم

 دامل .برسام اراخس نءمبرياضيكن رزقي دان كسغوغم
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 عبد فددر البخاري ماماال اوليه دروايتكن غي حديث سبواه

 هاللَّ رسول ينداضب ثبهاواس ،ماعنه هاللَّ رضي عمر بن هاللَّ

 :برمقصود غي برسبدا عليه وسلم هاللَّصلى 

 

 ،(ينءال غي) مسلم فترهاد ساودارا اداله مسلم غورأس"

 غي اوليه اورءنيادأ اكن تيدق دان يءانياغم بوليه تيدق دي

 هاللَّ مك ،ثساودارا تحاج ملقساناكن غي افسسيا. ينءال

 كنفغمال غي افسسيا .تثحاج ملقساناكن اكن وتعاىل هسبحان

 اكن وتعاىل هسبحان هاللَّ مك مسلم، غورأسس كسوسهن

 يفمنوتو غي افسسيا. قيامة هاري دف ثكسوكرن كنفغمال

 اكن وتعاىل هسبحان هاللَّ مك مسلم، غورأسس عاءيب

 ".قيامة هاري دف ثعاءيب فنوتوم

 

 سكالني، هاللَّ درمحيت يغ مجعة غسيد

 دف خطبة خريياغم روموسن ايضجوسرتو سبا

 كيت ماريله سكالني، مجاعه روثم نيغاي ربنم اين، كالي

 اين لياوم غي شوال بولن دف نتفكسم مبيلغم سام-سامبر

 صلة نغهوبو رتكنغم تفدا غي عملن قثربافمم اونتوق

 هاتي اكييتثم بوليه غي ربواتنف ايلقكن. كيت سسام الرحم

 اومت هبلهكنخمم بوليه غي كيت مالإسسام س ساودارا
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 الرحم صلة نغهوبو منجالينكن نغد بهاوا يقينله. سالمإ

باوا مم اكن ثسرتوس نسياءم دفك منفعة قثبا ممباوا اكن اين

 هاللَّ فرمان. كيت اراضن دفن كاءكهرمونني دان كسجهرت

 :13 ايات تاجراحل ةسور دامل وتعاىل هسبحان

 

 يبرت ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ٱ
يث ىث نث  مث زث يترث ىت نت مت زت  

 

 كامي ثوهغضنسي! سسواء: "واهاي اومت مبرمقصود

 كامي دان وانفرمف دان لالكي دري كامو تاكنفيخمن تله

 واق،ف برسوكو دان ساغب ايضبربا كامو جاديكن تله

 غي نغد ساتو انتارا مسرا برامه دان) بركنل كامو ايفسو

اياله  هاللَّ كامو دسيسي ليامسو ثوهغضسسو. (ينءال

 كتورونن لبيه غي بوكن) كامو، دانتارا تقوى لبيه غي غاور

 مها يضال ي،ءتاهوغم مها هاللَّ ثوهغضسسو. (ثساغب اتاو

 ".(كامو عملن دان ناءدأك اكن) ثتاهوانفغ مندامل

 

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

 


