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 بربقيت كفد كدوا ايبوباف
 م 2022 مي 13برساماءن  هـ 1443 شوال 11

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ ٱ
زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب  

 (14 :لقمان)
 

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  

 هاللَّطاعتله كامو كفد  ،مياناواهاي اورغ يغ بر"مقصود: بر

دان كفد "أوىل األمر"  هاللَّدان طاعتله كامو كفد رسول 

 جككالغن كامو. كمودين  فداورغ يغ بركواس( در)

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

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

دان  هاللَّميان كفد ابر جك كامو بنر ،( رسولثهالسن)

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

 لبيه ايلوق فوال كسودهنث".
 

  ،سكالني هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 نغد وتعاىل هسبحان هاللَّ دفماريله كيت برتقوى ك

 دان ثرينتهف االضس ملقساناكن دغن تقوى بنر-سبنر

 تفمندا كيت مودهن-موده. ثنغالر سضاال لكنغضمني

 دف خطبة. اخريةد دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة
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 كدوا دفبربقيت ك مغهوريكن تاجوق اكن اين كالي

 .فايبوبا

 

 ،سكالني هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 ورباننغف بهاوا سدر رلوف كيت انق غسأور ايضسبا

 بسر فوكوخ غي ورباننغف اكنفمرو فبا ايبو دوا-كدوا

 دكاتاكن دمكني كران اين حال. غثبندي قوتول تياد دان

 ديواس، لهاغضسهي نغكندو داملد ايت انقفد در برموال

 دمي نءراساف دان هرتا ماس، ،ضتنا ناربقبر تله مريك

اونتوق  نغكسن دان ناءسيكسل ن،ءمبرياضك ممستيكن

 دان نقيءكبا كنعاءمند مجو رنهف تيدق ضجو مريك. انق

 لهياين داسر اتس مك. مريك انق اونتوق ناءكسجهرت

 اونتوق انق فستيا دفك كنمنيتيقربت امت سالمإ

-كدوا فترهاد نفكواجي دان جوابغوغضت ملقساناكن

 هاللَّ فرمانفركارا اين امت برتفنت دغن . فبا ايبو دوا

 دف كناخدبا غي 14 لقمان ايات ةورس دامل وتعاىل هسبحان

 :برمقصود غي تادي خطبة اول

 

 ايبو كدوا دفنسي بربوات باءيق كاءدان كامي واجبكن م"

 دمي كلمهن غوغضمن نغد غثندواغم تله ثايبو; ثفبا
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 دان (ثوسوثم اخري غضهي غندواغم اول دري) كلمهن

; تاهون دوا ماس دامل اياله ثسوسو رايكنخمن وهفتيم

 كدوا دفك دان دكوفك برشكورله (دمكني غي نغد)

 كمبالي تفمت جوا اكوله دفك ،(تلهغاي) دان; مو فايبوبا

  ".(بالسن منرميا اونتوق)

 

 ،هاللَّمعاشر املسلمني رمحكم 

 يضال تفتردا ماسيه اين، هاري دف يتوضنامون ب 

 نغنتيفك دفدر ريباديف نغنتيفك كنغممنتي لبيه غيانق

 رالكوكنفمم فوغضس غي اد بهكن ،فبا ايبو دوا-كدوا

 مثديهكن لبيه غن يدا سوروهن غاور رتيفس فبا ايبو

 ثفبا ايبو مموكول سرتا موناه مماكي فوغضس غي اد يضال

 انق غورأسس اوتام يكوخن سالمإ دامل كنغسد. سنديري

 تفمندا رلوفمريك  اياله ضكشر ماسوق اونتوق ايت

 دوا-كدوا ناءضكري دان وتعاىل هسبحان هاللَّ ناءضكري

 اوليه دروايتكن غي حديث نغد نتفبرت اين حال. باف ايبو

 رضي لعاصمرو بن اعبن  هاللَّ عبد فدي درذرتمال ماماال

 عليه وسلم هاللَّصلى  هاللَّ رسول بضندا ثعنه، بهاوس هاللَّ

  :برمقصود غي برسبدا
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 دوا-كدوا نءكريضا دفايت ترلتق  هاللَّ نضاءكري"

 اءنموركك دف ترلتق ايت هاللَّ اءنموركك دان ،فايبوبا

 ."فايبوبا دوا-كدوا

 

 دتونتوت كيت براميان غي غاور ايضاوليه ايت، سبا

 كيت. فايبو با دوا-دواك دفك باءيق بربوات سنتياس رضا

 دفك بربقيت دانمريك  يهاسيغم حرميت،غم سنتياس هندقله

 سنتياس هندقله كيت مريك نغد ولءاضبر ابيالفا. مريك

 فترهاد سنتون نفبرسو دان بهاس بربودي ملبوت، برمله

 مريك اميانضسبا كيت فبا ايبو دوا-كدوا الينيله. مريك

 مبرياكنض سرتا مريك نءراساف لهضجا .كيت ممبسركن

 سام مريك فمريك. ايلقكن مالكوكن ككاسرن ترهاد

 نغد ونفواالو نفاكخرف ونفماهو ربواتنف نغد اد

 فرمانحال اين سالرس دغن . ونفسكالي "اه" نءركاتاف

 غي 23 ايات ءاالسراة سور دامل وتعاىل هسبحان اللَّه

 :ينتءبركاسباضاميان يغ بريكوت اين امتله  برمقصود

 

 مبهثم تيدق كاوغا ايفسو رينتهكن،فدان توهنمو تله "

 بربوات كاوغا هندقله دان مات،-مسات ثدفن كمالءينك

 اتاو ،ثكدوا دري غسأور ساله جك. فبا ايبو دفك باءيق
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 نءاضجا دامل توا عمور دفك يفمس سكالي، ثدوا-كدوا

 مريك دفك بركات كاوغا نلهغجا مك منو،اءليهارف دان

 دان ،"ها" نءركاتاف ونفسكالي (كاسر ركاتانف غسبار)

 دفك كاتاكنله يفتتا مريك، هضرثم غكيغمن كاوغا نلهغجا

 ".(سنتون نفبرسو غي) لياوم غي نءركاتاف مريك

 

 سكالني، اللَّـه درمحيت يغ مجعة غسيد

 سنتياس هندقله ضجو كيت انق، غسأور ايضسبا 

 فبا ايبو دوا-كدوا اونتوق ناءكسجهرت كنءاعمند

 مريك منزيارهي دان خرب ثبرتا غسري هندقله كيت. كيت

 كيت سوارا رغمند تفدا ابيالفا مبرياض اكن مريك كران

 غلواف ربوتله. مريك مات نفدهادانق مليهت تفاد دان

 تله مريك مساس ثصخصو مريك ممليهارا دان ضمنجا

 نءراساف هيندري. ساكيت كتيك اتاو اوسيا لنجوت

 دان مريك ممليهارا دان ضمنجا كتيك لتيه براس دان سوسه

 الينن منرميا اونتوق فترتوتو مريك هاتي بياركن نلهغجا

 ورهكنلهخ اواثبر ماسيه كيت فبو بااي يضسال. كيت

 كيت فبا ايبو بياركن اوسه مريك، بوات بقيت االضس

 ايضسبا كيت دفدر رهاتنيف افتن توا هاري ماللوءي
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 ادكه دان كيت الهفسيا فبا ايبو افتن تلهغاي. انق غسأور

 كيت غي نقكدودو دان ناءدأك دامل برادا بوليه كيت

 اوليه دروايتكن غي حديث سبواه دامل. اين هاري دفي قيليم

  :برمقصود غي البخاري االمام

 

 اكو بركات، عنه هاللَّ رضي دسعوم ابن هاللَّ عبد دفدر"

 اكهفا عملن: عليه وسلم هاللَّصلى  هاللَّ رسول دفك ثبرتا

. ثوقتو دف صالة: منجواب ينداضب. ي؟ءسوكا هاللَّ غاليف غي

بوات باءيق بر: منجواب ينداضب. كاتكو ؟فا كمودين

 كمودين ي،ضال ثبرتا اكو. فبا ايبو دوا-كدوا دفك

  ". هاللَّ دجالن برجهاد: منجواب ينداضب. ؟فا

 

 ايبو كدوا فترهاد انق نفين ايت، كواجيءسال

 اكن سهاج، مريك حياة مساس دالكوكن ثها بوكنله فبا

 مريك ونفواالو برتروسن اراخس دالكوكن هندقله يفتتا

 بقيت كنغومبثماسيه بوليه م دنيا. انق لغضمني ونف تله

مموهون كأمفونن  رتيفس عملن ايضلباف نغد مريك دفك

 دان غهوت االضس ممباير ،برصدقه مريك، اونتوق ءبردعادان 

 قبور زيارهيله. لكنغضتي مريك غي توصي مسوا ملقساناكن

 فبا ايبو راكن نغد الرحم صلة كنغهوبو دان مريك
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 اونتوق اراخ ساتو ساله اكنفمروحال ايت جوض  كران

 حديث سبواه دامل. فبا ايبو دوا-كدوا دفك بربقيت كيت

 :برمقصود غي داود ابو االمام اوليه دروايتكن غي

 

 عنه هاللَّ رضي ِعِدياسَّلا َعَةْيِبَر بن كاِلَم ُأَسْيد ابو دفدر"

 اد تيبا ،هاللَّ رسول برسام غسد كامي كتيك: بركات

 هاللَّصلى  ينداضب دفك غبين سالمه دات دفدر لالكي غسأور

 ،هاللَّ رسول واهاي": ثبرتا ترسبوت لالكي. عليه وسلم

 كدوا دفك باءيق بربوات اكو اونتوق غروا اد ماسيه اكهفا

 يا،: "منجواب ينداضب."ل؟غضمني مريك ستله تواكو غاور

 ،ثدوا-كدوا اونتوق وننفمأك ممينتا دان كنءاعمند

الرحم مريك دان  صلة جالينن غمبوثم ،ثتوصي ملقساناكن

 ."مريك راكنممولياكن 

 

 سكالني، هاللَّ درمحيت يغ مجعة غسيد

 ربمن اين كالي دف خطبة روموسن كفد ايضسبا

 انق جوابغوغضت بهاوا سكالني، مجاعه تكنغيغم نيغاي

 غنتيف غاليف غي حق اداله فبا ايبو حق ملقساناكن دامل

رسول  حق دان وتعاىل هسبحان هاللَّ حق منونايكن سسوده

، هندقله كيت ايت اوليه. عليه وسلم هاللَّصلى  هاللَّ



 9 

 دفدر لبيه نقكباجي حال االضس دامل مريك وتاماكنغم

 ايبو اءيثوفمم ماسيه غي انق يضبا. سنديري كيت ديري

 وننفمأك مموهون دان بربقيت اونتوق غلوافلله امبي ،فبا

 ايبو يضبا مانكاال. مريك دفدر نضاءكري وليهارفمم يضبا

 هاللَّ ضومس ءبردعا كيت ماريله دنيا لغضمني تله غي فبا

 روح مرمحيت دان ضاءييمر وني،فماغم وتعاىل هسبحان

 ايات ءاالسرا ةسور دامل وتعاىل هسبحان هاللَّ فرمان. مريك

24: 

 

 مح جح مج حج مث هت مت خت  حت  ٱ
حس جس  مخ جخ  

 

-كدوا فدك ديري مرنداه غكاودان هندقله ا": برمقصود

 دان سايغمو كاسيه دان كاسيهن بلس كران ثدوا

! توهنكو واهاي: (بركات دغن مريك، اونتوق) دعاءكنله

 تله مريك سباضاميان بردوا مريك كفد رمحة خوخوريله

 مساس منديديقكو دان ممليهارا سايغث كاسيه منخورهكن

 ".كخيل
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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  ہمب  خب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاْغِفرِينَا حئ َٱلُْمس ْ َيَاَفايااَفاْوزا  ٱلتَّائِِبيَاَةَاڀوا


