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ا خْلُطخبةُ خاْلُ خول

ا خْلم ُد َّّ
لِل الَ ّذي أمر ّعبادهُ ّبلخع خد ّل و خّ ّ
ال خحسان ،وأ خشه ُد أ خن ل إّله إَّل للاُ
خ
خ
وحده ل ش ّريك له ،وأ خشه ُد أ َن ُُم َم ًدا عب ُد ّ
للا ور ُس خولُهُ ،اللَ ُه َم ص ّل
خ ُ
خ ُ
خ
وسلّم على أ خشر ّ
ف خاْلنخبّي ّاء وال ُخم خرسلّ خي ،سيّ ّدن وم خولن ُُم َم ٍد ،أفخض ّل
خ
ان إّل ي وّم ّ
ّّ
صحابّ ّه ومن تبّع ُهم بّّحس ٍ
خ
الديخ ّن.
اْلل ّخق أ خْج ّع خي وعلى آله وأ خ
خ خ
خ
خ
أ َما ب خع ُد ف يا أيُّها ال ُخم خسلّ ُم خون! اّتَ ُقوا للا وأ ّط خي عُ خوهُ لعلَ ُك خم تُ خفلّ ُح خون.
إخواين املسلمي رمحكم للا
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل،
ماريله سام-سام كيت منيغكتكن كطاعنت دان كتقواءن كفد اهلل
سبحانه وتعاىل ،دغن ملقساناكن سضاال سوروهنث دان منيغضلكن
سضاال الرغنث ،سرتا بربوات باءيق سسام انسان موده-مودهن كيت
مندافت كجاياءن ددنيا دان داخرية.
تاجوق خطبة كيت فد هاري اين:

رسول اهلل خونتوه انسان فريهاتني

ساودارا ،رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم داوتوسكن بوكن سهاج
اونتوق مثرو اومتث مثمبه اهلل يغ اسا دان مالرغ مريك دري مالكوكن
سضاال فربواتن شرك ،بهكن بضيندا جوض مثوروه كيت سوفاي
منجادي انسان يغ فريهاتني ترهادف اف يغ برالكو دسكليليغث ،سرتا
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بربوات باءيق سسام انسان ،تيدق سومبوغ دان تيدق ممبغض ديري.
فركارا اين سالري دغن افا يغ دسبوت اوليه اهلل سبحانه وتعاىل دامل
سورة النساء ايات :36
ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ
ﮡﮢﮣﮤ ﮥﮦﮧﮨ
ﮩﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕﯖﯗﯘﯙﯚ

يغ برمقصود”:دان هندقله كامو برعبادت كفد اهلل دان جاغنله كامو
مثكوتوكنث دغن سسواتو اف جوا دان هندقله كامو بربوات باءيق كفد
كدوا-دوا ايبو باف دان قوم قرابت ،دان انق-انق يتيم ،دان اورغ
ميسكني ،دان جرين تتغض يغ دكت ،دان جرين تتغض يغ جاوه دان
راكن سجاوات ،دان اورغ مسافري يغ ترلنرت ،دان جوض همبا يغ كامو
ميليقي .سسوغضوهث اهلل تيدق سوك كفد ضولوغن يغ سومبوغ دان
ممبغض ديري“.
ساودارا سيدغ مسلمني يغ درمحيت اهلل سكالني،
برمسفنا كيت برادا دبولن ربيع األول يغ مروفاكن بولن كالهرين رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،ماري سام-سام كيت منلييت اساس-اساس
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صفة فريهاتني يغ دسارنكن اوليه بضيندا كفد كيت اومتث .انتارا
كفريهاتينن يغ دتوجنولكن اوليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم منروسي
حديث بضيندا اياله:
فرتام :ممليهارا ديري دان كلوارض دري ترجبق دغن كمعصينت كفد اهلل
سبحانه وتعاىل اضر ترسالمت درفد دهومنب كدامل نراك دهاري اخرية
ننيت .سبدا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
سؤول ع خن ر ّعيَتّ ّه ،ف خاْل ّمريُ الَ ّذي على الن ّ
أل ُكلُّ ُك خم ر ٍاع ،وُكلُّ ُك خم م ٌ
َاس ر ٍاع ،و ُهو
ؤول ع خن ر ّعيَتّ ّه ،وال َر ُج ُل ر ٍاع على أ خه ّل ب خيتّ ّه ،و ُهو م خس ُؤ ٌ
م خس ٌ
ول ع خن ُه خم ،والخم خرأةُ
رّ
اعيةٌ على ب خي ّ
ت ب خعلّها وول ّد ّه ،و ّهي م خسؤولةٌ ع خن ُه خم..
(رواه مسلم)

يغ برمقصود”:كتاهويله ،ستياف كالني اداله فميمفني ،دان ستياف
كالني برتغضوغجواب اتس اف يغ دفيمفينث .سأورغ فميمفني يغ
مميمفني رعيت اكن برتغضوغجواب اتس رعيتث ،سأورغ لالكي اداله
فميمفني اتس كلوارضث ،دان دي برتغضوغجواب اتس مريك مسوا،
سأورغ وانيتا جوض فميمفني اتس رومه سواميث دان انق-انقث ،دان دي
برتغضوغ جواب اتس مريك مسوا“..
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كدوا :منجاض هوبوغن باءيق دغن جرين تتغض دان مغمبيل فدولي
(خقنا) ترهادف مريك دغن تيدق مالكوكن سسواتو يغ بوليه
مغضغضو مريك دان ممبنتو مريك كتيك مريك دامل كسوسهن.
سبدا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:

ارهُ جائّ ٌع إّل ج خنبّ ّه و ُه خو ي خعل ُم بّ ّه
ما آمن ّب م خن بت ش خب عان وج ُ
(رواه الطرباين)

يغ برمقصود ”:تيدق مسفورنا براميان دغنكو اورغ يغ تيدور دامل
كأداءن كثغ سداغ جرين يغ برادا دمسفيغث دامل كأداءن الفر فد حال
دي مغتاهويث“
كتيض :منجاض كسالمنت دان كسليساءن اغضوتا مشاركت ،تيدق
مالكوكن سسواتو يغ بوليه مغنخم كسالمنت دان منججسكن
كسلساءن مريك ،ماله منجاض كسالمنت اورغ الين ايت ترماسوق دامل
ساله ساتو خابغ كإميانن .سبدا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:

ض ٌع وس خب عُ خون ُش خعبةً ،أفخضلُها ق خو ُل:
ا خّل خيا ُن بّ خ
ل إّله إَّل للاُ وأ خدنها إّماطةُ خاْلذى ع ّن
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الطَ ّريخ ّق.

)رواه مسلم)

يغ برمقصود :اميان ايت تردافت لبيه توجوه فولوه خابغ ،يغ فاليغ باءيق
اياله اوخافن اَل إِلاها إِ اَل للاه دان يغ فاليغ رنده اياله ممبواغ بندا يغ
مثاكيتكن دري جالن .
كامفت :منجاض كصيحنت ديري ،كلوارض دان مشاركت ،دغن
مماتوهي كفد فراتورن-فراتورن يغ تله دتتفكن اوليه فيهق بركواس،
تراوتام سكالي دامل سيتوسي سكارغ ،سفرتي تيدق مروكوق د متفت
عوام ،تيدق ممبواغ مسفه مرات-رات ،كرف ممباسوه تاغن دان
سباضايث ،سبدا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:

ل ضرر ول ّ
ضرار

( رواه ابن ماجه(

يغ برمقصود ” :جاغن مالكوكن سسواتو يغ بوليه مموضرتكن ديري
دان جوض مموضرتكن اورغ الين“
كليم :منجالنكن اكتيؤييت يغ بوليه منداتغكن كباءيقن دان منفعة كفد
مشاركت .سبدا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:

َاس أنخ فعُ ُه خم لّلن ّ
خ خريُ الن ّ
َاس

(رواه الطرباين)

يغ برمقصود”:سباءيق-باءيق مأنسي اياله مأنسي فاليغ باثق ممربي منفعة
كفد ماءنسي يغ الين“
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ساودارا سيدغ مسلمني يغ درمحيت اهلل سكالني،
سباضاي تندا خينتا كيت كفد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ،هندقله
كيت براوسها باضي منجاديكن بضيندا سباضاي تاوالدن اونتوق
سنتياس دخونتوهي .فالجري دان عملكنله سنه-سنه رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم منروسي حديث بضيندا ،موده-مودهن كيت ترضولوغ
دامل كالغن مريك يغ اكن مندافت شفاعة بضيندا داخرية كلق .أمني يا
رب العاملني.

أعوذُ ّب ّ
ش خيط ّ
لل ّمن ال َ
ان ال َرّجيم
ُ
ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ
ﯖﯗﯘﯙﯚﯛ ﯜﯝﯞ
ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ

أقُ خو ُل ق خوّ خِل هذا وأ خست خغ ّف ُر للا الخع ّظ خيم ّ خِل
ات ،والخم خؤّمنّ خي والخم خؤّمنا ّ
والخمسلّم ّ
ت
ُ
ُ
ُخ
ال ُخم خست خغ ّف ّريخن ،وي َناة التَائّبّي.
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ول ُك خم ،ولّسائّ ّر ال ُخم خسلّ ّم خي
است خغ ّف ُرخوهُ ،ف يا ف خوز
ف خ

ا خْلُطخبةُ الثَانّيةُ
ا خْلم ُد َّّ
لِل ر ّ
ب الخعال ّم خي ،وأ خشه ُد أ خن َل إّله إَّل للاُ و خحدهُ ل ش ّريخك
خ
لهُ ،وأ خشه ُد أ َن سيّدن ُُم َم ًدا ع خب ُدهُ ور ُس خولُهُ .اللَ ُه َم ص ّل وسلّ خم وب ّر خك
ﮙ سيّ ّدن ُُم َم ٍد ،و ﮙ آلّ ّه وأصحابّ ّه وأتخ ب ّ
اع ّه إّل ي وّم ّ
الديخ ّن.
خ
خ

صي ُكم ون خف ّسي بّت خقوى ّ
أ َما ب خع ُد ،ف يا ّعباد للا! اّتَ ُقوا للا ،أُو خّ
للا وطاعتّ ّه،
خ
خ
خ
لعلَ ُك خم تُ خفلّ ُح خون.
مع ّ
اشر ال ُخم خسلّ ّم خي رّمح ُك ُم للا،
ماريله كيت ممفرباثقكن اوخافن صلوات دان سالم كفد رسول هللا
سباضاميان فرمان اهلل دامل سورة األحزاب ،اية56 :
ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾﭿﮀ
اللَ ُه َم ص ّل على سيّ ّدن ُُم َم ٍد ،وعلى آ ّل سيّ ّدن ُُم َمد ،كما صلَخيت على
سيّ ّدن إّبخ ر ّاه خيم ،وعلى ّ
آل سيّ ّدن إّبخ ر ّاه خيم ،وب ّر خك على سيّ ّدن ُُم َم ٍد،
آل سيّ ّدن ُُم َمد،كما برخكت على سيّ ّدن إّبخ ر ّاه خيم ،وعلى ّ
وعلى ّ
آل
سيّ ّدن إّبخ ر ّاه خيم ّف الخعال ّم خي ،إّنَك ّ
مح خي ٌد ّم خي ٌد.
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ات ،واملُسلّ ّم خي والخمسلّم ّ
اللَ ُه َم ا خغ ّفر لّلخم خؤّمنّ خي والخم خؤّمن ّ
ات اْل خحي ّاء ّم خن ُه خم
ُخ
خ
ُ
خ ُ
واْل خموات ،إّنَك ّ
ب ُّ
ّ
ب ال َدعوات.
ي
م
ي
ر
ق
ع
ي
َس
خ
خ
خ
ٌ
ٌ ُ
ص ّرفُهُ غ خريُك .اللَ ُه َم إّ َن
اللَ ُه َم ا خدف خع عنَا الخبلء والخوبء والخف خحشاء ما ل ي خ
ن عوذُ بّك ّ
ص وا خلنُ ّ
ون وا خلذ ّام وّمن سيّ ّئ اْل خسق ّام ،اللَ ُه َم ا خش ّ
ّ
ف
الرب
ن
م
ُ
ُ
ُ
خ
ف بّنا فّيما ن زل بّنا.
م خرضان و خارح خم م خوتن والخطُ خ
اللَه َم احف خظ مولن الخواثّق ّب ّ
لسلخطان ّم خي زان زيخن الخعابّ ّديخن ،اّبخن
لل ا ُّ
ُ خ
خ
الخمرحوّ
ود الخم خكت ّفي ّب ّ
سلخطان ُمخم ّ
لل ش ّاه ،وأنخ ّزّل ال َر خمحة عل خي ّه وعلى
ال
م
ُّ
خ ُخ
ُ
ُ خ
ّ
ال ُّ
احف خظ أ خولدهُ وأ خهلهُ ورعايهُ
سلخطانة نُ خور زاهرةُ ،سلخطانة ترغضانو .و خ
الدنخ يا وا ّ
ّمن الخمسلّ ّم خي والخمسلّم ّ
ات ّف ُّ
آلخرّة ،بّر خمحتّك ي أ خرحم
ُخ
ُخ
ال َر ّّ
امح خي.
ّ
اعيل اّبن الخواثّ ّق ّب ّ
اللَه َم احف خظ وّ َ ّ
سلخطان
لل الخ ُّ
ُ خ
ِل الخع خهد تغكو ُُم َمد إّ خَس خ خ
ّم خي زان زيخن الخعابّ ّديخن.
ربَنا آتّنا ّف ُّ
الدنخ يا حسنةً وّف اآل ّخرّة حسنةً وقّنا عذاب النَا ّر.
وصلَى للا على سيّ ّدن ُُم َم ٍد وعلى آلّ ّه وصحبّ ّه وسلَم .وا خْلم ُد ّ
لل ر ّ
ب
خ
ُ
خ
خ
الخعال ّم خي.
ّعباد ّ
للا!
اُذخ ُك ُرخوا للا الخع ّظ خيم ي خذ ُك خرُك خم ،وا خش ُك ُرخوهُ على نّع ّم ّه ي ّز خد ُك خم،واسألُخوهُ ّم خن
ضلّ ّه ي ع ّط ُكم ،ول ّذ خكر ّ
صن عُ خون.
ت
ا
م
م
ل
ع
ي
للا
و
،
رب
ك
أ
للا
خ
خ
ف خ ُخ خ
ُ ُ خ ُ
ُ
قُ خوُم خوا إّل صلتّ ُك خم ي خرمحخ ُك ُم للا.
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