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  صلى اهلل عليه وسلم كاوتامأن برصلوات كاتس رسول اهلل 
 م 2020 بروكتاو 23برساماءن  هـ1442ولربيع األ 6

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 مب زب  رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ٱ
(56 حزاب:األ)                               رت يب ىب نب  

 

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  ڍھ 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  

طاعتله كامو كفد  ميان،ابرواهاي اورغ يغ "برمقصود: 

اهلل دان طاعتله كامو كفد رسول اهلل دان كفد "أوىل 

كالغن كامو. كمودين  فداورغ يغ بركواس( در)األمر" 

 ،فركارا سواتوبنته )برسليسيهن( دامل س-جكـ كامو بربنته

مكـ هندقله كامو مغمباليكنث كفد )كتاب( اهلل )القرءان(  

كفد اهلل دان  ميانابر كامو بنر جكـ ،( رسولثالسنةدان )

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

 دان لبيه ايلوق فوال كسودهنث".
 

 ، اهلل درمحيت يغ مجعة سيدغ

 نغد وتعاىل سبحانه اهلل دفماريله كيت برتقوى ك 

 دان ثرينتهف االضس ملقساناكن نغد تقوى بنر-سبنر

 تفمندا كيت مودهن-موده. ثنغالر االضس لكنغضمني

 دف خطبة. ةخريدا دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة
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 برصلوات كاوتامأن تاجوق ركاتاكنفمم اكن اين كالي

 صلى اهلل عليه وسلم. اهلل رسول كاتس

 

 دان يهاسيغم نفبركواجي اسالم اومت فستيا

. صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول ينداضب ينتايخمن

 صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول ينداضب دفك برصلوات

 دفك ايت غسساور ينتأنخك بوقيت ساتو ساله اكنفمرو

 حال. وجيفتر سرتا مليا غي ةعباد اكنفمرو دان ينداضب

 دان ءدعا برمقصود صلوات نءركاتاف كران اين

 ممربيكن يضبا وتعاىل سبحانه اهلل دفن كرموهونف

 ينداضب دفك ناءكمولي دان ناءكاوتام كسجهرتأن،

 وتعاىل سبحانه اهلل. صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول

صلى  اهلل رسول ينداضب اتس صلوات مموالكن سنديري

 دفك داجنوركن كمودين مالئكة دايكوتي ،اهلل عليه وسلم

 نغد سالرس اين ركاراف. ثمالكنغم اونتوق مسلمني

 تادي خطبة دأول كنخدبا غتعاىل يو سبحانه اهلل مانفر

 :برمقصود غي 56 ايات األحزبة سور دامل

 

 االضس ممربي) برصلوات ثتمالئك دان اهلل ثوهغضسسو"

 عليه اهلل صلى حممد) نيب دفك (نقيءكبا دان حرمنتفغ
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 كامو برصلواتله براميان غي غاور-غاور واهاي ،(وسلم

 غ يحرمنتفغ نغد سجهرتا سالم كنلهخفاو سرتا ثدافك

 ."ثنوهفس

 

 معاشر املسلمني رمحكم اهلل،

 نغكن ايات اين دمنتفسرياهلل  هرمح ريثكامام ابن 

 غتنت كنخربغـم وتعاىل سبحانه اهلل بهاوا برمقصود

 غيصلى اهلل عليه وسلم  اهلل رسول ينداضب كدودوكن

 سرتا ينداضب مموجي وتعاىل سبحانه اهلل دان يغضتي

 مالئكة اراف اللو مالئكة، اراف دسيسي ينداضب نام دسبوت

 وتعاىل سبحانه اهلل ثسرتوس. ينداضب دفك برصلوات ونف

 دان صلوات كنخفوغم رضا بومي ندودوقف ممرينتهكن

 ،صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول ينداضب دفك سالم

 دان يتغال ندودوقف صلوات ونكنفدهيم تفدا ايفسو

 دان فكغل ايت صلوات رضا بومي ندودوقف صلوات

صلى اهلل عليه ل اهلل رسو ينداضب ممولياكن يضبا ورنافمس

 .ثمليا-مسوليا نغد وسلم

 ينداضب ابرمعن بوكن منجلسكن ضايات اين جو

 اهلل دفدر يغضتي لبيه ايت صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول
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 وتعاىل سبحانه اهلل ثسبنر يفتتا اكن. وتعاىل سبحانه

 اهلل رسول دفك ناءكاوتام دان وجيانف-وجيف ممربي

 مسليا اكنفمرو اداله ينداضب كران صلى اهلل عليه وسلم

 ماهو وتعاىل سبحانه اهلل. ثدفك طاعة غاليف غي ثقخملو

 مموجي سنتياس ايفسو مأنسي اومت دفك منجلسكن

 اهلل رسول ينداضب. ثدفك طاعة غي مأنسي ممولياكن دان

 ايفسو ثاومت دفك روثم سنديري عليه وسلمصلى اهلل 

 ءدعا رضا ءبردعا سبلوم دهولو ترلبيه برصلوات سنتياس

 سبواه دامل. وتعاىل سبحانه اهلل اوليه دترميا ترسبوت

 بن ةلَاَضَف دفدر ئىنسالا االمام اوليه دروايتكن غي يثحد

 :برمقصود غي دْيَبُع

 

 رغمند وسلمصلى اهلل عليه  اهلل رسول كتيك سواتو دف"

 دان حتميد كلمة نغد ددهولوءي افتن ءبردعا غسأور

 واهاي: بركات صلى اهلل عليه وسلم  نيب مك صلوات،

 رموهوننف يكنافمثم راضس كامو نلهغجا ءبردعا غي غاور

 اجرغ، كمودين نيب مصلوات دان وجيانف ددهولوءي افتن

صلى اهلل عليه  نيب كتيك وقتو دالين. ترباءيق غي ءدعا

 حتميد كليمة وئيولدهد نغد بردعا غسأور رغمند وسلم 
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 سبب كامو لهاءبردع: برسبدا بلياو مك صلوات، دان

 سبحانه اهلل اوليه بولكنقد اكن كامو رموهوننف دان ءدعا

 “.وتعاىل
 

 سكالني، اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

 اهلل رسول ينداضب دفت كبرصلوا ثوهغضسوس

 كلبيهن، ايضلباف يغاندوغمصلى اهلل عليه وسلم 

 سبحانه اهلل دفدر بسر غي نجرنض دان ناءكايستيميو

 نيالياجل عبدالقادر لشيخا يفصو علماء منوروت. وتعاىل

 بهاوا اتاكنثم بلياو ،َةريَ اِدالَق ةيَنِفَسلا ثكتاب ددامل اهلل هرمح

 وسلمصلى اهلل عليه  اهلل رسول ينداضب دفك برصلوات

 ثنولوه دوا كلبيهن دان انتارا كلبيهف تفام اءيثوفمم

 :اياله

 برارتي نيب اونتوق برصلوات غي مريك (1

 .وتعاىل سبحانه اهلل رينتهف ملقساناكن

 دان رمحة كنغمندات اكن كنخفداو غي صلوات  (2

 . خثمباف دفك بركة

 غاور درجت كتغغم اكن وتعاىل سبحانه اهلل (3

 دان يغضتي لبيه كتغتي 10 صلوات خممبا غي
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ن سرتا اكن قيءاتنت كباخ 10  تفمندا اكن

 . دوسا 10 وسكنفهاغم

 دان كميسكينن كنغهيلغم تفدا صلوات (4

 . خثمباف يضبا نريقكف

 يضبا جيوا يكنخوثم تفدا ضجو صلوات (5

 سبحانهاهلل  وننفمأك تفمندا دان خثمباف

 . ثعاءيب االضس فوتعاىل سرتا اكن دتوتو

 

 اسالم اومت ايضسبا كيت ، دمكني غاوليه حال ي

 اهلل رسول ينداضب دفك برصلوات القكنضد تغسا اداله

 ددنيا كنقيءكبا منفعة وليهارفمم يضبا صلى اهلل عليه وسلم

 نغد دسرتاي هندقله صلوات، خممبا غي غة. اورخريدان ا

 اونتوق توجوان نغد ينداضب دفك ينتاخ راس دان نية

 كاتس صلوات لفظ. ينداضب حرميتغم دان ممولياكن

 موده فوكوخ اينصلى اهلل عليه وسلم  اهلل رسول ينداضب

 غثكور-غسكور يتءيا غنجف غي ماس مبيلغم تيدق دان

 :كلمة كنفظمل نغد

 
 

 اللََُّهمََّ َصلَِّ َعَلى ُمَحمٍََّد َوَعَلى آِل ُمَحمٍََّد
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 ربنم اين، كالي دف خطبة يخرياغم يضباجسرتو  

 تيدق كيت بهاوا سكالني مجاعه اراف دفك تكنغيغم نيغاي

 امت كيت. كلق ةخريدا كيت نصيب مننتوكن تفدا

صلى اهلل عليه وسلم  اهلل رسول ينداضب عةاشف ممرلوكن

 اكنفمرو اداله ينداضب عةاشف كران كيت، غمنولو اونتوق

 كيت ماريله. ننيت ةخريدا بسر غاليف غي نغرتولوف

 ضمسو. كيت نفكهيدو غنجفس دف صلوات قكنثرباف

 اكن غي غي غاور-غاور نغكال دامل غولوضتر كيت

. صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول ينداضب عةاشف روليهفمم

 :109 ايات هط ةسور دامل وتعاىل سبحانه اهلل مانفر

 

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

 دري) عةشفا ءيدهفابر تيدق ايت، هاري دف"برمقصود: 

 غي غاور دري واليخك (ونف فسسيا دفك دان

 دفك دان ،ثرمحت هفليم-هفمليم غي اهلل اوليه يذينكنأد

 ".ثركاتانف يأضيدر غي غاور

 

كَا را انََِِبَېئ ەئ    ٺَبا ِنَىئلُْقْرءا فاعا نَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

تاهَُ   ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ جب  حب  ِتالاوا
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ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وَا  ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاْغِفرِينَافايااَ حئ َٱ لُْمس ْ َيَاَفاْوزا لتَّائِِبيَاَةَاڀوا
 
 ٱ


