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 مجعة دهاريف عملن نكقثرباف
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لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  

                                                                                          ٹ  ٹ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ
 (9 :اجلمعة)

 

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  يَافحئ  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  
 

د اهلل فطاعتله كامو ك براميان، غي غواهاي اور"برمقصود: 

د "أوىل األمر" فد رسول اهلل دان كفدان طاعتله كامو ك

كمودين جكـ ن كامو. غكال دفبركواس( در غي غاور)

مكـ  ،ركاراف سواتوبنته )برسليسيهن( دامل س-كامو بربنته

د )كتاب( اهلل )القرءان(  دان فمباليكنث كغهندقله كامو م

د اهلل دان فك براميان كامو بنر جكـ ،( رسولثالسنة)

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

 وال كسودهنث".فلبيه ايلوق 
 

 سكالني، اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

 هسبحان اهلل دفك ناءكتقو كتكنغمني كيت ماريله  

 االضس ملقساناكن وهغضسو-وهغضبرسو نغد وتعاىل

 مودهن-موده. ثنغالر االضس لكنغضمني دان ثرينتهف

 دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة تفمندا كيت
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 نكقثرباف تاجوق اسفوغاكن م اين كالي دف خطبة. ةخريدا

 .مجعة هاري دف عملن

 

. غماسي كلبيهن اءيثوفمم سالمإ دامل هاري فستيا

 هاري اياله وغضمي فستيا دامل اد غي هاري توجوه دانتارا

 كران اين حال. هاري االضس هولوفغ اكنفمرو غي مجعة

 غي هاري سالم،إ اومت دسيسي مليا غي هاري مجعة هاري

 سرتا ناءيستيميوأك كلبيهن، قثبا اءيثوفمم دان غوضا

 نغد نتفبرت اين حال. ينءال غيهاري غبربندي نءكموليا

 ةَباَبلُ بوا دفدر ماجه ابن االمام اوليه دروايتكن غي يثحد

صلى  اهلل رسول ينداضب ثبهاوس عنه اهلل ضير رنِذعبدالُْ بن

 :برمقصود غي برسبدا وسلم اهلل عليه

 

 غوضا-غوضاس دان باءيق-يقءسبا اداله مجعة هاري"

 دان ضحىعيداال دري اوتام لبيه اي اهلل دسيسي. هاري

 يتءيا بسر، ركاراف ليم اد ايت هاري دف. عيدالفطري

 اي ايت هاري تا،فيخد عليه السالم آدم نيب هاري

 هاري دف ،كنتفادو اي ايت هاري دف كبومي، دتورونكن

 يت،غال مالئكة، لهقتيد ايت هاري دف دان. تيبا قيامة ايت
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ران والي تاكوت كخوت كءدان ال غونوض ني،غا بومي،

 ."مجعة هاري نغوضأك

 

 ،معاشرالسلمني رمحكم اهلل

 كلبيهن دان نكقيءكبا قثبا تفتردا ثوهضغسسو

 اين حال. مجعة صالة ترماسوقله ثانتارا .مجعة هاري دف

 نيب اومت ثولفبركوم هاري يالها مجعة هاري كراندمكني 

 يكوتيغم اونتوق مسجد ددامل صلى اهلل عليه وسلم حممد

 وصية يغاندوغم غي مجعة خطبة دوا رغالة دان مندص

 هسبحان اهلل مانفر. ءدعا سرتانصيحت دان برتقوى

معة اجل ةسور دامل تادي خطبة اول دف كنخدبا غي وتعاىل

 :برمقصود غي 9 ايات

 

 اونتوق اذان دسروكن ابيالفا! براميان غيغاور واهاي"

 يضرف كامو رالهضك سم مجعة، هاري دف غمسبهي كنارجغم

 غمسبهي كنارجغم نغد) اهلل اتيغيغم اونتوق (كمسجد)

 غي; (ايت ساعت دف) بلي برجوال لكنلهغضتي دان (مجعة

 تاهويغم كامو جك كامو، يضبا باءيق اداله نادمكي

 .("ثسبنر غي حقيقة)
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 تله وتعاىل هسبحان اهلل ،ضجو مجعة هاري دف 

 يضوك بومي باكم تورون اونتوق مالئكة اراف كنوتوسغم

 منديريكن دان كمسجد ضرحا غي مريكنام اتتخمن

 االمام اوليه دروايتكن غي يثحد اميانضسبا مجعة صالة

 اهلل رسول ثبهاواس عنه اهلل ضير ةهرير ابو دفدر ريالبخا

 :برمقصود غي برسبدا صلى اهلل عليه وسلم

 

 اتتخمن مسجد ينتوفد ضرحا مالئكة اراف مجعة هاري دف"

 غاليف غي غاور. ثسرتوس دان اول غاليف غدات غي غاور افسيا

 يكورءسا نغد نابقربر غي غاور رتيفس كمسجد غدات اول

 يكورءسا نغدن ابقررب غي غاور رتيفس كمودين اونتا،

 غكمبي يكورءسان ابقررب غي غاور رتيفس كمودين ،يفسا

 يكورءسان ابقربر غي غاور رتيفس كمودين برتندوق، غي

سبوتري تلور. دان  نابقربر غي غاور رتيفس كمودين ايم،

 مالئكة اراف مك ،خطبةبر اونتوق كلوار سوده امام ابيالفا

 ".خطبة ركنغمند كمودين مريك اتنتخ بوكو فمنوتو

 

 سكالني، اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

 رلوف كيت براميان، غي غاور ايضسبا ايت اوليه  

 هسبحان اهلل غي مجعة هاري كلبيهن دان غلواف مبيلغم
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 صلى اهلل عليه وسلم حممد نيب اومت دفبريكن ك وتعاىل

. نداض تفبرلي غي الاهف يهءمرا اونتوق عملن قثربافمم نغد

-يغوا مماكاي مجعة، سنة مندي دسونتكن كيت ثانتارا

 كنوصخصد ثباءيق-يقءسبا غي اكاينف مماكاي ني،غوا

 ايلقكن. برسسواين غي دان سوخي ،ةبرعباد اونتوق

 اءيثوفمم غي اكاينف كمس، تيدق غي اكاينف اكاينفبر

 نأركاتف الضينأركاتف اف ترخاتت اتاومربض

 دان برسيه تيدق ترسبوت اكاينف ونفاتاو ايلوق، غكور غي

 ينءال مجاعه كنعشووخك وغضغضم بوليه غضسهي وءبربا

ة سور دامل وتعاىل هسبحان اهلل مانفر. ةبرعباد اونتوق

 :برمقصود غي 31 ايات فعرااأل

 

 برهياس اينده غي كامو اكاينف اكايلهف! آدمانق واهاي"

 كنارجغم اتاو) ةعباد تفكتم كامو كاليفتيا دف

 كامو والف نغجا دان مينومله سرتا ماكنله دان (غمسبهي

 غيغاور اكن سوك تيدق اهلل ثوهغضسسو; اوفملم

 ".باتس اوءيفملم

 

 اول غدات دسونتكن كيت ضجو مجعة هاري دف  

 هسبحان اهلل دسيسي بسر غ يالاهف روليهفمم يضبا كمسجد
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 دان اعتكاف برنية هندقله كيت دمسجد تيبا ابيالفا. وتعاىل

 وغضمنو مسنتارا ثسرتوس. السجد ةحتي صالة منونايكن

 خممبا قثبا نغد ماس ايسيله يكنافدمس اكن غي مجعة خطبة

 ينداضب دفك برصلوات دان ،ءبردعا برذيكري، ان،ءالقر

 غييث سبواه حد دامل. صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول

 ضيرأوس  بن أوس دفدر داود ابو االمام اوليه دروايتكن

 غي برسبدا صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول ثبهاواس عنه اهلل

  :برمقصود

 

 اداله اوتام غاليف غي هارميو-هاري دانتارا ثوهغضسسو"

 صلوات ناكر دكوفك صلوات قلهثرباف مك مجعة، هاري

 ".كودفك يكنافدمس اكن كاليان

 

  سكالني،اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

ين ايت، انتارا كلبيهن هاري مجعة اياله هاري ءسال  

 اهلل دفك مموهون ءبردعا مسلمني قوم اونتوق مستجب غي

 وتامأنأك ابايكنغم دان افلو كيت نلهغجا. وتعاىل هسبحان

 كنفهارغم امت كيت اهلل، همبا ايضسبا كران ءبردعا

. وتعاىل هسبحان اهلل نغرتولوف دان يضار رمحة، ونن،فمأك

 نتفكسم مبيلغم تيدق كيت جك يضوليه ايت امتله روا
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 منونايكن سفسل تراومتا مجعة هاري دف ءبردعا اونتوق

 حال. امماصث مغامينكن باخاءن دعاء خصو مجعة صالة

 ريلبخاا االمام اوليه دروايتكن غي يثحد برلندسكن اين

صلى اهلل  اهلل رسول ثبهاواس عنه اهلل ضير ةهرير ابو دفدر

 :برمقصود غي برسبدا عليه وسلم

 

 همبا غله سأورقاعت، تيدس ساتو اد ايت مجعة هاري دف"

 ساعت دف تفت ءبردعا دي اللو صالة كنارجغم مسلم

. ترسبوت ثءدعا ممقبولكن اكن اهلل مالءينكن ترسبوت

 منوجنوقكن غي ثنغتا نغد شارتا ممربي بلياو كمودين

 ".ترسبوت ساعت ثسديكيت

 

 سكالني، اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

 اين، كالي دف خطبة يخرياغم سباضاي سرتووج  

 دان غلواف مبيلغم رضا سكالني مجاعه دفك روثم نيغاي ربنم

 دان لةيفض مبيلغم اونتوق اين غوضا غي هاري دف غروا

. كيت دفك كورنياكن وتعاىل هسبحان اهلل غي كلبيهن

 ترسبوت، هاري كبسرن سياكن-منسيا كيت نلهغجا

 اونتوقبنر غي هاري مجعة هاري جاديكن كيت ماريله

 اينله مجعة هاري دفكران  ةبادبرع دامل شوعخو كيت
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 غي الاهف تفمندا اونتوق منفعتكن كيت بوليه غي هاري

 اهلل مانفر. ينءال غيهاري غبربندي نداض كالي تفبرلي

 :133 ايات عمران ال ةسور دامل وتعاىل هسبحان

 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  

 ڀ  ڀ  ڀ  ڀ
   

 عمل كنارجغم) دفك كامو رالهضسبر دان": برمقصود

 دان كامو، توهن دري وننفمأك (تفمندا اونتوق باءيق غي

 دان يتغال االضس سلواس غثبيد غي ضشر (تفمندا)

 ."برتقوى غيغاور يضبا دسدياكن غي بومي،

 

كَا را انََِِبَېئ ەئ    ٺَبا َـاىئلُْقْرءا ن ِنَفوا ڻ       ڦ  ڑ  ہعا

تاهَُ   ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ جب  حب  ِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وَا  ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاَفيااَفَ حئ َٱ لُْمس ْ َيَاَرِينَافغْوزا لتَّائِِبيَاَةَاڀوا
 
ٱ


