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 بولن رهانض خطبة خاص
  م2021مي 26 ماءنابرسـ ه1442 شوال  14

 

لـئِـآلْقَٱ  ٻ  

   ەئ  ەئ   وئ   وئ   ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ
 (39 :يس)

 

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 سواتو)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 ينضريحا غسيد

 نغد وتعاىل هسبحان اهلل دفماريله كيت برتقوى ك  

 االضس اكن منجاوهي دان ثرينتهف االضس غمنجوجنو

 كربكنت دان رمحة تفمندا كيت مودهن-موده. ثنغالر

 .ةخريدا دان ددنيا فهيدو
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 براد بومي كتيك كجادين اكنفمرو بولن رهانض 

. ورنامفان بولن كتيك بولن د ماتاهاري دانتاراهغدت

 وبهابر اكن بولن يهاخ برالكو، بولن رهانض ابيالفا

 ضغسهي الهن-رالهنف اراخس مريهن-هريكم منجادي

 دف برالكو ثها اين رايدرنف. بومي سيفمل تله بولن

 وتعاىل هسبحان اهلل مانفر اميانضسبا ترتنتو غي ماس سسواتو

 39يس ايات  ةسور دامل تادي خطبة اول دف كنخدبا غي

 :برمقصود غي

 فبربا ماللوءي يدرابر دي تقديركن كامي والف بولن دان"

 والف ثكمبالي كليهاتن ثرايدرنف خريدا ضغسهي كت،غريف

 غي تندن رتيفس (غكوغمل بربنتوق)  ثاول كتغريفك

 ."غكري

 

 سكالني، اهلل درمحيت غي ينضريحا غسيد

 هاري فستيا تراتور ماتاهاري دان بولن رايدرنف  

 تندا انتارا اكنفمرو ترملبت ونفاتاو تفختر رنهف افتن

 اكن ماتاهاري. وتعاىل هسبحان اهلل ناءككواس دان كبسرن

 وقتو دف كليهاتن اكن بولن مانكاال ،غسيا وقتو دف كليهاتن

 اهلل اراده دان هدرق يكوتغم اداله اين كجادين مسوا. مامل
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توجوان ان د حكمه اءيثوفمم غي وتعاىل، هسبحان

 نسياءم ممبوليهكن توجوان يضبا ثترسنديري. انتارا

 والف هاري مامل دف دان موده نغد هاري غسيا دف بكرجا

 نغد وتعاىل هسبحان اهلل دفك برمناجات دان برحيت تفدا

 .غتن

 

 فتت دان تراتور غي بولن دان ماتاهاري رقنضرف  

 دجاديكن اونتوق نسياءم اوليه وناكنضد تفدا ضجو

 يضبا ماتاهاري رقنضرفيت برداسركن ءتاهونن يا تقويم

. هجرة تقويم يضبا بولن رايدرنف دان مسيحي تقويم

 :33 ايات براهيما ةسور دامل وتعاىل هسبحان اهلل مانفر

 

ی  ی  ی    یېئ  ېئ   ىئ  ىئ    ىئ

    حئجئ

 

 دان ماتاهاري منجاديكن غي ضان اي جود" :برمقصود

 كامو، كموداهن نغنتيفك اونتوق ،يدرابر سنتياس بولن

 فهيدو ءيدهفا يضبا غسيا دان مامل منجاديكن غي دان

 ."كامو
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 سكالني، اهلل درمحيت غي ينضريحا غسيد

 اين مامل دف برالكو غي بولن رهانض ثوهضغسسو  

ن اءتكن كبيجقسنرليهفمم غي عامل كجادين دفدر ساتو اياله

 كيت هاتي توقغم اونتوق ثتافيخنف كبسرن دان نغوأضك

 فستيا دف وتعاىل هسبحان اهلل اتيغيغم دان برشكور رضا

 عامل كجادين غتنت فيكريبر سنتياس هندقله كيت. ماس

 اكن ناليغم كيت اونتوق وتعاىل هسبحان اهلل ناءتفيخ

 بهاوا يءاكوغم دان دريثم غيفدمس ثنغوأضك صفة

 .مله سربا غت اياله همبا يكي

 

 اهلل نتغيارفتندا  اكنفمرو جوض اين بولن هانضر

اضر سنتياس مغمبيل اومة ماءنسي  كفد سبحانه وتعاىل

 ،ستياف كجادين عامل يغ برالكو هحماسب دان اجرنفغ

 برسوك دان قبرسرونو اونتوق دمسبوت غي ريستيواف ثبوكن

 دان ولفبركوم مريك يغ نغندروخك جوسرتو .ريا

 ساتو ايضسبا رهانض ريستيواف مبوتثم ريا برسوك

. سباليقث دايلقكن هندقله اين سبحانه وتعاىل اهلل كعجاءينب

 ينداضب اوليه داجنوركن اداله سالمإ اومت ايضسبا كيت

 اونتوق راضبرس ايفسو صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول
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 ،ءبردعا رهان،ض صالة رتيفس صاحلعملن مالكوكن

 دامل. ثايضسبا دان برصدقه ،راستغفبرا برتكبري، برذيكري،

 دفدر ريلبخاا االمام اوليه دروايتكن غي يثدح سبواه

 اهلل رسول ينداضب ثواسابه هاعن اهلل ضير هيشءعا سيدتنا

 :برمقصود غي برسبدا صلى عليه وسلم

 

 دري تندا دوا اداله بولن دان ماتاهاري ثوهضغسسو"

 دسببكن رهانض امليغم اكن تيدق دان اهلل، كبسرن  تندا

مليهت  كاليان جك. غورأسس فثهيدو اتاو ماتين اكر

 ديريكن برتكبريله، اهلل، دفك ءبردعا لهكنقثبا مك رهان،ض

 ."برصدقهله دان صالة

 

 سكالني، اهلل درمحيت غي ينضريحا غسيد

 وتعاىل هسبحان اهلل همبا ايضسبا ايت، ينءسال  

. دوسا دان كساهلن مالكوكن دفدر سفترل تيدق كيت

 خليفه ايضسبا كيت نفكواجي اكن افلو كالي غسري كيت

بومي اين. كيت الالي ملقساناكن سوروهن دان  دموك

 دان دوسا سدر كيت افتن اكنضغسهي ثرينتهف-رينتهف

 بينتيق دان هاري دمي هاري مساكني برمتبه كيت كساهلن

  .كيت دهاتي مياننأك هايخ كنغهيلغم مساكني ايت هيتم
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 غمرنو رلوف كيت اين، اينده غي مامل دف ايت، اوليه  

 هسبحان اهلل نغد كيت نغجاوه مان هوبوس سنديري ديري

 سنتياس دان كيت ديري يفاينصغم رلوف كيت. وتعاىل

 اكن وتعاىل هسبحان اهلل دان مموهون كأمفونن درفد برتوبة

. الكوكن كيت تله غي نفكسيال دان كساهلن االضس

 نغد وتعاىل هسبحان اهلل دفك ءبردعا قكنلهثرباف

 مريك اياله ءبردعا غي غاور كران وهضغسو-وهضغبرسو

 هسبحان اهلل دفك يضغتي غي نفهارفغي كيقينن دان مميليق غي

 رغمند مها وتعاىل هسبحان اهلل بهاوا يقينله. وتعاىل

 .ثهمبا ناءرمينتف ممقبولكن دان رموهوننف

 

 خطبة يخرياغم اونتوق روموسن ايضسبا جوسرتو  

 اين بولن رهانض كجادين رضا كنفهارغم ربنم اين، مامل دف

 يضال واتكنغدان م كسدرن ،نصافنأك منيمبولكن اكن

 ماريله. وتعاىل هسبحان اهلل دفك كيت ناءكتقو دان مياننأك

 ضمسو وتعاىل هسبحان اهلل دفك ءبردعا كيت سام-برسام

 بوروق غي كسن كنغمندات تيدق اين برالكو غي رهانض

 سرتا تومبوهن-تومبوه سكيرت، عامل نسي،اءم دفك
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 ةسور دامل وتعاىل هسبحان اهلل مانفر. اين ددنيا نفكهيدو

 :37ايات  لتفص

 

ۈٴۇ  ۋ  ۋ    ۆ  ۆ   ۈۇ  ۇ     

  ى ې   ې  ې  ې ۉ   ۅ     ۅ ۉ

 ى       ائ  ائ
 

مامل دان  اياله ثناءككواسدان انتارا تندا"برمقصود: 

 سوجود كامو نلهغجا. بولن دان ماتاهاري سرتا ،غسيا

 دان بولن، دفك سوجود والف نلهغجا دان ماتاهاري دفك

منجاديكن  غي اهلل دفك سوجود كامو هندقله ثسباليق

 ."اهلل دفك ةبرعباد ثها كامو بتوله كاالو ،مريك
 

كَا را انََِِبَېئ ەئ    ٺَبا َـاىئلْقُْرءا ن ڻ       ڦ  ڑ  ہعاِنَفوا

تَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ تاهَُ   ڳ  ٺوَ جب  حب  تاِلاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وَا  ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاَفيااَف حئ َٱ لُْمس ْ َيَاَرِينَافغْوزا لتَّائِِبيَاَةَاڀوا
 
ٱ
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 كدوا  خطبة

 

 َحْمًدا َكِثْيًرا َكَما َأَمَرْلَحْمُد ِللَِّه ا

 َوْحَدُه اَل َشِرْيَك َلُهاللَُّهآل ِإَلَه ِإالَّ  َأْشَهُد َاْن

 َوِإْرَغاًما ِلَمْن َجَحَد ِبِه َوَكَفَرِإْقَراًرا ِبُرُبوِبيَِّتهِ 

 

 َوَأْشَهُد َأنَّ َسيَِِّدَنا ُمَحمًَّدا َسيُِِّد اْلَبَشَر

 للَّه َوَسلََّم َعَلى َسيِِِّدَنا ُمَحمٍَّداَصلَّى 

 َوَصْحِبِه َما اتََّصَلتْ َعْيٌن ِبَنَظٍر َوُأُذنٌ ِبَخَبٍر ِهَوَعلىَ آِل

 

  ِفيَما َأَمَرللََّهاتٌَّقوا اللَّه، اِعَبادَ 

ْنَتُهوا َعمَّا َنَهاُكمْ َعْنُه َوَزَجَراَو 
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متفت  داله، ايغتله بهاوا دنيا اين ااهللواهاي همبا 

متفت يغ  جواله سبنر خريةأنتوق مسنتارا، وتومفاغن ا

كفد  وىقتالماث، اوليه ايت ماريله كيت بر-ككل سالما

انتوق مندافتكن كبهاضياءن سرت مثالمتكن ديري  اهلل

سورة األحزاب دامل  اهلل فرماندرفد سيقساءن ايف نراك. 

 :56 ايات

 

چ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   

 (56 )األحزاب ايات   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ
 

ارتيث: سسوغضوهث اهلل دان فارا مالئكتث برصلوات 

برصلواتله كأتسث سرتا أتس نيب، واهاي اورغ يغ برإميان ك

 اوخفكنله سالم سجهرتا دغن فغحرمنت يغ سفنوهث.

 

 َصلِِّ َوَسلِِّمْ َعَلى َسيِِِّدَنا ُمَحمَّدٍ للَُّهمَّ ا

 َوَعَلى آِل َسيِِِّدَنا ُمَحمٍَّد

 

 

 ،اهلل مسلمني يغ درمحيت

مسوا فرايستيوا دان كجادين يغ برالكو دعامل دنيا اين 

ممفوثاءي رهسيا، حكمة دان اعتبار سام اد يغ جلس، ماهو 
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دامل سورة  اهلل فون يغ ترمسبوثي. اين برسسواين دغن 

 :190 آِل عمران ايات

 

ک      ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

 (190ايات )آل عمران       گ  گ  گ
 

 سرتا"سسوغضوهث فد كجادين الغيت دان بومي  ارتيث:

ككواساءن،  فد فرتوكرن مامل دان سياغ، اد تندا

باضي اورغ يغ  اهللكبيجقساناءن دان كلواسن رمحة 

 برعقل".

 

اوليه ايت، ماريله كيت مغمبيل اعتبار دان فغاجرن 

دامل فرايستيوا ضرهان اين، دغن اهلل  ناءككواس درفد تندا

مغحياتي اجارن  سرتا توتن إسالم دان إميانمثمفورناكن تون

 سالم دامل مسوا بيدغ كهيدوفن.إ
 

 ْغِفْر ِلْلُمْسِلِمْيَن َواْلُمْسِلَماِتاللَُّهمَّ ا

اأَلْحَياِء ِمْنُهْم َواأَلْمَواِت 

، امفونكنله سكلني مسلمني دان مسلمات، اهلل يا

، سام اد يغ ماسيه هيدوف اتو فون دان  
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 دان جاوهي، ليندوغي، فليهارا اهلل يا يغ تله منيغضل دنيا.

 ذورية، كلوارض كامي ،كامي ديري كرياث افاله سالمتكنله

 اف كسلوروهنث درفد إسالم اومت دان كامي كتورونن

، بنخان دان باال كبوروقن، كسوسهن،، بهاي مارا جوا

يا اهلل فليهاراكنله عقيده كامي، يغ  .فثاكيت دان وابق

ن اأَلَشاِعَرْة دان َرْيِلبرلندسكن عقيده اهل السنه واجلماعه، َأ

 َاْلَماُتِرْيِديَّْة.

دان هداية، كقواتن،  توفيقكورنياكنله  اهلليا  

نضارا اسالم دان  ن دان فرتولوغن كفد كتوااءكسجهرت

صث كفد َعْبَدَك اْلَحاِرَس ِلَشِرْيَعِتَك خاراجاث -راج

 سلطان، ْرَدْنَكْسِإ انَطْلسُّلا مْوُحْرَماْل ِنْباِ مْياِهَرْبِإ انَطْلسُّلا

يغدفرتوان باضي نضري دان جاجهن تعلوق جوهر 

 املرحوم بنت صوفياه زاريث راجَداُراْلَتْعِظْيم، دان كفد 

 إمساعيل تنكو كفد فرمايسوري جوهر ،هاش ادريس سلطان

 بسر خيء فوان ،جوهر تنكو مهكوت، براهيمإ سلطان ابن

 بةقرا ،فرتيث دان فوترا فدوك بنت بوستامم، خليدا

 .سكالني ترعي دان دراج
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ىَوُمْبَتِدِعَواْخُذِل اْلَكَفَرَة  ْلُمْسِلِمنَي،اإِلْساَلَم َواللَُّهمَّ َأِعزَّ ا

ْصِرْف اللَُّهمَّ ا ُهَو َعُدوٌّ لِِّلدِِّيِن.واْلُمْشِرِكنَي، وُكلَّ َمْن الَسيَِِّئِة

ْلُمْسِلِمنَي اَوَعِن ر مايسوري جوهفرَوَعْن ُسْلَطاِنَنا َوَعْن َعنَّا 

ْلَباَلَء، اْلَقْحَط َوا، ْلُمْسِلَماِت اَو

لزَّاَلِزَل اْلِفَتَن َواَو ْلَوبَاَءاْدَفْع َعنَّا اللَُّهمَّ اإِلْعِتَداَء، اْلَحْرَب َواَو

َبَطنَ َعنْ َبَلِدنَا َهَذا َخآصًَّة، َوُبْلَداِن  َظَهرَ ِمْنَها َوَما َحَن، مَاِمْلاَو

َأْدِخْلَنا  للَُّهمَّا ،ْلُمْسِلِمنَي َعآمًَّة، ِإنََّك َعَلى ُكلِِّ َشْيٍء َقِديٍرا

يَا َعِزيُز َيا َغفَّاُر أَلْبَراِر، ا َعَم ْلَجنََّةاَنا َوُأُصوَلَنا َوُفُروَعَنا َوُذرِِّيَّاِت

 ِمنَيْلَعاَلاَياَربَّ 

ھ      ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ

پ  پ   پ   پ  ڀ  ڀ  ، ے  ے

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ڀ

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ، ٹ  ٹ  

پ  پ  پ  پَو  ،  ۉ  ې  ې  ې
 



 19 

ِباْلَعْدِل َواإِلْحَساِن َوِإيَتآِئ ِذى ِعَباَد اهلل، ِإنَّ اللََّه َيْأُمُر 

اْلُقْرَبى َوَيْنَهى َعِن اْلَفْحَشآِء َواْلُمْنَكِر َواْلَبْغِى، َيِعُظُكْم 

َلَعلَُّكْم َتَذكَُّروَن، َفاْذُكُروا اللََّه اْلَعِظيَم َيْذُكْرُكْم، 

، َواللَّهُ َيْعَلُم َيِزْدُكمْ َوَلِذْكرُ اللَّهِ َأْكَبُر َواْشُكُرْوهُ َعَلى ِنَعِمِه

  َما َتْصَنُعوَن.

 

 


