خطبه خاص ضرهان بولن
مسجد دان سوراو
نضري جوهر دارالتعظيم
2021

1

توان امام مسجد دان سوراو
دامل نضري جوهر
 .1ضرهان بولن تاهون 1442هـ 2021 /م اكن برالكو فد
هاري رابو ياءيت  14شوال 1442هـ برمسأن  26مي 2021م
فد جم  7.18مامل.
 .2اوليه ايت اداله دضالقكن توان امام مثرو دان مغاجق
فارا مجاعه منديريكن صالة ضرهان بولن دغن دمعلومكن
كفد اهلي قاريه.
سكني اونتوق معلومن
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قاعده صالة ضرهان بولن
ركعة فرتام
 - 1لفظ نية:
أُصَلِِّى سَُّنةَ خُسُوفِ الْقَ َمرِ إِمَاماً  /مَأمُوْمًا رَكْعَتَيْنِ لِّلهِ
تَعَالَى.
ارتيث :سهاج اكو صالة سنة ضرهان بولن منجادي
إمام /مأموم دوا ركعة كران اهلل تعاىل.
 - 2تكبرية اإلحرام (سرتا نية).
 - 3ممباخ دعا إفتتاح.
 - 4ممباخ سورة الفاحتة( .إمام دسنتكن مغواتكن سوارا)
 - 5ممباخ سورة الكافرون.
 - 6ركوع.
 - 7إعتدال.
 - 8ممباخ سورة الفاحتة( .إمام دسنتكن مغواتكن سوارا)
 - 9ممباخ سورة اإلخالص.
 - 10ركوع.
 - 11إعتدال.
 - 12سجود.
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 - 13دودوق انتارا دوا سجود.
 - 14سجود كدوا.
ركعة كدوا
 - 15ممباخ سورة الفاحتة( .إمام دسنتكن مغواتكن سوارا)
 - 16ممباخ سورة الفلق.
 - 17ركوع.
 - 18إعتدال.
 - 19ممباخ سورة الفاحتة( .إمام دسنتكن مغواتكن سوارا)
 - 20ممباخ سورة الناس.
 - 21ركوع.
 - 22إعتدال.
 - 23سجود.
 - 24دودوق انتارا دوا سجود.
 - 25سجود كدوا.
 - 26دودوق حتية أخري.
 - 27ممربي سالم.
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❖ سلفس ايت ممباخ دوا خطبه دأتس منرب.
❖ ممفرباثقكن استغفار دان بردعاء.
❖ هندقله دالكوكن صالة ضرهان بولن افابيال برالكوث
ضرهان دان متت ماس صالة ضرهان ستله هيلغ ضرهان
دري فنداغن.
دان سنة دكرجاكن دغن
❖ حكوم مغرجاكنث سنة
خارا برمجاعه دان سباضاي ضنيت إقامة دباخ "الصَّالَةُ
جَامِعَة".
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خطبة خاص ضرهان بولن

 14شوال 1442هـ برساماءن  26مي2021م
ﭑ ﭒ لْقَـآئِـل

ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ
(يس)39 :

ﭱ ﭓ ﭔ ﮘ ﮣﭞ ﭻ ﯝ ﯞ ﯟ
ﭱ ﭖ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ﯨ

ﮈ صَلِّ وَسَلِّمْ ﮞ سَيِّدنَا ﭢ
ﮁ آله وَأَصْحَابه ﯰ

ﭠ ﰁ فيَا ﯘ ﯙ ﮨ ﮩ

أُوصيكُمْ ﭻ بتَقْوَى ﯲ ﮉ ﮰ ﮇ

6

ﭩﮇ تَعَـالَى ﮃكتَابه ﮚ

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾﯿ ﰀ
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆﰇﰈ ﰉ ﰊﰋ
ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ (النساء)59:

برمقصود" :واهاي اورغ يغ براميان ،طاعتله كامو كفد اهلل
دان طاعتله كامو كفد رسول اهلل دان كفد "أوىل األمر"
(اورغ يغ بركواس) درفد كالغن كامو .كمودين جكـ
كامو بربنته (برسليسيهن) دامل سسواتو فركارا ،مكـ
هندقله كامو مغمباليكنث كفد (كتاب) اهلل (القرءان) دان
(السنة) رسولث ،جكـ كامو بنر براميان كفد اهلل دان
هاري أخرية .يغ دمكني اداله لبيه باءيق (باضي كامو) ،دان
لبيه ايلوق فوال كسودهنث".
سيدغ حاضريين يغ درمحيت اهلل سكالني،
ماريله كيت برتقوى كفد اهلل سبحانه وتعاىل دغن
منجوجنوغ سضاال فرينتهث دان منجاوهي اكن سضاال
الرغنث .موده-مودهن كيت مندافت رمحة دان كربكنت
هيدوف ددنيا دان داخرية.
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ضرهان بولن مروفاكن كجادين كتيك بومي براد
دتغه دانتارا ماتاهاري دان بولن كتيك بولن فورنام .
افابيال ضرهان بولن برالكو ،خهاي بولن اكن براوبه
منجادي كمريه-مريهن سخارا فرالهن-الهن سهيغض
بولن تله ملفسي بومي .فرايدرن اين هاث برالكو فد
سسواتو ماس يغ ترتنتو سباضاميان فرمان اهلل سبحانه وتعاىل
يغ دباخكن فد اول خطبة تادي دامل سورة يس ايات 39
يغ برمقصود:
"دان بولن فوال كامي تقديركن دي برايدر ماللوءي برباف
فريغكت ،سهيغض داخري فرايدرنث كليهاتن كمباليث فوال
كفريغكت اولث (بربنتوق ملغكوغ) سفرتي تندن يغ
كريغ".
سيدغ حاضريين يغ درمحيت اهلل سكالني،
فرايدرن بولن دان ماتاهاري تراتور ستياف هاري
تنفا فرنه ترخفت اتاوفون ترملبت مروفاكن انتارا تندا
كبسرن دان ككواساءن اهلل سبحانه وتعاىل .ماتاهاري اكن
كليهاتن فد وقتو سياغ ،مانكاال بولن اكن كليهاتن فد وقتو
مامل .مسوا كجادين اين اداله مغيكوت قدره دان اراده اهلل
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سبحانه وتعاىل ،يغ ممفوثاءي حكمه دان توجوان
ترسنديري .انتاراث باضي توجوان ممبوليهكن ماءنسي
بكرجا فد سياغ هاري دغن موده دان فد مامل هاري فوال
دافت برحيت دان برمناجات كفد اهلل سبحانه وتعاىل دغن
تنغ.
فرضرقن ماتاهاري دان بولن يغ تراتور دان تتف
جوض دافت دضوناكن اوليه ماءنسي اونتوق دجاديكن
تقويم تاهونن ياءيت برداسركن فرضرقن ماتاهاري باض ي
تقويم مسيحي دان فرايدرن بولن باضي تقويم هجرة .
فرمان اهلل سبحانه وتعاىل دامل سورة ابراهيم ايات :33
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀﰁ

برمقصود" :دان اي جوض يغ منجاديكن ماتاهاري دان
بولن سنتياس برايدر ،اونتوق كفنتيغن كموداهن كامو،
دان يغ منجاديكن مامل دان سياغ باضي فاءيده هيدوف
كامو".
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سيدغ حاضريين يغ درمحيت اهلل سكالني،
سسوغضوهث ضرهان بولن يغ برالكو فد مامل اين
اياله ساتو درفد كجادين عامل يغ ممفرليهتكن كبيجقسن اءن
كأضوغن دان كبسرن فنخيفتاث اونتوق مغتوق هاتي كيت
اضر برشكور دان مغيغاتي اهلل سبحانه وتعاىل فد ستياف
ماس .كيت هندقله سنتياس برفيكري تنتغ كجادين عامل
خيفتاءن اهلل سبحانه وتعاىل اونتوق كيت مغنالي اكن
صفة كأضوغنث دمسفيغ مثدري دان مغاكوءي بهاوا
كيت اياله همبا يغ سربا مله.
ضرهان بولن اين جوض مروفاكن تندا فرايغنت اهلل
سبحانه وتعاىل كفد اومة ماءنسي اضر سنتياس مغمبيل
فغاجرن دان حماسبه ستياف كجادين عامل يغ برالكو ،
بوكنث فريستيوا يغ دمسبوت اونتوق برسرونوق دان برسوك
ريا .جوسرتو كخندروغن مريك يغ بركومفول دان
برسوك ريا مثمبوت فريستيوا ضرهان سباضاي ساتو
كعجاءينب اهلل سبحانه وتعاىل اين هندقله دايلقكن .سباليقث
كيت سباضاي اومت إسالم اداله داجنوركن اوليه بضيندا
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم سوفاي برسضرا اونتوق
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مالكوكن عملن صاحل سفرتي صالة ضرهان ،بردعاء ،
برذيكري ،برتكبري ،براستغفار ،برصدقه دان سباضايث .دامل
سبواه حديث يغ دروايتكن اوليه االمام البخاري درفد
سيدتنا عاءيشه رضي اهلل عنها بهاواسث بضيندا رسول اهلل
صلى عليه وسلم برسبدا يغ برمقصود:
"سسوغضوهث ماتاهاري دان بولن اداله دوا تندا دري
تندا كبسرن اهلل ،دان تيدق اكن مغاملي ضرهان دسببكن
كران ماتي اتاو هيدوفث سسأورغ .جك كاليان مليهت
ضرهان ،مك باثقكنله بردعاء كفد اهلل ،برتكبريله ،ديريكن
صالة دان برصدقهله".
سيدغ حاضريين يغ درمحيت اهلل سكالني،
سالءين ايت ،سباضاي همبا اهلل سبحانه وتعاىل
كيت تيدق ترلفس درفد مالكوكن كساهلن دان دوسا .
كيت سريغ كالي لوفا اكن كواجيفن كيت سباضاي خليفه
دموك بومي اين .كيت الالي ملقساناكن سوروهن دان
فرينته-فرينتهث سهيغضاكن تنفا كيت سدر دوسا دان
كساهلن كيت مساكني برمتبه هاري دمي هاري دان بينتيق
هيتم ايت مساكني مغهيلغكن خهاي كأميانن دهاتي كيت .
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اوليه ايت ،فد مامل يغ اينده اين ،كيت فرلو مرنو غ
ديري سنديري سجاوه مان هوبوغن كيت دغن اهلل سبحان ه
وتعاىل .كيت فرلو مغينصايف ديري كيت دان سنتياس
برتوبة دان مموهون كأمفونن درفد اهلل سبحانه وتعاىل اكن
سضاال كساهلن دان كسيالفن يغ تله كيت الكوكن .
فرباثقكنله بردعاء كفد اهلل سبحانه وتعاىل دغن
برسوغضوه-سوغضوه كران اورغ يغ بردعاء اياله مريك
يغ مميليقي كيقينن دان فغهارفن يغ تيغضي كفد اهلل سبحان ه
وتعاىل .يقينله بهاوا اهلل سبحانه وتعاىل مها مندغ ر
فرموهونن دان ممقبولكن فرمينتاءن همباث.
جوسرتو سباضاي روموسن اونتوق مغاخريي خطبة
فد مامل اين ،منرب مغهارفكن اضر كجادين ضرهان بولن اين
اكن منيمبولكن كأنصافن ،كسدرن دان مغواتكن الض ي
كأميانن دان كتقواءن كيت كفد اهلل سبحانه وتعاىل .ماريله
برسام-سام كيت بردعاء كفد اهلل سبحانه وتعاىل مسوض
ضرهان يغ برالكو اين تيدق منداتغكن كسن يغ بوروق
كفد ماءنسي ،عامل سكيرت ،تومبوه-تومبوهن سرتا
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كهيدوفن ددنيا اين .فرمان اهلل سبحانه وتعاىل دامل سورة
فصلت ايات :37
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪﯫ

برمقصود" :دان انتارا تندا ككواساءنث اياله مامل دان
سياغ ،سرتا ماتاهاري دان بولن .جاغنله كامو سوجود
كفد ماتاهاري دان جاغنله فوال سوجود كفد بولن ،دان
سباليقث هندقله كامو سوجود كفد اهلل يغ منجاديكن
مريك ،كاالو بتوله كامو هاث برعبادة كفد اهلل".
اَب اركاَ ﭞ ﯬﯶ ََِبلْقُ ْر اء ِانَ

ﯻ

اوناَـف اع ِنَ

ﮧﮍﭮ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ وَتَقَبَّلَ ﭞ ﮖ

تِ اال اوت ا َُه

ﰅﰆ

ﰇ ﰈ ﮩ ﯧ ﭦ اَو ﭲ ﭹ ﯣ ﯬ ﯶ

وَلسَائر ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

َي ﭝاَةَٱلتَّائِب اِيَ
ينَ او اَ
ﰁ ف اياَف ْو ازَٱلْ ُم ْس اَتغف ِر اَ
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خطبة كدوا

الْحَمْدُ لَِّلهِ حَمْدًا كَثِْيرًا كَمَا أَ َم َر
أَشْهَدُ اَنْ آل إِلَهَ إِالَّ اللَّهُ وَحْدَهُ الَ َشرِيْكَ لَ ُه
ِإ ْقرَارًا ِبرُبُوبِيَّتِهِ وَإِرْغَامًا لِمَنْ جَحَدَ بِ ِه َوكَ َف َر
ش َر
وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِِّدَنَا مُحَمَّدًا سَيِِّدُ الَْب َ
صَلَّى اللَّه وَسَلَّمَ عَلَى سَيِِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلىَ آلِ ِه وَصَحْبِ ِه مَا َّاتصَلَتْ عَيْنٌ بِنَ َظرٍ وَأُذُنٌ بِخََب ٍر
عِبَادَ اللَّه ،اتَّقٌوا اللَّهَ فِيمَا أَ َم َر
َوانْتَهُوا عَمَّا نَهَاكُمْ عَنْهُ وَزَ َجرَ
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واهاي همبا اهلل ،ايغتله بهاوا دنيا اين اداله متفت
تومفاغن اونتوق مسنتارا ،أخرية جواله سبنر متفت يغ
ككل سالما-الماث ،اوليه ايت ماريله كيت برتقوى كفد
اهلل انتوق مندافتكن كبهاضياءن سرت مثالمتكن ديري
درفد سيقساءن ايف نراك .فرمان اهلل دامل سورة األحزاب
ايات :56
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ (األحزاب ايات )56

ارتيث :سسوغضوهث اهلل دان فارا مالئكتث برصلوات
كأتس نيب ،واهاي اورغ يغ برإميان برصلواتله كأتسث سرتا
اوخفكنله سالم سجهرتا دغن فغحرمنت يغ سفنوهث.

اللَّهُمَّ صَ ِِّل وَسَلِِّمْ عَلَى سَيِِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِ سَيِِّدِنَا مُحَمَّدٍ
مسلمني يغ درمحيت اهلل،
مسوا فرايستيوا دان كجادين يغ برالكو دعامل دنيا اين
ممفوثاءي رهسيا ،حكمة دان اعتبار سام اد يغ جلس ،ماهو
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فون يغ ترمسبوثي .اين برسسواين دغن
آلِ عمران ايات :190

اهلل دامل سورة

ﮉﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ (آل عمران ايات )190

ارتيث" :سسوغضوهث فد كجادين الغيت دان بومي سرتا
فد فرتوكرن مامل دان سياغ ،اد تندا ككواساءن،
كبيجقساناءن دان كلواسن رمحة اهلل باضي اورغ يغ
برعقل".
اوليه ايت ،ماريله كيت مغمبيل اعتبار دان فغاجرن
درفد تندا ككواساءن اهلل دامل فرايستيوا ضرهان اين ،دغن
مثمفورناكن تونتوتن إسالم دان إميان سرتا مغحياتي اجارن
إسالم دامل مسوا بيدغ كهيدوفن.
اللَّهُمَّ اغْ ِفرْ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَا ِ
ت
األَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَاألَمْوَا ِ
ت
يا اهلل ،امفونكنله سكلني مسلمني دان مسلمات،
 ،سام اد يغ ماسيه هيدوف اتو فون
دان
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يغ تله منيغضل دنيا .يا اهلل فليهارا ،ليندوغي ،جاوهي دان
سالمتكنله افاله كرياث ديري كامي ،كلوارض كامي ،ذورية
كتورونن كامي دان اومت إسالم كسلوروهنث درفد اف
جوا مارا بهاي ،كسوسهن ،كبوروقن ،باال دان بنخان ،
وابق دان فثاكيت .يا اهلل فليهاراكنله عقيده كامي ،يغ
برلندسكن عقيده اهل السنه واجلماعه ،أَلِْيرَن األَشَا ِعرَةْ دان
اَلْمَاُترِيْدَِّيةْ.
يا اهلل كورنياكنله توفيق دان هداية ،كقواتن،
كسجهرتاءن دان فرتولوغن كفد كتوا نضارا اسالم دان
شرِيْعَتِ كَ
راج-راجاث خاصث كفد عَبْدَكَ الْحَارِسَ لِ َ
السُّ ْلطَان إِْبرَاهِْيم اِْبنِ الْمَ ْر ُح ْوم السُّ ْلطَان إِ ْسكَْندَ ْر ،سلطان
يغدفرتوان باضي نضري دان جاجهن تعلوق جوهر
دَارُالْتَعْظِيْم ،دان كفد راج زاريث صوفياه بنت املرحوم
سلطان ادريس شاه ،فرمايسوري جوهر كفد تنكو إمساعيل
ابن سلطان إبراهيم ،تنكو مهكوت جوهر ،خيء فوان بسر
خليدا بنت بوستامم ،فدوك فوترا دان فرتيث ،قرابة
دراج دان رعيت سكالني.
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اللَّهُمَّ أَعِزَّ اإلِسْالَمَ وَالْمُسْلِمِنيَ ،وَاخْذُلِ الْكَ َفرَةَ وَمُبْتَدِعِى
صرِفْ
شرِكِنيَ ،وكُلَّ مَنْ هُوَ عَدُوٌّ لِِّلدِِّينِ .اللَّهُمَّ ا ْ
السَيَِِّئةِ والْمُ ْ
عَنَّا وَعَنْ سُلْطَانِنَا وَعَنْ فرمايسوري جوهر َوعَنِ الْمُسْلِمِنيَ
 ،الْقَحْطَ وَالْبَالَءَ،
َوالْمُسْلِمَاتِ
حرْبَ وَاإلِعْتِدَاءَ ،اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا الْوَباَءَ َواْلفِتَنَ وَالزَّالَزِلَ
َوالْ َ
َآصةً ،وَبُلْدَانِ
َواْل ِمحَنَ ،ماَ ظَ َهرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ عَنْ بَلَدِناَ هَذَا خ َّ
َآمةً ،إِنَّكَ عَلَى كُلِِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ ،اللَّهُمَّ َأدْخِلْنَا
الْمُسْلِمِنيَ ع َّ
َوذُرِِّيَّاتِنَا وَأُصُولَنَا وَُفرُوعَنَا الْجََّنةَ َم َع األَْبرَارِ ،ياَ َعزِيزُ يَا غَفَّارُ
يَارَبَّ الْعَالَمِنيَ
ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ،ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝﭞﭟﭠ ﭡﭢﭣﭤﭥ

ﭦ ﭧ ،ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦَ ،وﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
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عِبَادَ اهلل ،إِنَّ اللَّهَ يَأْ ُمرُ بِالْعَدْلِ وَاإلِحْسَا ِن وَإِيتَآئِ ذِى
الْ ُقرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْ َكرِ وَالَْبغْىِ ،يَعِظُكُمْ
َكرُونَ ،فَاذْ ُكرُوا اللَّهَ الْعَظِي َم يَذْ ُكرْكُمْ،
لَعَلَّكُمْ تَذ َّ
وَاشْ ُكرُوْهُ عَلَى نِعَمِهِ َيزِدْكُمْ وَلَذِ ْكرُ اللَّهِ أَكَْبرُ ،وَاللَّهُ َيعْلَمُ
مَا َتصْنَعُونَ.
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