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  إسالم شعار تندا الرسول مولد مسبوتن
 م 2021 اوكتوبر 15برساماءن  هـ 1443ربيع األول  08

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

مل  يك ىك مك لك اك ٱ  

(710 :األنبياء)  ٱ  
 

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   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  

 اللَّـهطاعتله كامو كفد  ،مياناواهاي اورغ يغ بر"مقصود: بر

دان كفد "أوىل األمر"  اللَّـهدان طاعتله كامو كفد رسول 

جك كالغن كامو. كمودين  فداورغ يغ بركواس( در)

مكـ  ،بنته )برسليسيهن( دامل سسواتو فركارا-كامو بربنته

)القرءان(  دان  اللَّـههندقله كامو مغمباليكنث كفد )كتاب( 

دان  اللَّـهميان كفد ابر كامو بنرجك  ،( رسولثالسنة)

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

 لبيه ايلوق فوال كسودهنث".
 

  ،سكالني اللَّـه درمحيت غي مجعة غسيد

 نغد وتعاىل هسبحان اللَّـه دفماريله كيت برتقوى ك

 دان ثرينتهف االضس ملقساناكن دغن تقوى بنر-سبنر

 تفمندا كيت مودهن-موده. ثنغالر سضاال لكنغضمني

 دف خطبة. اخريةد دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة
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 تندا الرسول مولد مسبوتن تاجوقمغهوريكن  اكن اين كالي

 .سالمإ شعار

 

 عملن ساتو اكنفمرو الرسولمسبوتن مولد 

 ناءوترفك هاري يتغرايفمم اونتوق سالمإ مشاركت

 12 لعضت دف عليه وسلم اللَّـهصلى  حممد نيب بسر نغجوجنو

 اين الرسول مولد مسبوتن عملن. تاهون فستيا ولاأل ربيع

 زمان يثيدوار تله دان سيلم علماء اوليه دالكوكن تله

 انتارا. اين هاري سالمإ مشاركت دفك لهضغهي برزمان

صلى اللَّـه عليه  حممد نيب كنغوضاغم اونتوق اياله ثجوانتو

 وتعاىل هسبحان اللَّـه دفك كشكورن مالهريكن نغد وسلم

 رمحة ممباوا تله غي رسول غسأور وتوسكنغم تله كران

 اللَّـه فرمانحال اين دجلسكن دامل . عامل سلوروه دفك

ة سور دامل تادي خطبة اول دف كنخادبا غي وتعاىل هسبحان

 :برمقصود يغ 107 ايات نبياءاأل

 

 ،(حممد واهاي) كاوغا وتوسكنغدان تيادله كامي م"

 ."عامل سكالني يضبا رمحة منجادي اونتوق مالءينكن
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 معاشر املسلمني رمحكم اللَّـه،

 اكنفمرو ضاين جو الرسول عملن مسبوتن مولد

 دباوا يغ اجرن دفك سالمإ اومت مندكتكن تفدا يغ عملن

 فيغدمس ،صلى اللَّـه عليه وسلم حممد نيب بسر نغجوجنو اوليه

 سرتا كناتوثسالم دان مإ شعار مغاضوغكن تفدا

 سبواه دامل. سالمإ اومت نغكال دامل ادوانفرف ركوكوهفمم

 واب بن ةَياِوَعُم فددر مسلم االمام اوليه دروايتكن يغ حديث

صلى اللَّـه عليه  اللَّـه رسول ثبهاواس ، اللَّـه عنه رضي انَيِفُس

 اللو صحابة اراف وننفرهيمف جمليس كساتو غدات تله وسلم

 :برمقصود يغ برسبدا

 

: كامي دودوق  منجواب مريك ول؟فبكوم كامو فكنا"

 تله كران ثموجي-مموجي دان اللَّـه اتيغيغم خغبين-خغبربين

 كاوغا ورنياكنغم دان ثامضا دفك توجنوقف ممربي

 ممربيتاهو داكوفك غدات جربيل مك. كامي دفك داوتوسكن

 داتس تثمالئك دفك هضبرم اللَّـه ثوهضغسسو اكو

 ."الكوكن كامو يغ وننفرهيمف
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 ،سكالني اللَّـه درمحيت غي مجعة غسيد

 تله اين الرسول مولد جمليس دامل ثوهغضسسو

 ناءكتقو كتكنيغمن اونتوق باءيق عملن ايضلباف يغندوغم

 رسول ينداضب دفك مياننأك دان وتعاىل هسبحان اللَّـه دفك

 دالكوكن يغ باءيق عملن انتارا. صلى اللَّـه عليه وسلم اللَّـه

تو سا ساله اكنفمرو يغ صلوات نءاخبا اياله اين جمليس دامل

 رسول ينداضب دفك غورأن سساءينتخميانن دان كأبوقيت ك

 صلوات كران دمكني اين حال. صلى اللَّـه عليه وسلم اللَّـه

 وتعاىل هسبحان اللَّـه دفك رموهوننف دان ءدعا اكنفمرو

 نءكموليا دان ناءوتامأك ن،اءكسجهرت ممربيكن يضبا

 .صلى اللَّـه عليه وسلم اللَّـه رسول ينداضب دفك

 

 يسنيفغ يغندوغم ضجمليس اين جوكربلغسوغن 

. ثايضرامه، تذكرة دان سباخحن، شر بربنتوق علمو

 اجقغم اونتوق برتوجوان ضجو يكنفادمس يغ علمو يسنيفغ

 اللَّـه رسول ينداضب منجاديكن نغد نقيءكبا دفك نسياءم

 ماللوءي دامل ونتوهخ ايضسبا صلى اللَّـه عليه وسلم

 اوليه دروايتكن يغ حديث سبواه دامل. اين ددنيا نفكهيدو

، اللَّـه عنه ضير االنصاري ودعمس ابو دري مسلم ماماال
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 يغ برسبدا صلى اللَّـه عليه وسلم اللَّـه رسول ثبهاواس

 :برمقصود
 

 باءيق يغ ركاراف سسواتو منوجنوقكن تفدا يغ افسيا غبار"

 ثباءيق ربواتنف دفدر الاهف تكنفمندا اكن اي مك

 يغ غاور دري الاهف تكنفمندا ضجو اي دان ترسبوت،

 سديكيت مريك الاهف كنغدكور افتن ،ثسفسل ثيكوتيغم

 ."ونف
 

 ،سكالني اللَّـه درمحيت غي مجعة غسيد

 ضاين جو الرسولدامل جمليس مولد ين ايت، دءسال

 دان الكريم القرءان يخسو ايات نءاخبا نغد دايسي

 دترميا تله يغ عملن اكنفمرو يغ برزجني كتاب نءاخبا

 مسنجق دنيا قلوسوف دسلوروه سالمإ اومت اوليه باءيق

 غتنت كسنيغر تفتردا اين برزجني كتاب دامل. دهولو

 وتيفملي صلى اللَّـه عليه وسلم اللَّـه رسول ينداضب نفكهيدو

 توبوه، بنتوق يندا،ضب هدعو ،ثنكالهري ،ثكتورونن

 ينءال كات نغد. الضي ينءال-ينءال دان ثتفيص

 ةسري خممبا مريك برمعنى برزجني كتاب خممبا يغ مريك

. صلى اللَّـه عليه وسلم اللَّـه رسول ينداضب نفكهيدو
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 نغد سام تيدق اين برزجني كتاب خممبا الاهف ونفواالو

 يغ مريك سيتف يغ نامون ،القرءانخ ممبا يغ مريك الاهف

 كران الاهف وليهارفمم توروت ضجو برزجني كتاب خممبا

 دان صلى اللَّـه عليه وسلم اللَّـه رسول ينداضب رواية خممبا

 دروايتكن يغ حديث سبواه دامل. ثمموجي سرتا برصلوات

 ثعنه بهاواس اللَّـه رضي ةبو هريرا دفدر مسلم االمام اوليه

 يغ برسبدا عليه وسلم صلى اللَّـه اللَّـه رسول ينداضب

 :برمقصود

 

 كالي، ساتو داكوفك صلوات كنخفوغم يغ افسيا غبار"

 ".كالي ولوهفس قثسبا ثدافك برصلوات اكن اللَّـه مك

 

 مسبوتن بهاوا مندعوا يغمريك  جوسرتو سسغضوهث

 ساتو اداله شرع اهليثم يغ ربواتنف اكنفمرو الرسول مولد

 مسبوتن. سكالي سام براسس تيدق دان ساله يغ نغضفت

 دان نقيءكبا قثبا ممباوا تربوقيت تله اين دعملكن يغ مولد

 اين حال. اين ددنيا سالمإ اومت قناثكب اوليه دترميا تله

 امحد االمام اوليه دروايتكن يغ حديث سبواه نغد نفبرتت

صلى اللَّـه  اللَّـه رسول ثبهاواس ودعمس بن اللَّـهعبد دري

 :برمقصود يغا برسبد عليه وسلم
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 باءيق ضجو اي مك باءيق، سالمإ اومت دليهت يغ فا"

 اومت دليهت يغ فا دان وتعاىل هسبحان اللَّـه دسيسي

 هسبحان اللَّـه دسيسي بوروق ضجو اي مك بوروق، سالمإ

 ."وتعاىل
 

 ،سكالني اللَّـه درمحيت غي مجعة غسيد

 اين كالي فد خطبة خريياغم ولنفكسيم ايضسبا

 منامنكن سنتياس رضا ،سكالني مجاعه دفك روثم نييغا ربنم

 دف صلى اللَّـه عليه وسلم اللَّـه رسول ينداضب دفك ينتاخ راس

 ضمسو .ينداضب تسأك صلوات نكقثممبا دان ماس فستيا

 دفك منفعة قثبا ممربي تفدا الرسول مولد مسبوتن عملن

 دفك ناءينتخك كتكنيغمن كيت اوسها دامل سالمإ اومت

 مندكتكن دان صلى اللَّـه عليه وسلم اللَّـه رسول ينداضب

 شعار يكنيغضمن سرتا ،وتعاىل هسبحان اللَّـه دفك ديري

 اللَّـه فرمانحال اين دسرهلكن دامل . اين بومي دموك سالمإ

  :157 ايات فاعرألاة وتعاىل دامل سور هحانسب

 

 زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك...
  ٰى ين ىن نن من
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 دان ،ثدفك براميان غي غمك اور...": برمقصود

 (هايخ) نور يكوتغم سرتا ،غثمنولو ضجو ،ثممولياكن

 غي غاور لهوايت مريك ،(القرءان) ثدفك دتورونكن غي

 ."برجاي
 

كَا را انََِِبَېئ ەئ    ٺَبا فاعاِنَىئلُْقْرءا نَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

اهَُ   ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ ت جب  حب  ِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وَا  ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاْغِفرِينَا حئ َٱلُْمس ْ َيَاَفايااَفاْوزا  ٱلتَّائِِبيَاَةَاڀوا


