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رسول اهلل دچينتاءي سنهڽ دتوروتي
سمڤنا مولد الرسول تاهون ٩٣٤١ه
( ٩دسيمبر ٧١٩٢م ٩٧ /ربيع األول ٩٣٤١ه)

١

ُوب ِإلَيْه ِ ،وَنَع ُوذ ُ ب ِاللّٰه ِ م ِنْ
ِإ َّن الحم َْد َ لِلّٰهِ ،نَحْمَد ُه ُ وَنَسْت َع ِي ْنُه ُ وَنَسْتَغْف ِر ُه ُ وَنَت ُ

ات أَ عْمَالِنَا ،م َنْ يَهْدِ اللّٰه ُ فَه ُو َ المُهْتَدِ وَم َنْ يُضْ لِلْ
 ٢شُر ُورِ أَ نْفُسِنَا و َم ِنْ سَي ِئ َ ِ
شدًا.
تجِد َ لَه ُ وَل ًِّيا م ُ ْر ِ
فَلَنْ َ

أَ شْهَد ُ أَ ْن َّلا ِإلََٰه َ ِإ َّلا اللّٰه ُ وَحْد َه ُ ل َا شَر ِي ْ َ
ك لَه ُ ،وَأَ شْهَد ُ أَ َّن مُح ََّمدًا عَبْد ُه ُ
٣
سو ْلُه ُ،
وَر َ ُ
٤

٥

َل وَسَل ِ ْم عَلَى ن َب ِي ِنَا مُح ََّمدٍ وَعَلَى آلِه ِ وَصَ ح ْبِه ِ وَم َنْ د َعَا بِد َ ْعوَتِه ِ ِإلَى يَو ْ ِم
ا َ َّلله َُّم ص ِ
الد ِيْنِ.

ي بتَِقْو َى اللّٰه ِ وَطَاع َتِه ِ
أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ اللّٰهِ ،ا َِّتقُو ْا اللّٰهَ ،ا ُ ْوصِيْك ُ ْم وَن َ ْفس ِ ْ

لَع َ َّل ك ُ ْم تُفْلِحُونَ.

ﭧ ﭨ ﭷ ﭸﭹ ﭺﭻ
٦

ﮬﮭﮮﮯﮰﮱ ﯓﯔﯕ
ﯖﯗﯘ ﯙﯚﯛﯜﯝﯞ
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ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

٧

٨

٩

١١

١١

١٢
١٣

ﯭ
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
ڤد هاري يڠ بربهاڬيا اين ماريله كيت برسام-سام ممڤرتيڠكتكن كتقواءن كڤد
اهلل سبحانه وتعالى .برعزم ملقساناكن سڬاال ڤرينتهڽ دان منيڠڬلكن سڬاال
الرڠنڽ.
موده-مودهن كيت سموا ترڬولوڠ دالم كالڠن اورڠ٧يڠ دبريكن كجاياءن ددنيا
دان دأخيرة.
اهلل سبحانه وتعالى مها ڤڠاسيه دان مها ڤڽايڠ كڤد سموا مخلوقڽ ترأوتاماڽ
مأنسي .انتارا بوقتي مها ڤڽايڠ اهلل سبحانه وتعالى ،دي تله مڠوتوسكن نبي
محمد ﷺ اونتوق ممبيمبيڠ مأنسي منوجو كجالن كبنرن .جوسترو برسمڤنا
سمبوتن مولدالرسول ٩٣٤١ه ميمبر ڤد هاري اين ممبيچاراكن خطبة
برتاجوق ” :رسول اهلل دچينتاءي سنهڽ دتوروتي“.
سيدڠ جماعه يڠ بربهاڬيا،
سمبوتن مولد الرسول دأداكن سابن تاهون باڬي مڽڬركن كمبالي ايڠتن
ترهادڤ ڤريستيوا كالهيرن إنسان ترأڬوڠ برنام محمد ﷺ.
دسمڤيڠ ايت ،كيت جوڬ داڤت مڽماي ڤراساءن كاسيه دان چينتا ترهادڤ
بڬيندا ﷺ كڤد مشاركت خصوصڽ انق٧مودا.
ڤد داسرڽ ،ڤنرڤن نيالي چينتا دان كاسيه كڤد بڬيندا ﷺ امت ممرلوكن
سواتو اوسها يڠ برتروسن دالم سڬنڤ اسڤيك كهيدوڤن.
بوكن سهاج دبولن ربيع األول بهكن جوڬ دبولن-بولن يڠ الءين.
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١٤

١٥

١٦

١٧

١٨

١٩
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ڤراساءن چينتا اداله فطره مأنسي .چينتا كڤد رسول اهلل ﷺ منجادي سواتو
تونتوتن دالم إسالم  .چينتا اين اداله سباڬاي چرمينن چينتا كڤد اهلل سبحانه
وتعالى.
دمكينله مفهوم ايات  13درڤد سورة آل عمران :
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ
ﭼﭽ
برمقصود” :كاتاكنله ﴿واهاي محمد﴾ ،سكيراڽ كامو سموا منچينتاءي اهلل،
مك هندقله كامو منوروتيكو ،نسچاي اهلل اكن مڠاسيهي كامو دان دي
مڠأمڤونكن باڬي كامو دوسا٧كامو ،دان ﴿سسوڠڬوهڽ﴾ دي مها ڤڠمڤون الڬي
مها ڤڽايڠ“.
إمام ابن كثير رحمه اهلل مڽاتاكن بهاوا ايات ترسبوت ممبري ڤنيالين ترهادڤ
مريك يڠ مڠاكو منچينتاءي اهلل
سدڠكن مريك تيدق مڠيكوت اجرن يڠ دباوا اوليه رسول اهلل ﷺ .جوسترو،
اينيله ڤندوستاءن يڠ ڽات دان جلس.
بوكنكه رسول اهلل ﷺ منڬسكن سباڬايمان حديث يڠ دروايتكن اوليه إمام
مسلم رحمه اهلل درڤد عائشة رضي اهلل عنها :
ْس عَلَيْه ِ أَ ْمرُن َا فَه ُو َ رَد
م َنْ عَم ِ َ
ل ع َمَلًا لَي َ

٢١

٢١

برمقصود ” :سسياڤا يڠ برعمل سسواتو عملن يڠ تيدق مڠيكوت ڤرينته اڬام
كامي مك اياڽ دتولق“.
حقيقتڽ ،چينتا كڤد رسول اهلل ﷺ منجادي بوقتي باڬي كيت سالكو اومتڽ

يڠ برتريما كاسيه دان ممبالس بودي بڬيندا ﷺ.
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٢٢

٢٣

٢٤

٢٥
٢٦
٢٧

٢٨

٢٩

٣١

٣١
٣٢
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بوكنكه بڬيندا ﷺ تله ممڤرتاروهكن سلوروه اوسياڽ اونتوق مڽمڤايكن اجرن
إسالم كڤد مأنسي.
بڬيندا ﷺ دچاچي ،دهينا بهكن ڤرنه دلونتركن باتو اوليه ڤندودوق طائف
سهيڠڬ مڠالير داره.
واالوڤون بڬيندا ﷺ دتاوركن دڠن كميواهن دنيا دان دأنچم بونوه سكيراڽ
تيدق برهنتي مڽيبركن اڬام إسالم،
نامون سموا ايت تيدق سديكيتڤون مڠڬنتركن بڬيندا ﷺ اڤاته الڬي
مڠهنتيكن ميسي دعوة إسالم.
ليهتله ،دڠن إسالم ،كيت برأوليه ڤتونجوق دان مڠنلي اهلل سبحانه وتعالى.
اي مڠلواركن كيت دري هيدوڤ دالم كڬلڤن كڤد چهاي ،دري جاهلية كڤد
هدايه ،دري كباطلن كڤد كبنرن،
دري كسستن منوجو كجالن كجاياءن .لبيه درڤد ايت ،إسالم منجادي
جامينن كبهاڬياءن ديري كيت ،كلوارڬ دان مشاركت ددنيا هيڠڬ أخيرة.
حاضيرين جمعة يڠ دكاسيهي سكالين،
سنة ڤد داسرڽ اداله سسواتو يڠ دسندركن كڤد رسول اهلل ﷺ سام اد
ڤركاتاءن ،ڤربواتن دان ڤراكوان بڬيندا ﷺ.
بهكن سبنرڽ اي جوڬ منچاكوڤي سڬنڤ الڤڠن كهيدوڤن مأنسي سڤرتي
عبادة ،حكوم-حكام ،ڤاكاين ،ماكنن ،مينومن ،جوال-بلي ،ڤنتدبيرن،
ڤرأوندڠن ،ڤنديديقن،
هوبوڠن سوسيال ،أخالق دان سباڬايڽ .جوسترو ،سنة ڤد حقيقتڽ اداله
اجرن إسالم ايت سنديري.
اهلل سبحانه وتعالى برفرمان دالم سورة الحشر ،اية :7
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 ...ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ

٣٣

٣٤

٣٥

٣٦

٣٧

٣٨

٣٩

ﮮﮯﮰ
برمقصود” :دان اڤ جوا ڤرينته يڠ دباوا اوليه رسول اهلل ﷺ كڤد كامو مك
تريماله سرتا عملكن ،دان اڤ جوا يڠ دالرڠڽ كامو مالكوكنڽ مك ڤاتوهيله
الرڠنڽ .دان برتقواله كامو كڤد اهلل ،سسوڠڬوهڽ اهلل امتله برت عذاب
سيقساڽ ﴿باڬي اورڠ٧يڠ ملڠڬر ڤرينتهڽ﴾“.
منروسي ايات اين ،اهلل سبحانه وتعالى تله مڠإشارتكن بهاوا ملقساناكن
سڬاال اجرن يڠ دباوا اوليه رسول اهلل ﷺ دان منيڠڬلكن سڬاال يڠ دالرڠ
اداله ساڠت بركاءيت راڤت دڠن تقوى.
باڬي اورڠ٧يڠ بنر٧منجاڬ إيمانڽ كڤد اهلل سبحانه وتعالى ،تنتوڽ ايات اين
ممبريكن كسن يڠ مندالم دالم جيوا مريك.
مريك تيدق اكن مڠمبيل موده ترهادڤ اڤ سهاج سوروهن دان الرڠن يڠ
دسمڤايكن اوليه بڬيندا ﷺ.
سيدڠ جماعه يڠ دكاسيهي سكالين،
منچونتوهي نبي ﷺ دان مڠيكوتي سنة بڬيندا هندقله دأوسهاكن دڠن
ڬيڬيه .اي تيدق هاڽ دظاهيركن دڠن بنتوق لوارن ڤاكاين سهاج سڤرتي
برجوبه ،برسربن دان الءين.٧
لبيه درڤد ايت ،سنة هندقله دتوروتي سچارا مڽلوروه مرڠكومي سڬاال
اسڤيك كهيدوڤن برمشاركت دان برنڬارا .اي اداله المبڠ چينتا سجاتي
ترهادڤ بڬيندا ﷺ.
رنوڠكن حديث يڠ دروايتكن اوليه امام البخاري درڤد أنس بن مالك رضي
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اهلل عنه ،بهاوا نبي ﷺ تله برسبدا:

ن أَ حَد ُك ُ ْم ح ََّتى أَ كُونَ أَ ح ََّب ِإلَيْه ِ م ِنْ وَالِدِه ِ وَوَلَدِه ِ و َ َّ
س
النا ِ
ل َا يُؤْم ِ ُ

أَ جْم َع ِينَ
٤١

٤١

٤٢

٤٣

٤٤

٤٥

٤٦
٤٧

برمقصود” :تيدق ﴿سمڤورنا﴾ إيمان ساله سأورڠ درڤد كامو سهيڠڬاله اكو
لبيه دكاسيهيڽ بربنديڠ باڤاڽ ،انقڽ دان اورڠ٧الءين كسلوروهنڽ“.
جوسترو ،اوكورن چينتا سسأورڠ ترهادڤ بڬيندا ﷺ دأوكور ڤد تاهڤ
كوميتمنڽ دالم ممڤالجري دان مڠمالكن سنة بڬيندا ﷺ.
سماكين دالم ڤراساءن چينتا ترهادڤ رسول اهلل ﷺ ،مك سماكين ڬياتله
دي برأوسها اونتوق ممڤالجري دان مڠهيدوڤكن سنة بڬيندا ﷺ.
بڬيتو جوڬ سمڤاي ڤد سواتو ڤريڠكت ،سسأورڠ اكن سڠڬوڤ مڠوربنكن
اڤ يڠ دميليكيڽ دمي اونتوق ممليهارا كسوچين اجرن بڬيندا ﷺ.
اينيله يڠ تله دچونتوهكن اوليه ڬينراسي اول إسالم اونتوق ڤدومن كيت
برسام .موده-مودهن كيت ترڬولوڠ دالم كالڠن مريك يڠ ممڤرجواڠكن دان
ممڤرتاهنكن إسالم.
سيدڠ حاضيرين يڠ دكاسيهي سكلين،
كسيمڤولن يڠ داڤت دأمبيل درڤد خطبة هاري اين اياله:
ڤرتام :چينتا كڤد نبي ﷺ اداله سواتو كواجيڤن دان مروڤاكن بوقتي كإيمانن
كڤد اهلل سبحانه وتعالى.
كدوا :ڤرباڽقكنله صلوات كأتس بڬيندا ﷺ سباڬاي تندا كاسيه دان چينتا
كڤداڽ .سموڬ كيت برأوليه شفاعة بڬيندا ﷺ دأخيرة كلق.
كتيڬ :اومت يڠ چينتاكن نبيڽ بوكن سقدر ماللوءي اوڠكڤن كات ،٧بهكن
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سڠڬوڤ مڠوربنكن هرتا دان جيوا دالم منروسكن ڤرجواڠنڽ.
ماريله سام٧كيت حياتي فرمان اهلل سبحانه وتعالى دالم سورة األحزاب ،اية
:13
٤٨

ﭷﭸﭹﭺﭻ
ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿﰀ
ترجمهن” :سسوڠڬوهڽ تله اد ڤد ﴿ديري﴾ رسول اهلل ايت سوري تاوالدن يڠ

٤٩

باءيق باڬيمو ﴿ياءيت﴾ باڬي اورڠ يڠ مڠهارڤ ﴿رحمة﴾ اهلل دان كداتڠن هاري
قيامة دان دي باڽق مڽبوت نام اهلل“.
َات وَالذِكْر ِ
ن الآي ِ
ن الْعَظِي ْم ِ،وَنَفَعَنِي و َِإ َّياك ُ ْم بِمَا فِيْه ِ م ِ َ
ب َارَك َ اللّٰه ُ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ

٥١

ل م ِنِي وَمِنْك ُ ْم تِل َاوَتَه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ َّ
ل قَو ْل ِ ْي ه ََٰذ َا وَأَ سْ تَغْف ِر ُ
السمِي ُع الْعَلِي ْم ُ .أَ قُو ْ ُ
كي ِْم ،وَتَق ََّب َ
الْح َ ِ
ات،
ات ،وَال ْمُؤْم ِنِيْنَ وَال ْمُؤْم ِن َ ِ
اللّٰه َ الْعَظِي ْم َ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم ،وَلِس َا ئِر ِ ال ْمُسْل ِمِيْنَ وَال ْمُسْل ِم َ ِ
حي ْم ُ.
الأَ حْ يَاء ِ مِنْه ُ ْم وَالأَ مْوَات ،فَاسْ تَغْف ِر ُْوه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ الْغَفُو ْر ُ ا َّلر ِ
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