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ُطخَبةُ  َل  اْلخ  األوخ

َهُد وَ . الخّكَتابّ  أُم   َوّعنَدهُ   َۖويُ ثخّبتُ  َيَشاءُ  َما الِلَُ  ََيخُحو: لّ ئّ اخ قَ الخ  لِّلَّ  دُ مخ لخَ اَ  ن أَ َأشخ
َدهُ الَ ّإلَ  َهُد َأَن ُُمََمًدا َعبخُدهُ  وَه ّإالَ هللاُ َوحخ لُُه. واَل َشرّيخَك َلُه، َوَأشخ  َوَرُسوخ

َسانٍ  اَلَلُهَم َصلِّ َوَسلِّمخ َعَلى َسيِّّدََن ُُمََمٍد َوَعَلى   ّبّه َوَمنخ تَّبَعُهمخ ِبّّحخ  آّلّه َوَصحخ
يخّن. ّم الدِّّ   إَل يَ وخ

ا اّ َأَما بَ عخُد، فَ َيا ّعَباَد هللّا،   ، ُأوخّصيخُكمخ َوّإََّيَي بّتَ قخَوى هللّا،هللاَ تَ ُقوخ

َن.    فَ َقدخ فَاَز الخُمتَ ُقوخ

  كالني،س مجعة غساوداراكو سيد-ساودارا

 مسوا كيت ماريله سكالني، مجعة غسيد دفك دان ساي ديري دفك سانفساي بر
 لكنغضمني دان ثرينتهف االضس ملقساناكن نغد وتعاىل هسبحان اهلل دفك برتقوى

  .ثنغالر االضس

 ربواتنف لكنغضتي كيت ماريله. اتنغريفارا، سوك ساي ممربي خسبلوم ملنجوتكن بي
 نلهغجا. يقءبا نغد خطبة رغمند دفرهاتني كيت درف كنغمميسو بوليه غي غاال

 رهاتنيف وكنفتوم دان بيمبيت نتيليفو ينءبرما اتاو اجغس نغد تيدور بوال،-بربوال
   :تاجوق نتوهثم اكن اين هاري دف خطبة .يكنفادمس غي خطبة دفك

       “ وننفمأك  ينتوف  توقغ، م شعبان    نصف ”                   
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  سكالني، اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

 كالي دف شعبان بولن منجالين اونتوق كيت مميليه ماسيه كران اهلل، دفشكور ك
 رسول ايتله، كران. ترسنديري ثكلبيهن اءيثوفمم غي بولن اكنفمرو شعبان. اين
 بن هاَمَسُا. اين بولن دف سنة واساف ثصخصو عبادت عمل قكنثربافمم تله  اهلل
اين. مك دجواب  ركاراف غتنت  اهلل رسول دفك ثبرتا رنهف نهعرصي اهلل  دْيَز
 : ينداضب

 

َ بَ  هُ نخ ُل الَناُس عَ فُ غخ ٌر ي َ هخ شَ  اكَ ذَ   هّ يخ ُع فّ فَ ٌر تُ رخ هخ شَ  وَ هُ وَ  انَ ضَ مَ رَ وَ  بٍ جَ رَ  يخ
َ مّ الَ عَ بِّ الخ  رَ َل اُل إّ مَ عخ األَ    مٌ ائّ  صَ َنَ أَ ي وَ لّ مَ َع عَ فَ يُ رخ  نخ ُأّحب  أَ وَ  يخ

 رجب بولن دانتارا ثقلت ،غاور اكنفدلو بياسا غي بولن اداله اي”: ثمقصود
 سكلني توهن دفك عمالن كتغدأ بولن اداله (شعبان) بولن. نمضار دان
 غسدا اكو نءأداك دامل كتغدأ عمالنكو سوك اكو ايت، سبب اوليه. عامل

 . “واسافبر

 )ىِئاَسنَّال دان امحد رواية                                                  (
    

  سكالني، اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

 بياسا اي. ايستيميوا غي شعبان نصف مامل تفتردا ضدبولن شعبان جو
 دانيٓس  نءاخبا نغد اين ريضن اسالم اومت اوليه تاهون سابن دمسبوت
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 ترسبوت، مامل دف. سنة صالة عمالن منمبهكن توروت والف ثهغست. ءدعا
. ثدفدر وننفكام هنفليم نغد مأنسي دفك ايستيميوا مرهاتنيف ممربي اهلل

 اداله ءدعا بهاوا كامي دفك أيكنفدمس“: اتاكنثم اد ضجوفعي شاال امام
 رجب بولن رتامف مامل راي، هاري دوا مامل مجعة، مامل: مامل ليما دف مستجب

  .شعباننصف  مامل دان
 ترسبوت، دجنجيكن غي اهلل وننفكام هنفنامون ادكه كيت سدر بهاوا، ليم

 اتس اهلل ونكنفمأد تيدق كيت ثمقصود كيت؟ دفدر غترهال بوليه كنيغمو

 :  اهلل رسول سبدا اميانضتنتو. اين سباتر سبب-سبب

 ،هّ قّ لخ خَ  عّ يخ مّ لَّ  رُ فّ غخ ي َ ف َ  انَ بَ عخ شَ  نخ مّ  فّ صخ النِّّ  ةّ لَ ي خ  لَ ّف  عُ لّ طَ يَ لَ  هللاَ  نَ إّ 

 نٍ احّ شَ مُ  وخ أَ  كٍ رّ شخ مُ ال لّ إّ 

 ونكنفمغم اللو ممرهاتي اهلل شعبان، نصف مامل دف ثوهغضسسو: ثمقصود
 . برموسوهن غي غاور دان مشرك غاور واليخك ثخملوق سلوروه

  )ماجه ابن رواية                                                           (

  دملياكن، غي مجعة غسيد

 مالو كيت غضسهي اهلل مرهاتنيف مراساكن كيت ترسبوت، مامل دف رنهكهف
 ادكه كيت، ديري غمرنو كيت رنهكهف ؟ثيءموركاد غي سسواتو مالكوكن

 سسام نغهوبو والف امياناضبا ك؟يريش ركاراف نغد ترليبت ماسيه كيت



5 
 

  كيت؟ انتارا ثامافسأوم دان رباهلنف عن،ءايتكغرسف وجودكه ماسيه كيت؟

 كهغال شعبان، نصف مبوتثجوسرتو ايت، دامل كيت منجالين شعبان دان م

 اهلل، دفك كطاعنت كتكنغ. كيت تي اهلل رسول ونتوهيخمن كيت ثيقءبا
 نءارساودارف تالي يقيءربافمم سرتا كيريش دفدر ديري يكنخمنسو غيفمس د

 دان رمحة روليهيفمم اليق كيت ايت، نغد مودهن-موده. كيت سسام
 ايضسبا شعبان جاديكنله ،ضجو افتيدق لو .رواه هفمليم غي ثوننفكام

 واساف لغضترتي ماسيه غانق اسرتي ي تكنغاي. رمضان مبوتثم نفرسياف
 شعبان بولن يقبربا هاري-هاري وناكنلهض ،ءدقضا بلوم دان اللو غي رمضان

 .ثنكقضا راضس اونتوق اين

     أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم 
 ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

 ڃ ڃ ڃ چ

 اَبَرَك هللاُ ِلخ َوَلُكمخ ّفخ الُقرخَءاّن الخَعّظيخم،

َّكيخّم، ّر الخ  َونَ َفَعِّنخ َوّإََّيُكمخ ابّخأَلََّيّت َوالذِّّكخ

 َوّمنخُكمخ ّتاَلَوَتُه، ّإنَُه ُهَو الَسّميخُع الخَعّليخُم،َوتَ َقَبَل ّمِنِّخ 

ّلَماّت  َ َوالخُمسخ ّلّميخ تَ غخّفُر هللَا الخَعّظيخَم ِلخ َوَلُكمخ َوّلَساّئّر الخُمسخ ِلخ َهَذا َوَأسخ ُل قَ وخ  َأقُ وخ

ُر الَرّحيخمُ  ُه ّإنَُه ُهَو الخَغُفوخ تَ غخّفُروخ  .َفاسخ
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ُطخَبُة الثَانَّيةُ اَ   ْلخ

دُ  َمخ َ  لِّلَّ  الخ َهدُ . َربِّ الخَعاَلّميخ َدهُ  هللاُ  ّإال ّإَلهَ  ال َأن َوَأشخ  ،َلهُ  َشرّيخكَ  ال َوحخ
َهدُ  لُهُ  هُ َعبخدُ  ُُمََمًدا َسيَِّدَنَ  َأنَ  َوَأشخ  َعَلىَواَبّركخ  َوَسلِّمخ  َصلِّ  الَلُهمَ . َوَرُسوخ
َباّعهّ  َوَأصخَحاّبهّ  آّلهّ  َوَعَلى ُُمََمٍد، َسيِّّدَنَ  مّ  ّإَل  َوأَت خ يخنّ  يَ وخ  .الدِّّ

 ،هللاَ  اتَ ُقوا! هللا ّعَبادَ  فَ َيا بَ عخُد، َأَما 

َن.  ّلُحوخ  ُأوخّصيخُكمخ َونَ فخّسيخ بّتَ قخَوى هللّا َوطَاَعّتّه َلَعَلُكمخ تُ فخ
 

َ  َمَعاّشرَ  ّلّميخ  هللا، َرِّحَُكمُ  الخُمسخ

 دان صلوات اوخافن فرباثقكنماريله كيت مم ،فد هاري مجعة يع مليا اين

 تسورة األحزاب، ااي دامل اهلل فرمانان سباضامي  رسول هللا كفد سالم
56:- 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

 ڇ ڇ

 لىَ عَ  تَ يخ لَ ا صَ مَ كَ ،  دمَ  ُمَُ َنَ دّ يِّ سَ  آلّ  لىَ عَ وَ  ،دٍ مَ  ُمَُ َنَ دّ يِّ ى سَ لَ عَ الَلُهَم َصلِّ 
 ،دٍ مَ  ُمَُ َنَ دّ يِّ سَ  لىَ عَ  كخ رّ ابَ وَ ، يماهّ رَ ب خ  إّ َنَ دّ يِّ سَ  آلّ  لىَ عَ وَ  ،يماهّ رَ ب خ  إّ َنَ دّ يِّ سَ 
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 َنَ دّ يِّ سَ  آلّ  لىَ عَ وَ ، يماهّ رَ ب خ  إّ َنَ دّ يِّ سَ  لىَ عَ  تَ كخ َر ا ابَ مَ كَ   ،دمَ  ُمَُ َنَ دّ يِّ سَ  آلّ  لىَ عَ وَ 
يٌد َمَّي ،يَ مّ الَ عَ  الخ ّف  يمَ اهّ رَ ب خ إّ    ٌد.ّإَنَك ِحَّ

ّمّنيَ لّ  الَلُهَم اغخّفرخ  ّمَناّت، لخُمؤخ ّلّميَ  َوالخُمؤخ ّلَماتّ  َواملُسخ ُهمخ  ،َوالخُمسخ َياّء ّمن خ  اأَلحخ
ي ،َواأَلمخَواتّ   ُب الَدَعَوات.ٌع َقرّيٌب َمُّيّإَنَك َسَّ

 .كَ يخُ غَ  هُ فُ رّ صخ ال يَ  امَ  اءَ شَ حخ فَ الخ وَ  ءَ ابَ وَ الخ وَ  الءَ بَ ا الخ نَ عَ  عخ فَ ادخ  مَ هُ اللَ 

.امّ قَ سخ األَ  ئّ يِّّ سَ  َوّمنخ  امّ ذَ الخُ وَ  ونّ نُ الخُ وَ  صّ البََ  نَ مّ  كَ بّ  وذُ عُ  ن َ َنَ إّ  مَ هُ اللَ 
 .انَ بّ  لَ زَ ا ن َ يمَ ا فّ نَ بّ  فخ طُ الخ  وَ َنَ تَ وخ م مَ حَ ارخ وَ  اَنَ ضَ رخ مَ  فّ اشخ  مَ هُ اللَ 

 

َفظخ َموخالََن الخَواّثَق اّبهلّل  بخَن اّ  ،نَ زَيخَن الخَعاّبّدي َزانَ ّمي لخطَانَ الس  الَلُهَم احخ
َتّفي َُمخُمودّ  لخطَانّ س  الّم الخَمرخُحو  اّبهلّل َشاّه، َوأَنّزّل الَرِحخََة َعَليخّه َوَعَلى  الخُمكخ

  .ترغضانو ر زَاّهَرة، ُسلخطَانَةّ نُو  لخطَانَةّ س  ال

َلهُ  َفظخ َأوخالَدُه َوَأهخ ّلّميَ  َواحخ ن خَيا َوَرَعاََّيُه ّمَن الخُمسخ ّلَماّت ّف الد   َوالخُمسخ
َّتكَ    .ََّي َأرخَحَم الَراِّحّيَ  َواآلّخَرّة، ّبَرِحخ

ّد  َفظخ َوِلَ الخَعهخ َاّعي تغكوالَلُهَم احخ  لخطَانّ س  البخَن الخَواّثّق اّبهلّل ل اّ ُُمََمد ّإَسخ
 .نَ زَيخَن الخَعاّبّدي َزانَ ّمي
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ن خَيا َحَسَنًة َوّف اآلّخَرّة َحَسَنًة َوّقَنا َعَذاَب الَناّر.  رَبَ َنا آتَّنا ّف الد 

 .مَ لَ سَ وَ  هّ بّ حخ صَ وَ  هّ لّ آ ىلَ عَ وَ  دٍ مَ ُمَُ  َنَ دّ يِّ سَ  ىلَ عَ  هللاُ  ىلَ صَ وَ 

 َ ُد هلّل َربِّ الخَعاَلّميخ َمخ  .َوالخ

 

 ّعَباَد هللّا!

ُكُرو ا هللَا الخعَ اُذخُكُرو  َواسأَُلوُه ّمن  ُه َعَلى نَّعّمّه َيّزدخُكمخ،ّظيَم َيذخُكرخُكمخ، َواشخ
ّلّه يُ عخّطُكمخ  َبُ،َفضخ ُر هللّا َأكخ نَ ُعو  ، َوَلذّكخ  َن.َوهللاُ يَ عخَلُم َما َتصخ

 .ُقوُموا ّإَل َصالّتُكمخ يَ رخَِحخُكُم هللاُ 


