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ﺧﻄﺒﺔ ﺟﻤ

َا ْل َح ْم ُد لِ ّل ِه َن ْح َم ُد ُه َو َن ْس َت ِع ْينُ ُه َو َن ْس َت ْغ ِف ُر ُهَ .و َن ُع ْو ُذ بِال َّل ِه
ِمن ُشرو ِر َأ ْن ُف ِسنَا و ِمن سي َئ ِ
ات َأ ْع َمالِنَاَ .م ْن َي ْه ِد ِه ال َّل ُه
َ ْ َ ِّ
ْ ُ ْ
009/10
َف اَل م ِض َّل َله ومن ي ْض ِل ْل َف اَل ه ِ
014/1
اد َي َل ُه.
َ
ُ َ َ ْ ُ
ُ

ﺳﻴﺮي

َأ ْش َه ُد َأ ْن اَل إِ ٰل َه إِ اَّل ال َّل ُه َو ْح َد ُه اَل َش ِر ْي َك َل ُهَ ،و َأ ْش َه ُد َأ َّن
َس ِّي َد َنا ُم َح َّم ًدا َع ْب ُد ُه َو َر ُس ْو ُل ُهَ .ال َّل ُه َّم َص ِّل َو َس ِّل ْم َو َب ِ
ار ْك
َع َلى َس ِّي ِد َنا ُم َح َّم ٍد َو َع َلى آلِ ِه َو َأ ْص َحابِ ِه َأ ْج َم ِع ْي َن.

ﭷﭸﭹﭺﭻ

∫tË« sJœ Ê«œ oLOœ

ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ

Íd~ wH WUL« VU

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ
ﮍﮎﮏ

i

ِ
ِ
ِ
اي بِ َت ْق َوى
َأ َّما َب ْع ُدَ ،ف َيا ع َبا َد ال َّله ،إِ َّت ُقوا ال َّل َه ُأ ْوص ْيك ُْم َوا َّي َ
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ال َّل ِهَ ،ف َق ْد َف َاز ا ْل ُم َّت ُق ْو َن.

ماريله كيت برسام 2منيڠكتكن كتقواٴن كڤد ال َّله 
دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منيڠڬلكن سڬاال
الرڠنڽ .موده مودهن كيت دبركتي دان درحمتي ال َّله
 ددنيا دان اخيرة.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

ستياڤ ميڠڬو كيت دڤرايڠتكن سوڤاي برتقوى كڤد
ال َّله  .اداكه كيت تله برأوسها اونتوق منجادي اورڠ
يڠ برتقوى؟ ڤڠرتين تقوى دري سڬي بهاس اياله
ممليهارا ديري اڬر سالمت ددنيا دان اخيرة .ماناكاال
ڤڠرتين تقوى منوروت اصطالح اياله ملقساناكن سموا
ڤرينته ال َّله ،منجاٴوهي سڬاال الرڠنڽ ،دان منجاڬ
ديري اڬر ترهيندر درڤد اڤي نراك اتاو مورك ال َّله .
ابن عباس  منتعريفكن تقوى سباڬاي :تاكوت
بربوات ِش ِريك كڤد ال َّله  دان ساللو مڠرجاكن
كطاعتن كڤدڽ .امام ُ
الق ْر ُطبِي سڤنداڤت دڠن َا ُبو َي ِز ْيد
ال ُب ْس َت ِ
امي مپاتاكن بهاوا اورڠ يڠ برتقوى ايت اداله
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اورڠ يڠ اڤابيال بركات ،بركات كران ال َّله ،دان اڤابيال
برعمل ،برعمل كران ال َّله.
ال َّله  منجلسكن مقصود تقوى دالم سورة البقرة
ايات  3هيڠڬ  5دڠن فرمانڽ:

ﭝﭞﭟﭠﭡ ﭢﭣ
ﭤﭥﭦﭧﭨ ﭩ ﭪﭫﭬ
ﭭﭮﭯﭰﭱﭲ ﭳﭴﭵ
ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

يڠ برمقصود( :اورڠ يڠ برتقوى اياله) مريك يڠ
برإيمان كڤد ڤركارا َغ ْيب ،منديريكن صالة ،دان
منفقهكن سبهاڬين رزقي يڠ كامي انوڬرهكن
كڤد مريك .دان مريك يڠ برإيمان كڤد كتاب
(القرءان) يڠ تله دتورونكن كڤدامو دان كتاب2
يڠ تله دتورونكن سبلوم مو ،سرتا مريك يقين
اكن اداڽ (كهيدوڤن) اخيرة .مريك ايتوله يڠ
تتڤ منداڤت ڤتونجوق درڤد توهن مريك ،دان
مريكاله اورڠ يڠ برأونتوڠ.
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سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

ال َّله  تله منجنجيكن كلبيهن دان ڬنجرن يڠ بسر
باڬي اورڠ يڠ برتقوى .باپق ايات القرءان منجلسكن
حال اين ،انتاراڽ :فرمان الله  دالم سورة َ
األ ْع َراف
ايات :96

ﭑ ﭒﭓﭔ ﭕﭖﭗﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﭠﭡ ﭢﭣ
يڠ برمقصود :جك سكيراڽ ڤندودوق نڬري2
برإيمان دان برتقوى ،ڤستيله كامي اكن
مليمڤهكن كڤد مريك بركة دري الڠيت دان
بومي ،تتاڤي مريك مندوستاكن (ايات 2كامي)
ايت ،مك كامي سيقسا مريك دسببكن ڤربواتنڽ.

دڠن ايت ،اونتوق مپالمتكن نڬارا كيت درڤد
ماالڤتاك ،باال بنچان سڤرتي بنجير ،تانه رونتوه دان
سباڬايڽ ،وابق ڤپاكيت ،كناٴيقن هرڬ بارڠ ،مسئله
جنايه دان الٴين ،2مك ڤپلساينڽ اياله منجادي امة
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برتقوى كڤد ال َّله .

فرمان ال َّله  دالم سورة َّ
الط اَلق ايات  2هيڠڬ ; 3

ﮚﮛ ﮜﮝﮞ ﮟﮠﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

يڠ برمقصود :بارڠسياڤا برتقوى كڤد ال َّله
نسچاي دي اكن مڠاداكن باڬيڽ جالن كلوار .دان
ممبريڽ رزقي دري اره يڠ تياد دسڠكا-سڠكاڽ.
دان بارڠسياڤا يڠ بر َت َو َّكل كڤد ال َّله نسچاي ال َّله
اكن منچوكوڤكن (كڤرلوان)ڽ .سسوڠڬوهڽ
ال َّله ملقساناكن اوروسن يڠ (دكهندقي)ڽ.
سسوڠڬوهڽ ال َّله تله مڠاداكن كتنتوان باڬي
تياڤ 2سسواتو.

ايات اين سريڠ دأڠڬڤ سباڬاي ايات ڤالريس جوالن
دان دڬنتوڠ دڤريميس ڤرنياڬاٴن .ڤرلو دايڠت ،مان
موڠكين ايات اين بوليه منجادي ڤنجمڤوت رزقي
كاالو كيت تيدق برعمل دڠن تونتوتن درڤد ايات
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اين .دالم ايات اين ال َّله  مپوروه كيت برتقوى دالم
برجوال بلي سڤرتي تيدق بربوهوڠ ،تيدق منجوال
بارڠ يڠ روسق ،نسچاي الله اكن ممڤرلواسكن رزقي،
مك ايتوله مقصودڽ دي اكن ممڤروليهي رزقي دري
اره يڠ تيدق دسڠكا.2
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

اونتوق منجادي مسلم يڠ برتقوى كيت ڤرلو برأوسها
سچارا إخالص دان استقامه مالكوكن ڤركارا
برايكوت;
ڤرتام :برتروسن مڠحاضيري مجلس علمو سرتا
منجاڬ ادب-ادبڽ سڤرتي دودوق برهمڤيرن دڠن
ڬورو سرتا منونجوقكن كسوڠڬوهن بالجر ،بوكن
حاضر سچارا سمبيل ليوا.

كدوا :سنتياس استقامه دالم ملقساناكن عباده سڤرتي
صالة فرض سچارا برجماعه دان بڬيتوله جوڬ
عباده الٴين.
كتيڬ :جاٴوهكن ديري درڤد مالكوكن دوسا دان
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معصية سڤرتي مڠابايكن صالة ،ترليبت دڠن داده،
ارق ،جودي نومبور ايكور.
كأمڤت :سوچيكن ديري كيت دڠن برتوبة دان
ممڤرباپقكن استغفار كڤد ال َّله .
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يڠ برمقصود :واهاي اورڠ يڠ برإيمان ،برتقواله
كڤد ال َّله سبنر 2تقوى كڤدڽ ،دان جاڠنله سكالي2
كامو ماتي مالٴينكن دالم كاداٴن براڬام اسالم.

بار َك ال َّله لِى و َلكُم فِى ال ُقرء ِ
ان ال َعظِ ْي ِمَ ،و َن َف َعنِى َوإِ َّياك ُْم
ُ ْ َ ْ ْ ْ َ
َ َ
بِما فِي ِه ِمن اآلي ِ
ات َو ِّ
الح ِك ْي ِمَ ،و َت َق َّب َل ِمن ِّْى َو ِمنْك ُْم
الذك ِْر َ
َ ْ َ َ
ِ
الس ِم ْي ُع ال َع ِل ْي ُم
ت اَل َو َت ُه إِ َّن ُه ُه َو َّ

َأ ُق ُ
ول َق ْولِى ٰه َذا َو َأ ْس َت ْغ ِف ُر ال َّل َه ال َعظِ ْي َم لِ ْى َو َلك ُْمَ ،ولِ َس ِائ ِر
ات ،والم ْؤ ِمنِين والم ْؤ ِمن ِ
المس ِل ِمين والمس ِلم ِ
َات،
َ ُ ْ َ ُ
ُ ْ ْ َ َ ُ ْ َ
ِ
الم ْس َت ْغ ِف ِر ْي َن َو َيا َن َجا َة ال َّت ِائبِ ْي َن.
اس َت ْغف ُرو ُه َف َيا َف ْو َز ُ
َف ْ
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