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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
014/1
َف اَل م ِض َّل َله ومن ي ْض ِل ْل َف اَل ه ِ
اد َي َل ُه.
َ
ُ َ َ ْ ُ
ُ
َأ ْش َه ُد َأ ْن الَ اِ ٰ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 َ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.
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َأ َّما َب ْع ُدَ ،ف َيا ع َبا َد ال َّله ،إِ َّت ُقوا ال َّل َه َو ُأ ْوص ْيك ُْم َوا َّي َ
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بِ َت ْق َوى ال َّل ِهَ ،ف َق ْد َف َاز ا ْل ُم َّت ُق ْو َن.

ماريله كيت برسام-سام منيڠكتكن 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 

رمضان بارو سهاج براللو ،هاري اين كيت براد
ڤد بولن شوال .ڤرڬيڽ رمضان منيڠڬلكن كسن يڠ
مندالم ڤد كهيدوڤن كيت .ديديقن رمضان يڠ تله
منديسيڤلينكن ديري كيت دري موال باڠون برسحور
سهيڠڬاله كيت تيدور سموال ،ممبريكن سواتو
ڤڠيسين يڠ ساڠت برمعنى دالم منجالني كهيدوڤن
اين .الڠكه باٴيقڽ ،كيت داڤت مڠكلكن عملن هارين
سڤرتيمان هاري ٢رمضان يڠ كيت اللوٴي سالما
سبولن يڠ اللو .رمضان يڠ دڤنوهي دڠن تونتوتن
فرض ماهوڤون سنة سڤرتي صالة برجماعه دمسجد
اتاو سوراو ،برصدقه ،استقامة دالم ممباچ القرءان،
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برقيام الليل دان ڤلباڬاي عباده الٴين.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

هاري اين كيت براد ڤد اول بولن شوال يڠ مروڤاكن
بولن كمنڠن اومت اسالم ستله ماللوءي جهاد
مالون هاوا نفسو سڤنجڠ بولن رمضان يڠ اللو.
سوده منجادي كبياساٴن دالم كالڠن كيت اومت
اسالم دنڬري اين مڠاداكن عملن زياره منزيارهي
دسمڤيڠ مڠهوبوڠكن صلة الرحيم سسام كيت دان
عملن سأومڤام اين اداله مڠهيدوڤكن سنه رسول ال َّله
.

اينيله ماس يڠ سسواي باڬي كيت اونتوق مڠهوبوڠكن
كمبالي صلة الرحيم .موڠكين سبلوم اين اد انتارا
كيت برالكو كتڬڠن ،ساله فهم اتاو ڤرسليسيهن يڠ
ممباوا كڤد برماسم موك دان تيدق برتڬور ساڤ،
مك امبيل له ڤلواڠ بولن يڠ ڤنوه بركت اين اونتوق
مڠيرتكن كمبالي هوبوڠن يڠ كيان ڤودر.
بڬيتوله ايندهڽ اسالم مڠاجر كيت ،ملقساناكن
33

تونتوتن برزياره ،بوكنله جواده ماكنن يڠ داوتاماكن،
اكن تتاڤي حكمه دسباليق عملن زياره ترسبوت
داڤت مڠيرتكن صلة الرحيم دڠن برسالم-سالمن
دسمڤيڠ مموهون كمعافن .فرمان ال َّله  دالم سورة
الح ُج َرات ايات :10
ُ
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يڠ برمقصود :سبنرڽ اورڠ يڠ برايمان ايت اداله
برساودارا ،مك دامايكنله انتارا دوا ساودارا
كامو (يڠ برتليڠكه) ايت; دان برتقواله كڤد ال َّله
سوڤاي كامو بروليه رحمة.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

اسالم مڠاجر كيت مالكوكن سسواتو ڤركارا سچارا
مر ِ
برسدرهان .دالم َ
اعيكن
كغ ْي َر َهن سستڠه كيت َ
عيد الفطري دڠن مڠاداكن رومه تربوك دڠن هيدڠن
ماكنن يڠ ريڠن ،جاڠنله سمڤاي ڤمبذيرن.
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فرمان ال َّله  دالم سورة ِ
اإل ْس َراٴ ايات :26-27
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ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ
ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
يڠ برمقصود :دان بريكنله كڤد قرابتمو ،اورڠ
مسكين دان اورڠ مسافر اكن حقڽ ماسيڠ.٢
جاڠنله اڠكاو ممبلنجاكن هرتامو دڠن
بوروس .سسوڠڬوهڽ اورڠ يڠ بوروس ايت
اداله ساودارا ٢شيطان ،سدڠكن شيطان ايت
ڤوال اداله مخلوق يڠ ساڠت كفور كڤد توهنڽ.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

دالم كسيبوكن كيت ممنوهي جمڤوتن دان منزيارهي
سانق ساودارا دان صحابة هنداي ،جاڠنله كيت لوڤا
ملقساناكن عملن يڠ ساڠت دتونتوت ياٴيت برڤواسا
 6هاري ڤد بولن شوال.

ساڠت بسر ڤهاالڽ باڬي اورڠ يڠ برڤواسا سنة
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هاري ڤد بولن شوال .اين ممبوقتيكن رحمة دان
كاسيه سايڠ ال َّله  كڤد همباڽ .اوليه ايت هندقله
كيت مڠمبيل ڤلواڠ اين .سبدا رسول ال َّله  دالم
حديث يڠ دروايتكن اوليه امام مسلم:
ان ُثم َأ ْت َب َع ُه ِس ًّتا ِم ْن َش َّو ٍ
َان
ال ك َ
َم ْن َصا َم َر َم َض َ َّ
ك ِ
الد ْه ِر
َص َيا ِم َّ

يڠ برمقصود :بارڠ سياڤا يڠ برڤواسا رمضان
كمودين دايكوتي دڠن ڤواسا انم هاري ڤد بولن

شوال ،سأوله-اوله دي برڤواسا سڤنجڠ تاهون.

ميمبر هاري اين مپرو كڤد ڤارا جماعه سموا اڬر داڤت
مالكوكن عملن سنة اين .الڠكه روڬيڽ ،سسياڤا يڠ
تيدق داڤت ملقساناكنڽ ،كران اي داتڠ هاڽ ستاهون
سكالي سدڠكن كيت مڠتاهوٴي اكن فضيلة سرتا
كلبيهنڽ يڠ امت بسر.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

سڬاال عباده يڠ دلقساناكن سڤنجڠ رمضان يڠ
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اللو ،هندقله دككلكن اڬر داڤت مالهيركن انسان
يڠ صيحة ظاهر دان باطن سرتا ممڤوپاٴي عقل يڠ
چرڬس سباڬايمان كاتَ ٢ح َك َماء:
السلِ ْي ُم فِي ْا ِ
السلِ ْي ِم
لج ْس ِم َّ
ا ْل َع ْق ُل َّ

يڠ برمقصود :عقل يڠ صيحة ڤد توبوه بادن يڠ
صيحة
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يڠ برمقصود :كاتاكنله (واهاي محمد) :برعمل
له كامو (اكن سڬاال يڠ دڤرينتهكن) ،مك ال َّله
دان رسولڽ سرتا اورڠ يڠ برايمان اكن مليهت
اڤ يڠ كامو كرجاكن; دان كامو اكن دكمباليكن
كڤد (ال َّله) يڠ مڠتاهوٴي ڤركارا ٢يڠ َغ ْيب دان
يڠ پات ،كمودين دي ممبريتاهو كڤد كامو اڤ
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يڠ كامو تله كرجاكن.
بار َك ال َّله لِي و َلكُم بِال ُقرء ِ
ان ا ْل َعظِي ِمَ ،و َن َف َعنِي َوإِ َّياك ُْم
ُ
ْ َ
َ ْ
َ َ
بِما فِ ِيه ِمن اآلي ِ
ات َو ِّ
الذك ِْر ا ْل َح ِكي ِمَ ،و َت َق َّب َل ِمنِّي َو ِمنْك ُْم
َ َ
َ
تِ اَلو َته إِ َّنه هو ِ
ِ
يم.
السم ُ
يع ا ْل َعل ُ
َ ُ ُ ُ َ َّ
ِ
ِ
َأ ُق ُ ِ
يم لِي َو َلك ُْم َولِ َس ِائ ِر
ول َق ْولي ٰه َذا َو َأ ْس َت ْغف ُر ال َّل َه ا ْل َعظ َ
ؤمن ِ
ات وا ْلم ْؤ ِمنِين وا ْلم ِ
ا ْلمس ِل ِمين وا ْلمس ِلم ِ
َات
َ َ ُ
َ ُ
َ َ ُ ْ َ
ُ ْ
اس َت ْغ ِف ُرو ُه َف َيا َف ْو َز ا ْل ُم ْس َت ْغ ِف ِر ْي َن َو َيا َن َجا َة ال ّت ِائبِ ْي َن.
َف ْ
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