ڤنچڬهن كبكرن
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اڤريل

 11 /شعبان 1439

ﺧﻄﺒﺔ ﺟﻤﻌ

َ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
َ ْ َ ِّ
ْ ُ ْ
َف اَل م ِض َّل َله ومن ي ْض ِل ْل َف اَل ه ِ
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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
ِ
ِ
ِ
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 َ
∫tË« sJœ Ê«œ oLOœ
ال َّل ِهَ ،ف َق ْد َف َاز ا ْل ُم َّت ُق ْو َن.

N Íd~ wH WUL« VU

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

برسمڤنا دڠن سمبوتن هاري اڠڬوتا بومبا يڠ
دسمبوت ڤد  4مي ستياڤ تاهون ،ماريله كيت
برسام 2مڠيمبس كمبالي تراڬدي )tragedi( 2ڤاهيت
يڠ تله منيمڤا نڬارا دان ڤڠوربانن اڠڬوتا 2بومبا دالم
ممستيكن كسجهتراٴن دان كمعمورن عوام سنتياس
ترڤليهارا .تيدق دنافيكن ،باپق جوڬ كيس كچمسن
دان كبكرن بسر برالكو دنڬارا كيت.

ساله ساتو كيس يڠ كيت تيدق داڤت لوڤاكن اياله
كيس كبكرن ڤوست تحفيظ دار القرءان ا ِ ِّت َف ِ
اق َّية يڠ
تله مڠوربانكن سراماي  21ڤالجر دان  2اورڠ تناڬ
ڤڠاجر ڤد تاهون لڤس .كجادين يڠ تراڬيس ()tragis
سڤرتي اين ،منونتوت كيت برسام 2مماٴينكن ڤرانن
دالم اسڤيك ڤنچڬاهن كسالمتن كبكرن .ماريله
كيت سموا بردعا اڬر مڠسا يڠ ترليبت دالم كبكرن
ترماسوق دالم شهيد اخيرة سباڬايمان سبدا رسول
ال َّله  دالم حديث رواية ابو داود يڠ برمقصود:
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ماتي شهيد سالٴين تربونوه ڤد جالن ال َّله اد
توجوه ياٴيت :اورڠ يڠ منيڠڬل كران تركنا
ڤپاكيت طاعون اداله شهيد ،اورڠ ماتي تڠڬلم
اداله شهيد ،اورڠ يڠ ماتي كران ساكيت سسق
نفس ،اورڠ يڠ ماتي كران ساكيت ڤروت ،اورڠ
يڠ ماتي تربكر ،اورڠ يڠ ماتي كران رونتوهن
سرتا اورڠ يڠ ماتي دالم كاداٴن َح ِ
امل.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

جابتن بومبا دان ڤپالمت مليسيا سميمڠڽ مڠڬالقكن
ڤڠليبتن مشاركت مپرتاي ڤاسوكن بومبا كومونيتي
دان َم ْي بومبا ()Bomba Komuniti dan My Bomba
دالم ڤپيبارن معلومت بركناٴن ڤنچڬاهن كبكرن دالم
كاوسن كديامن .ماللوءي ڤروڬرام سڤرتي اين،
جابتن تروس مندمڤيڠي مشاركت تيدق كيرا دديسا
ماهوڤون دكوتا دمي منجاديكن اسڤيك ڤنچڬاهن
كبكرن دان تيندقن اول كچمسن منجادي سواتو
بوديا دالم كالڠن مشاركت.
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كيت جوڬ ڤرلو منونجوقكن سيكڤ ڤريهاتين،
برتڠڬوڠجواب دان مڠهرڬاٴي كمودهن كبومباٴن
سڤرتي الت ڤمادم اڤي ،سيستم سالور بنتو موال،
لوچيڠ كچمسن دان الٴين 2يڠ دڤاسڠ دڤريميس2
اڬر تيدق دروسقكن سرتا منجادي مڠسا ۏنداليسمى
( )vandalismeاتاوڤون دسالهڬوناكن اوليه ڤيهق يڠ
تيدق برتڠڬوڠجواب.

ڤربواتن تيدق برتڠڬوڠجواب اين دبنچي اوليه ال َّله
 سباڬايمان فرمانڽ دالم سورة َ
األ ْع َراف ايات : 56

ﭷﭸﭹﭺﭻ

ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ
ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢﯣ
يڠ برمقصود :دان جاڠنله كامو بربوات
كروسقن دبومي سسوده ال َّله مپدياكن سڬاال
يڠ ممباوا كباٴيقن ڤداڽ دان بردعاله كڤدڽ دڠن
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ڤراساٴن بيمبڠ (كاالو 2تيدق دتريما) دان جوڬ
دڠن ڤراساٴن ترهارڤ( 2سوڤاي مقبول).
سسوڠڬوهڽ رحمة ال َّله ايت دكت كڤد اورڠ يڠ
ممڤرباٴيقي عملنڽ .

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

ماريله برسام 2كيت بردعا كحضرة ال َّله  اڬر
هيدوڤ كيت اين دليندوڠي درڤد سڬاال ماالڤتاك
يڠ بوليه ممباوا مصيبة كڤد رعيت مليسيا يڠ چينتاكن
كسجهتراٴن .دڠن اين اداله دڬالقكن سوڤاي ستياڤ
كديامن ممڤوپاٴي الت ڤمادم اڤي باڬي منچڬه
كبكرن .دسمڤيڠ كمودهن ڤرالتن ڤنچڬاهن بومبا
دڬوناكن اونتوق ممادمكن كبكرن ،كيت جوڬ
دأجر اونتوق بردعا سباڬايمان سبدا رسول ال َّله 
دالم حديث رواية امام ال َّن َسائِي:
ال َّل ُه َّم إِنِّي َأ ُعو ُذ بِ َ
ك ِم ْن ال َّت َر ِّدي َوا ْل َه ْد ِم َوا ْلغ ََر ِق
َوا ْل َح ِر ِ
يق

يڠ برمقصود :يا ال َّله ،اكو برليندوڠ كڤدمو دري
30

كماتين كران ترتيمڤا رونتوهن ،ماتي كران جاتوه
درڤد تمڤت تيڠڬي ،ماتي كران تڠڬلم دان ماتي
كران كبكرن.

رسول ال َّله  مڠاجركن كيت منچڬه كبكرن
سباڬايمان سبدا رسول ال َّله  دالم حديث صحيح
رواية امام البخاري يڠ برمقصود:
جك مالم سوده داتڠ ،ڤستيكن انق 2براد درومه
كران ڤد ساعت ايت شيطان سدڠ بركليارن.
جك وقتو عشاء تله براللو بياركنله مريك دان
توتوڤ ڤينتو 2رومه كامو دڠن بسم ال َّله ،توتوڤله
اڤي ڤليتا (لمڤو) دڠن بسم ال َّله ،توتوڤ تمڤت
مينوم دان ماكن دڠن بسم ال َّله واالوڤون دڠن
هاڽ ملتقكن سسواتو داتسڽ.

فرمان ال َّله  دالم سورة ال َّت ْح ِر ْيم ايات :6

ﭷﭸﭹﭺﭻ

ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ
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ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ

ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ

يڠ برمقصود :واهاي اورڠ يڠ برايمان! ڤليهاراله
ديري كامو دان كلوارڬ كامو دري نراك يڠ
باهن 2باكرنڽ :مأنسي دان باتو (برهاال); نراك
ايت دجاڬ دان دكاول اوليه مالئكة 2يڠ كراس
كاسر (اليننڽ); مريك تيدق مندرهاك كڤد ال َّله
دالم سڬاال يڠ دڤرينتهكنڽ كڤد مريك ،دان
مريك ڤوال تتڤ مالكوكن سڬاال يڠ دڤرينتهكن.

بار َك ال َّله لِى و َلكُم فِى ا ْل ُقرء ِ
ان ا ْل َعظِ ْي ِمَ ،و َن َف َعنِى َوإِ َّياك ُْم
ُ ْ َ ْ ْ ْ َ
َ َ
بِما فِي ِه ِمن ْاآلي ِ
ات َو ِّ
الذك ِْر ا ْل َح ِك ْي ِمَ ،و َت َق َّب َل ِمن ِّْى َو ِمنْك ُْم
َ ْ َ َ
ِ
الس ِم ْي ُع ا ْل َ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 ا ْل َعظِ ْي َم لِ ْى َو َلك ُْمَ ،ولِ َس ِائ ِر
ات ،وا ْلم ْؤ ِمنِين وا ْلم ْؤ ِمن ِ
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 َيـا َن َجا َة ال َّت ِائبِ ْي َن.
َف ْ
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