ڬاجيت انتارا مادو اتاو راچون
 21دسيمبر  13 / 2018ربيع اخير 1440

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.
َ
ُ َ َ ْ ُ
ُ
َأ ْش َه ُد َأ ْن اَل 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.
ِ
ِ
ِ
اي
َأ َّما َب ْع ُدَ ،ف َيا ع َبا َد الله ،إِ َّت ُقوا ال َّل َه َو ُأ ْوص ْيك ُْم َوا َّي َ
∫tË« sJœ Ê«œ oLOœ
بِ َت ْق َوى ال َّل ِه َف َق ْد َف َاز ا ْل ُم َّت ُق ْو َن.
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ماريله كيت برسام 2منيڠكتكن كتقواٴن كڤد ال َّله 
دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منيڠڬلكن سڬاال
i
الرڠنڽ .موده  -مودهن كيت دبركتي دان درحمتي
ال َّله  ددنيا دان اخيرة.
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سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

كهيدوڤن كيت ڤد هاري اين دڤنوهي دڠن الت2
تيكنولوڬي .ڤد زمان يڠ سماكين ماجو دان سربا
چڠڬيه اين ،كيت ڤرلو مڠڬوناكن الت 2تيكنولوڬي
كران اي ممڤوپاٴي كباٴيقنڽ يڠ ترسنديري .اڬق
َج ْڠ َڬل سكيراڽ سسأورڠ ايت منولق اونتوق
مڠڬوناكن الت 2تيكنولوڬي تركيني مثالڽ ڤڠڬوناٴن
تيليفون بيمبيت ،كومڤوترَ ،ت ْب ِل ْيت دان الٴين.2

سبهاڬين ايبو باڤ سڠڬوڤ ممبليكن ڬاجيت سڤرتي
َت ْب ِل ْيت ،تيليفون ڤينتر دان سباڬايڽ كڤد انق 2مريك
كران تيدق ماهو دأڠڬڤ كتيڠڬالن زمان .اد يڠ
منجاديكنڽ سباڬاي هديه مراعيكن هاري الهير
انق 2مريك اتاو كجاياٴن دالم ڤڤريقساٴن سرت
ڤلباڬاي توجوان يڠ الٴين .تيدق كورڠ جوڬ يڠ
منجاديكن ڬاجيت سباڬاي تمن برماٴين انق 2كچيل
اڬر ايبو باڤ داڤت مالكوكن كرجا 2مريك دڠن تنڠ
تنڤا ڬڠڬوان.
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سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

كباپقن كانق 2دان سبهاڬين درڤد رماج سكوله
مڠڬوناكن ڬاجيت اونتوق توجوان برماٴين ِڬ ْيم
) (gameدڠن ممبواڠ ماس بڬيتو سهاج دان مڠابايكن
كرجا 2سكوله .مريك سڠڬوڤ برجاڬ الروت مالم
يڠ اخيرڽ مپببكن مريك مڠنتوق دالم كلس دان تيدق
داڤت ممبري تومڤوان كڤد ڤالجرن .ترداڤت جوڬ
مريك يڠ ڤونتيڠ سكوله كران مڠنتوق دان كلتيهن
دسببكن ڬاجيت.

ڤركارا يڠ لبيه ممبيمبڠكن كيت اياله ترداڤت سبهاڬين
درڤد مريك يڠ منجاديكن ڬاجيت اونتوق منجالينكن
هوبوڠن سوڠسڠ انتارا لالكي دڠن ڤرمڤوان
سڤرتي مموات تورون دان مموات ناٴيق ڬمبر 2يڠ
َ
مڠغ ْي َر ْهكن دان اخيرڽ ترجبق مالكوكن هوبوڠن
سوليت يڠ ترالرڠ.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

ڤپاله ڬوناٴن ڬاجيت اين تيدق هاڽ مليبتكن ڬولوڠن
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كانق 2دان رماج سهاج ،ماله اي توروت مليبتكن
ڬولوڠن ديواس .اد درڤد كالڠن مريك يڠ برماٴين
ڬاجيت تيدق مڠيرا ماس دان تمڤت .ترداڤت دالم
كالڠن ڤنجاوت عوام ماهو ڤون سواستا يڠ برجم2
برماٴين ڬاجيت دان ماليري المن سوسيال سڤرتي
يس ُبوق دان الٴين 2ڤد وقتو بكرج دڤجابت سهيڠڬ
ِف ْ
مپببكن كرجا 2ترأباي .اد جوڬ يڠ سيبوق مالين
ڤڠڬيلن تيليفون بيمبيت مريك ،سدڠكن دي سدڠ
برأوروسن دڠن ڤلڠڬن دكاونتر.

اد ڤوال يڠ مڠڬوناكنڽ دالم كاداٴن بربهاي سڤرتي
كتيك ملينتس جالن راي ،كتيك ممندو كندراٴن،
كتيك منوروني دان مناٴيقي تڠڬ دڤوست 2ممبلي
بله يڠ كادڠ 2مپببكن برالكوڽ كمالڠن جالن راي،
ترجاتوه درڤد تڠڬ ،منچدراكن اورڠ الٴين دان
سباڬايڽ .تيدق كورڠ جوڬ اد ڤاسڠن سوامي استري
دان اهلي كلوارڬ منجادي ڤورق ڤراندا دسببكن
اڠكارا ڬاجيت.
القرءان مپوروه كيت سوڤاي مڠڬوناكن هرتا باڬي
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توجوان كباٴيقن دان مالرڠ كيت درڤد منددهكن
ديري كڤد ڤركارا 2يڠ بوليه ممبيناساكن سباڬايمان
فرمان ال َّله  دالم سورة البقرة ايات .195
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يڠ برمقصود :دان نفقهكنله (اڤ يڠ اد ڤد كامو)
كران منڬقكن اڬام ال َّله .دان جاڠنله كامو سڠاج
منچامڤقكن ديري كامو كدالم بهاي كبيناساٴن
دان بربوات باٴيقله كران سسوڠڬوهڽ ال َّله
مپوكاٴي اورڠ يڠ بربوات باٴيق.

اڤ يڠ لبيه مالڠ اياله كداڤتن جوڬ اومت اسالم
سنديري يڠ برماٴين ڬاجيت دمسجد كتيك خطيب
مپمڤايكن خطبة جمعة سدڠكن مندڠرڽ مروڤاكن
شرط صح صالة فرض ترسبوت .اد جوڬ يڠ تيدق
ماهو بر ِو ِريدِ ،
برذ ِكر دان بردعا سلڤس صالة كران
ترڬيسا 2اونتوق منداڤتكن ڬاجيت مريك ،سدڠكن
سلڤس صالة ايتوله وقتو يڠ ترباٴيق اونتوق برذكر
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دان بردعا.

دسمڤيڠ ايت جوڬ ،اد يڠ مڠڬوناكن ڬاجيت
اونتوق مپيباركن سسواتو بريتا يڠ بلوم ڤستي كبنرنڽ.
اللو ترسيبارله ڤرخبرن ترسبوت كسڬنڤ تمڤت
دان تروس دڤرچاياٴي تنڤا سبارڠ شك واسڠكا.
ڤرخبرن سڤرتي اين بوليه مڠوندڠ فتنه ،ڤرسليسيهن،
ڤرموسوهن دان ڤرڤچاهن.
سالٴين ايت ،ڬاجيت جوڬ بوليه مرڠڬڠكن
هوبوڠن كاسيه سايڠ انتارا اهلي كلوارڬ دان صحابة
هنداي .رسول ال َّله  مڠيڠتكن اومت اسالم
ماللوءي حديثڽ يڠ دروايتكن اوليه امام احمد ابن
حنبل:
ِ ِ ِ
ِ
اء ْو َن بِالنَّ ِم ْي َم ِة ا ْل ُم َف ِّر ُق ْو َن َب ْي َن
ش َر ُار عب َاد ال َّله ا ْل َم َّش ُ
ِ ِ
ت
آء ال َعنَ َ
األَح َّبة ا ْل َبا ُغ ْو َن ال ُب َر َ
يڠ برمقصود :سكجي 2مأنسي اياله مريك يڠ
برجالن منابور فتنه ،مريك يڠ مالڬ-الڬاكن
دانتارا انسان يڠ بركاسيه سايڠ دان مريك يڠ
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منچاري 2كسالهن ترهادڤ اورڠ يڠ تيدق
برساله.
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كيت تيدق منافيكن بهاوا سيستم تيكنولوڬي دان
كچڠڬيهن ڤرالتنڽ ممڤوپاٴي باپق كباٴيقن سڤرتي
ممودهكن اوروسن كومونيكاسي ،مپياڤكن توڬسن،
سباڬاي الت ڤمبالجرن اتاو ڤڠهنترن دوكومن
سچارا ڤانتس .يڠ ڤنتيڠڽ ،سموا ڤيهق سام اد ايبو
باڤ ،كتوا كلوارڬ ،ڬورو سكوله ماهو ڤون سأورڠ
ماجيكن هندقله سنتياس ممنتاو دان ممڤرايڠتكن
اورڠ يڠ دباوه جاڬاٴن مريك اڬر مڠڬوناكن الت2
تيكنولوڬي سڤرتي اين اونتوق توجوان كباٴيقن دان
تيدق مڠڬوناكنڽ كڤد ڤركارا يڠ سيا 2دان مالاليكن،
لبيه 2الڬي كڤد ڤركارا يڠ ممباوا كڤد دوسا .ماريله
كيت سام 2مرنوڠي فرمان ال َّله  دالم سورة
ال َّت ْح ِر ْيم ايات :6
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يڠ برمقصود :واهاي اورڠ يڠ برايمان ،ڤليهاراله
ديريمو دان كلوارڬامو درڤد اڤي نراك يڠ باهن
بكرڽ اداله مأنسي دان باتو .ڤنجاڬاڽ مالئكة2
يڠ كاسر ،كراس ،دان تيدق مندرهاك ال َّله
ترهادڤ اڤ يڠ دڤرينتهكن كڤد مريك دان
ساللو مڠرجاكن اڤ يڠ دڤرينتهكن.

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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