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ﺧﻄﺒﺔ ﺟﻤﻌ

َا ْل َح ْم ُد ل َّ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
َ ْ َ ِّ
ْ ُ ْ
2009/10
2014/1
َف اَل م ِض َّل َله ومن ي ْض ِل ْل َف اَل ه ِ
اد َي َل ُه.
َ
ُ َ َ ْ ُ
ُ

ﺳﻴﺮي

َأ ْش َه ُد َأ ْن لاَ إِ ٰل َه إِلاَّ ال َّل ُه َو ْح َد ُه لاَ َ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.
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ماريله كيت برسام 2منيڠكتكن كتقواٴن كڤد ال َّله 
سڬاال
دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منيڠڬلكن
i
الرڠنڽ .موده-مودهن كيت دبركتي دان درحمتي
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ال َّله  د دنيا دان اخيرة.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

مسجد اداله تمڤت ُس ُجود ،رومه ال َّله  .تتامو يڠ
داتڠ مڠونجوڠي مسجد اداله مريك يڠ سڠڬوڤ
مڠعبديكن ديري كڤد ال َّله  دڠن برجنجي
اكن منجادي همبا ال َّله  يڠ سنتياس طاعة كڤد
ڤرينتهڽ .مسجد اداله ساله ساتو درڤد تندا وجودڽ
اومت اسالم دسواتو تمڤت دموك بومي اين ،كران
دسينيله تمڤت ڤرتموان دان مروڤاكن ساله ساتو تندا
ڤرڤادوان اومت اسالم .دسينيله جوڬ وجودڽ اورڠ
يڠ برتقوى دان برساودارا .سباڬايمان فرمان ال َّله 
دالم سورة ال َت ْو َبة ايات :18
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ﮡﮢﮣﮤﮥﮦ

ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
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ﮰﮱ
يڠ برمقصود :هاپاساڽ يڠ ممعموركن مسجد2
ال َّله ايت اياله اورڠ يڠ برايمان كڤد ال َّله دان هاري
اخيرة سرتا منديريكن سمبهيڠ دان منونايكن
زكاة دان تيدق تاكوت مالٴينكن كڤد ال َّله ،مك
اداله دهارڤكن مريك منجادي دري ڬولوڠن يڠ
منداڤت ڤتونجوق.

مسجد تيدقله داڤت دساماكن دڠن تمڤت 2الٴين
سڤرتي رومه 2ڤرسنديرين ،ديوان اورڠ راماي،
ڤوست ممبلي-بله اتاو ڤاسر كران تمڤت يڠ سوچي
الڬي موليا اين منجادي تمڤت اورڠ اسالم مالكوكن
عباده كڤد ال َّله  .اي جوڬ اداله تمڤت كباجيكن
يڠ ڤنوه دڠن رحمة دان بركت.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

رسول ال َّله  مڠڬسا اومتڽ اڬر چينتاكن مسجد
سوڤاي داڤت مپالمتكن ديري دان منداڤت ڤرليندوڠن
ال َّله  ڤد هاري قيامة .مريك يڠ سنتياس مڠونجوڠي
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مسجد دڠن توجوان برعباده دان منداڤت كرضاٴن
ال َّله  اكن ممڤرأوليهي ڬنجرن يڠ بسر ياٴيت شرڬ
سرتا منجادي بوقتي تنتڠ كايمانن ڤد هاري اخيرة
كلق .سبدا رسول ال َّله  دالم حديث رواية امام
البخاري:
من َغ َدا إِ َلى ا ْلمس ِ ِ
اح َأ َع َّد ال َّل ُه َل ُه ُن ُز َل ُه ِم َن
جد َو َر َ
َ ْ
َ ْ
ِ
اح
ا ْل َج َّنة ُك َّل َما َغ َدا َأ ْو َر َ

برمقصود :سسياڤا يڠ ڤرڬي كمسجد دوقتو
ڤاڬي دان ڤتڠ ،ال َّله  مپدياكن اونتوقڽ سسواتو
هيدڠن يڠ بياسا دبريكن كڤد تتامو دشرڬ باڬي
ستياڤ كالي اي ڤرڬي كمسجد سام اد ڤاڬي اتاو
ڤتڠ.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

اڤ يڠ ممبيمبڠكن سواسان اخير 2اين اياله
اد سڬلينتير مشاركت يڠ كورڠ برادب كتيك
مڠونجوڠي مسجد .مريك تنڤا سڬن سيلو تيدق
مڠحورمتي كسوچين دڠن مالكوكن ڤربواتن كجي
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سڤرتي منچاچي ،ممفتنه دان ملونتركن توهمهن،
ممبوروق-بوروقكن ڤريبادي اورڠ الٴين سرتا
كع ْي َبن ساوداراڽ .ڤربواتن منجاديكن
منددهكن َ
مسجد سباڬاي ڤوست ڤپيبارن فتنه ،فهمن اينديۏيدو
دان ڤوليتيك كڤارتين برتنتاڠن دڠن روح اسالم .ال َّله
 سچارا تڬس منمڤلق سيكڤ ڬولوڠن منافق يڠ
چوبا منجاديكن مسجد اين سباڬاي الت ڤرڤچاهن
منروسي فرمانڽ دالم سورة ال َت ْو َبة ايات :107
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يڠ برمقصود  :دان اورڠ يڠ ممبينا مسجد دڠن
توجوان ممبهاياكن ،دان مڠواتكن كايڠكرن،
سرتا ممچه-بلهكن ڤرڤادوان اورڠ يڠ برايمان،
دان اونتوق (دجاديكن تمڤت) اينتيڤن باڬي
اورڠ يڠ تله ممرڠي ال َّله  دان رسولڽ
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سبلوم ايت .دان مريك اكن برسومڤه دڠن
بركات :تيدقله كامي كهندقي مالٴينكن اونتوق
كباٴيقن سمات .2ڤدحال ال َّله مپقسيكن ،بهاوا
سسوڠڬوهڽ مريك اداله بردوستا.

دڠن ايت منجادي تڠڬوڠجواب اومت اسالم سكالين
بهاوا كونجوڠن كيت كمسجد هندقله اتس داسر
كتقواٴن كڤد ال َّله  .هندقله كيت منجاڬ ادب،2
تاتاترتيب ،تيڠكه الكو ،ڤربواتن دان ڤرچاكاڤن كيت
سماس براد دتمڤت يڠ موليا اين .مريك يڠ حاضر
كمسجد اتس توجوان اونتوق ممچه-بلهكن اومت
اسالم سرتا ممبوروق دان منچمركن ايميج اسالم
اداله دالرڠ دان بوليه دساماكن دڠن ڬولوڠن مشرك
يڠ تيدق اليق ممعموركن مسجد اين.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

ماريله كيت برسام 2منجاڬ كسوچين مسجد دڠن
منجاڬ ادب-ادبڽ سڤرتي مماسوقي مسجد دڠن
كاكي كانن سرتا ممباچ دعا ،كمودين صالة دوا
15

الم ْسجد ،برنية اعتكاف ،تيدق ملينتس
ركعة َت ِح َّي ُة َ
دهادڤن اورڠ سدڠ صالة دان الٴين .2ايلقكن ديري
درڤد مالكوكن ككوتورن ظاهر سڤرتي برڤاكاين
كوتور ،مولوت برباٴو كران روكوق دان ممبواڠ
سمڤه مرات .2ككوتورن باطن ڤوال ياٴيت بركات
نيستا ،بربوهوڠ ،بردوستا ،حسد دڠكي ،منچريتاكن
اوروسن دنياوي دان الٴينُ .2س ِعيد بن ُم َس َّيب
بركات :سسياڤا يڠ دودوق ددالم مسجد ،برارتي دي
برتمو دڠن توهنڽ دان سمستيڽ دي هاڽ بركات2
دڠن ڤركاتان باءيق .فرمان ال َّله  دالم سورة ال َت ْو َبة
ايات :108
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ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ
ﯵﯶﯷ
يڠ برمقصود  :كاتاكنله :توهنكو مپوروه برالكو
عادل (ڤد سڬاال ڤركارا) ،دان (مپوروه سوڤاي
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كامو) هادڤكن موك (دان هاتي) كامو (كڤد ال َّله)
دڠن بتول ڤد تياڤ 2كالي مڠرجاكن سمبهيڠ،
دان برعبادتله دڠن مڠإخالصكن عمل اڬام
كامو كڤداڽ سمات( ;2كران) سباڬايمان اي تله
منجاديكن كامو ڤد موالڽ( ،دمكين ڤوال) كامو
اكن كمبالي (كڤدڽ).

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،
َ ُ ْ َ َ ُ
ُ ْ ْ َ َ ُ ْ َ
َفاس َت ْغ ِ
ِ
ْ
ُ
َ
الر ِح ْي ُم.
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