سيبركن سالم
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جون

 8 /شوال 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
َ ْ َ ِّ
ْ ُ ْ
2009/10
َف اَل م ِض َّل َله ومن ي ْض ِل ْل َف اَل ه ِ
2014/1
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 َ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 ال َّله ،إِ َّت ُقوا ال َّل َه َو ُأ ْوص ْيك ُْم َوا َّي َ
∫tË« sJœ Ê«œ oLOœ
بِ َت ْق َوى ال َّل ِهَ ،ف َق ْد َف َاز ا ْل ُم َّت ُق ْو َن.

N Íd~ wH WUL« VU

ماريله كيت برسام 2منيڠكتكن كتقواٴن كڤد ال َّله 
دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منيڠڬلكن سڬاال
i
الرڠنڽ .موده-مودهن كيت دبركتي دان درحمتي
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ال َّله  ددنيا دان اخيرة.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

سوده منجادي كالزيمن دالم كالڠن مشاركت كيت
برتمو اكن مڠوچڤكن سالم .ممبري سالم حكومڽ
اداله سنة مانكاال منجوابڽ ڤوال اداله واجب .فرمان
ال َّله  دالم سورة الن َِّساء ايات :86

ﭷﭸﭹﭺﭻ

ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ ﰈ
ﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏ
يڠ برمقصود :اڤابيال كامو دبري ڤڠحورمتن
دڠن سسواتو اوچاڤن حورمت (سڤرتي ممبري
سالم) ،مك بالسله ڤڠحورمتن ايت دڠن يڠ
لبيه باٴيق درڤدڽ اتاو بالسله دي (دڠن چارا
يڠ سام) .سسوڠڬوهڽ ال َّله سنتياس مڠهيتوڠ
تياڤ 2سسواتو.

لفظ السالم اداله ساله ساتو درڤد نام 2ال َّله  .اڤابيال
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كيت ممبري سالم ،برمعنى كيت مندعاكن سسام
كيت دڠن مقصود سموڬ ال َّله  مپالمتكن كيت
كم َضارتن سڤرتي ڤپاكيت ،كجاهتن دان
درڤد سبارڠ ُ
كبوروكن مأنسي ،جوڬ سالمت درڤد عذاب اڤي
نراك.
رسول ال َّله  تله برسبدا دالم حديث يڠ دروايتكن
اوليه امام مسلم يڠ برمقصود:
كامو سموا تيدق اكن داڤت مماسوقي شرڬ
سهيڠڬاله كامو بنر 2برايمان ،دان تيدق
سمڤورنا ايمان كامو سهيڠڬ كامو بركاسيه
سايڠ .ماهوكه اكو اجركن كڤد كامو سموا عملن
يڠ اكن مڠيرتكن كاسيه سايڠ؟ ياٴيت سيبركنله
سالم دالم كالڠن كامو.

بڬيتوله هيبتڽ عملن ممبري سالم سهيڠڬ منجادي
فكتور ڤنتيڠ اونتوق منداڤت ڬنجرن مماسوقي شرڬ.
بهكن رسول ال َّله  جوڬ مڠاجر اومت بڬيندا اڬر
مڠوچڤكن سالم كاتس ديري ماسيڠ 2دان سموا
25

همبا ال َّله  يڠ صالح ڤد ستياڤ كالي كيت ممباچ
َت ِح َّية دالم صالة دڠن لفظ “السالم علينا وعلى عباد
الله الصالحين“.

دمكين جوڬ ايندهڽ اڤابيال اوچاڤن سالم اين ساللو
دلفظكن كڤد استري ،سوامي ،انق ،2قوم كلوارڬ،
راكن سڤجابت ،صحابة هنداي ،جيرن تتڠڬ ،اهلي
جماعه دمسجد اتاو سوراو دان ستياڤ ساودارا
اسالم يڠ دتموٴي سام اد يڠ دكنلي اتاو سباليقڽ.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

مڠوچڤ سالم كڤد سسام اومت اسالم ،بوليه
دالكوكن دمان .2سڤرتي يڠ ڤرنه برالكو ڤد سواتو
هاري كڤد صحابة رسول ال َّله  يڠ برنام ُط َف ْيل بن
ُا َبي بن َك َعب تله مڠيكوري صحابتڽ عبدالله بن عمر
برجالن كڤاسر .بلياو منداڤتي عبدالله ممبري سالم
كڤد ستياڤ اورڠ يڠ دجومڤاٴيڽ سڤنجڠ براد دڤاسر
ترسبوت .كمودين عبدالله ڤولڠ تنڤا ممبلي سسواتو
اتاو مالكوكن سبارڠ اوروسن .اللو ُط َف ْيل برتاڽ كڤد
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عبدالله :كناڤ توان ڤرڬي كڤاسر ،تتاڤي تيدق ممبلي
سسواتو اتاو مالكوكن اوروسن؟ عبدالله منجواب:
اكو ڤرڬي كڤاسر اونتوق ممبري سالم كڤد اورڠ
اسالم يڠ اكو تموٴي دسان.
بڬيتوله كسوڠڬوهن ڬنراسي صحابة ڤد كتيك ايت
يڠ تله دديديق اوليه رسول ال َّله  دالم ملقساناكن
عمل صالح يڠ دانجوركن سڤرتي عبدالله بن عمر
يڠ ساڠت مڠرتي بهاوا ممبري دان منجواب سالم
اداله ساتو عباده .ڤريستيوا اين منجادي دليل بهاوا
كيت ساڠت دڬالقكن ممبري سالم دان منجوابڽ
كڤد ستياڤ اورڠ يڠ دجومڤاٴي سام اد مڠناليڽ اتاو
تيدق ،دڠن شرط تيدق منيمبولكن فتنه.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

رسول ال َّله  دالم كهيدوڤن سهارين سنتياس
مندهولوٴي ڤارا صحابة ممبري سالم ترماسوق
كڤد كانق 2يڠ سدڠ برماٴين .2بڬيندا  جوڬ تله
منڬسكن بهاوا اورڠ يڠ لبيه اوتام دسيسي ال َّله 
27

اياله مريك يڠ مموالكن سالم.

اوليه ايت ماريله كيت برسام 2مڠهيدوڤكن سنه
رسول ال َّله  اين .سيبركنله كاسيه سايڠ ماللوءي
سالم .موالكنله دڠن مڠهديهكن كڤد انسان 2يڠ
كيت سايڠي ،اڤابيال كيت ساليڠ ممبري دان منجواب
سالم .اين برمعنى كيت ساليڠ مندعاكن كسجهتراٴن
انتارا ساتو سام الٴين.

اوسه دتوڠڬو اورڠ سكليليڠ اونتوق مموالكن سالم،
بهكن كيتاله يڠ سڤاتوتڽ ترلبيه دهولو ممبريكن
سالم ،كران ايتوله يڠ دعملكن اوليه رسول ال َّله .
جك بنر 2چينتا كڤد بڬيندا  ،كيت اكن ڤستي
برسوڠڬوه 2اونتوق ممبوات اڤ ٢يڠ دسوكاٴيڽ.

ﭷﭸﭹﭺﭻ

ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
28

ﯰﯱ
يڠ برمقصود :مك اڤابيال كامو ماسوق كمان2
رومه ،هندقله كامو ممبري سالم كڤد (سسياڤا
يڠ سڤرتي) كامو دڠن مموهون كڤد ال َّله
چارا هيدوڤ يڠ بركت الڬي باٴيق .دمكينله
ال َّله منرڠكن ايات( 2يڠ منجلسكن حكوم-
حكومڽ) ،سوڤاي كامو ممهميڽ.

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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