
1

i

جمعة خطبة
سيري2009/10

∫t�Ë« sJ��œ Ê«œ oLO�œ

èN� Íd~� w�H� W�UL��« V�U�

2014/1

هرمونيكن رومهتڠڬ

3 سيڤتيمبر 2021 / 25 محرم 1443

ِه  بِاللَّ َوَنُعْوُذ  َوَنْسَتْغِفُرُه.  َوَنْسَتِعْينُُه  َنْحَمُدُه  لِّلِه  َاْلَحْمُد 
ُه  اللَّ َيْهِدِه  َمْن  َأْعَمالِنَا.  َسيَِّئاِت  َوِمْن  َأْنُفِسنَا  ُشُرْوِر  ِمْن 

َفَل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفَل َهاِدَي َلُه. 

ُه َوْحَدُه َل َشِريَك َلُه، َوَأْشَهُد  َوَأْشَهُد َأْن َل إِٰلَه إِلَّ اللَّ
ْم  َوَسلِّ َصلِّ  َاللَُّهمَّ  َوَرُسوُلُه.  َعْبُدُه  ًدا  ُمَحمَّ َسيَِّدَنا  َأنَّ 
َوَمْن  َوَأْصَحابِِه  آلِِه  َوَعَلى  ٍد  ُمَحمَّ َسيِِّدَنا  َعَلى  َوَباِرْك 

ْين.  َتبَِعُهْم بِإِْحَساٍن إَِلى َيْوِم الدِّ

اَي  َوإِيَّ ُأْوِصْيُكْم  َه،  اللَّ ُقوا  اتَّ ِه،  اللَّ ِعَباَد  َفَيا  َبْعُد،  ا  َأمَّ
ِه، َفَقْد َفاَز اْلُمتَُّقْوَن. بَِتْقَوى اللَّ

  ه ماريله كيت برسام2 منيڠكتكن كتقواٴن كڤد اللَّ
دڠن ملقساناكن سڬال ڤرينته دان منيڠڬلكن سڬال 
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ه  لرڠنڽ. موده مودهن كيت دبركتي دان درحمتي اللَّ
 ددنيا دان اخيرة.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

ه  دڠن چوۏيد-19 يڠ  كيت سدڠ داوجي اوليه اللَّ
مپببكن باپق برلكو ڤروبهن دالم كهيدوڤن سهارين. 
انتاراڽ كيت براد دالم رومه دالم تمڤوه ماس يڠ لما. 
كأداٴن اين مپببكن كيس2 كڬانسن دالم رومه تڠڬ 
منيڠكت. ماريله ستياڤ كيت تراوتاماڽ ڤارا ايبوباڤ 
رومهتڠڬ  اڬر  بسر  يڠ  ڤرانن  مماٴينكن  سوامي  دان 

كيت هرموني، امان دان سجهترا.

دڠن  رومهتڠڬ  مڠهيدوڤكن  هندقله  ايبوباڤ 
سواسان اسلم. اجقله انق2 اونتوق منديريكن صلة 
برجماعه، ممباچ القرءان، بردعاء، برذكر دان لٴين2 
ه  دالم سورة طه ايات 132: عملن لڬي. فرمان اللَّ

ڃ ڃ ڃ چ چ 

ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
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كلوارڬامو  كڤد  ڤرينتهكنله  دان  برمقصود:  يڠ 
دالم  كامو  برصبرله  دان  صلة  منديريكن 
كڤدامو،  رزقي  ممينتا  تيدق  كامي  مڠرجاكنڽ. 
كاميله يڠ ممبري رزقي كڤدامو. دان كسودهن 

)يڠ باٴيق( اداله باڬي اورڠ يڠ برتقوى.

اهلي  دڠن  برڬاٴول  هندقله  كيت  سام  يڠ  ماس  ڤد 
كمسراٴن.  دان  سايڠ  كاسيه  ڤنوه  دڠن  كلوارڬ 
ايڠتله، صفة كاسيه سايڠ امت ڤنتيڠ دالم ممبينا سبواه 
سڤنجڠ  ترجامين  اكن  كهرمونين  سوڤاي  كلوارڬ 
امام  رواية  حديث  دالم    ه  اللَّ رسول  سبدا  ماس. 

مسلم يڠ برمقصود:

اكن  تيدق  ه  اللَّ مأنسي،  مپايڠي  تيدق  بارڠسياڤا 
مپايڠيڽ.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

بنتو-ممبنتو  اد سيكڤ ساليڠ  ڤرلو  دالم رومهتڠڬ، 
منولوڠ  دڬالقكن  سوامي  استري.  سوامي  انتارا 



4

دان  توڬسڽ  ببنن  مريڠنكن  باڬي  استري  ممبنتو  دان 
ه  اداله  داڤت مڠورڠكن تكنن هيدوڤ. رسول اللَّ
برتڠڬوڠجواب  يڠ  سوامي  سأورڠ  ترباٴيق  چونتوه 
سيدتنا  درومه.  استري  ممبنتو  سنديري  بڬيندا  كران 
عائشة  بركات دالم حديث رواية امام بخاري يڠ 

برمقصود:

رومه.  كرج2  ممبوات  استريڽ  ممبنتو    نبي 
اڤبيل ماسوق وقتو صلة بڬينداڤون كلوار صلة 

كمسجد.

دان  هرموني  اكن  تڠڬ  رومه  ڤرچاياله،  دان  يقين 
سنتياس  سكلوارڬ  كيت  اڤابيل  كبركتن  دڤنوهي 

. ه ه  دان مڠيكوتي سنه رسول اللَّ مندكتي اللَّ

ڃ ڃ ڃ چ چ 
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ڻ  ڻ   ڻڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  

ہ  ھ  ھ  ھ

يڠ برمقصود: دان اورڠ يڠ برايمان، للكي دان 
ڤرمڤوان، ستڠهڽ منجادي ڤنولوڠ باڬي ستڠهڽ 
كباٴيقن  بربواتكن  مپوروه  مريک  لٴين:  يڠ 
مريک  دان  كجاهتن،  بربوات  درڤد  ملرڠ  دان 
منديريكن صلة دان منونايكن زكاة، سرتا طاعة 
دبري  اكن  ايت  مريک  رسولڽ.  دان  الله  كڤد 
رحمة اوليه الله، سسوڠڬوهڽ الله مها ڤركاس 

لڬي مها بيجقسان.

اُكْم  ُه لِْى َوَلُكْم فِْى الُقْرَءاِن اْلَعظِْيِم، َوَنَفَعنِْى َوإِيَّ َباَرَك اللَّ
ْكِر اْلَحِكْيِم، َوَتَقبََّل ِمنِّْى َوِمنُْكْم  بَِما فِْيِه ِمَن اْلَياِت َوالذِّ

ِمْيُع اْلَعِليُم. ُه ُهَو السَّ تَِلَوَتُه، إِنَّ

َه اْلَعظِْيَم لِْى َوَلُكْم َولَِساِئِر  َأُقْوُل َقْولِْى ٰهَذا َوَأْسَتْغِفُر اللَّ
َواْلُمْؤِمنَاِت،  َواْلُمْؤِمنِْين  َواْلُمْسِلَماِت  اْلُمْسِلِمْيَن 

َفاْسَتْغِفُرْوُه، َفَيا َفْوَز الُمْسَتْغِفِرْيَن َوَيـا َنَجاَة التَّاِئبِْيَن.


