
825

i

جمعة خطبة
سيري2009/10

∫t�Ë« sJ��œ Ê«œ oLO�œ

èN� Íd~� w�H� W�UL��« V�U�

2014/1

خطبة كدوا بولن جانواري 2022

ِه  بِاللَّ َوَنُعوُذ  َوَنْسَتْغِفُرُه،  َوَنْسَتِعينُُه  َنْحَمُدُه  ِه  لِلَّ َاْلَحْمُد 
ُه  اللَّ َيْهِدِه  َمْن  َأْعَمالِنَا،  َسيَِّئاِت  َوِمْن  َأْنُفِسنَا  ِمْن ُشُروِر 

َفَل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفَل َهاِدَي َلُه.

ُه َوْحَدُه َل َشِريَك َلُه، َوَأْشَهُد  َوَأْشَهُد َأْن َل إِٰلَه إِلَّ اللَّ
ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه. َأنَّ َسيَِّدَنا ُمَحمَّ

ِدِن اْلَفاتِِح لَِما ُأْغِلَق َواْلَخاتِِم  َاللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى َسيِِّدَنا ُمَحمَّ
ِصَراطَِك  إَِلى  َواْلَهاِدي  بِاْلَحقِّ  اْلَحقِّ  َناِصِر  َسَبَق  لَِما 

اْلُمْسَتِقيم َوَعَلى آلِِه َحقَّ َقْدِرِه َوِمْقَداِرِه اْلَعظِْيِم.
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اسالم دان ڤرچينتاٴن
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ِه  بِاللَّ َوَنُعوُذ  َوَنْسَتْغِفُرُه.  َوَنْسَتِعْينُُه  َنْحَمُدُه  ِه  لِلَّ َاْلَحْمُد 
ُه  اللَّ َيْهِدِه  َأْعَمالِنَا. َمن  َسيَِّئاِت  َوِمْن  َأْنُفِسنَا  ِمْن ُشُروِر 

َفَل ُمِضلَّ َلُه، َوَمن ُيْضِلْل َفَل َهاِدَي َلُه. 

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

ْين. بِإِْحَساٍن إَِلى َيْوِم الدِّ

اَي  َوإِيَّ َوُأْوِصْيُكْم  َه  اللَّ ُقْوا  إِتَّ اللَّه،  ِعَباَد  َفَيا  َبْعُد،  ا  َأمَّ
ِه، َفَقْد َفاَز اْلُمتَُّقوَن. بَِتْقَوى اللَّ

دڠن    الله  كڤد  كتقواٴن  منيڠكتكن  كيت  ماريله 
مڠرجاكن سوروهنڽ دان منيڠڬلكن لرڠنڽ. موده-
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دان  ددنيا    الله  كريضاٴن  منداڤت  كيت  مودهن 
اخيرة.

، سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله

ڤرمڤوان  دان  للكي  انتارا  سايڠ  دان  چينتا  ڤراساٴن 
منچيڤتاكن    الله  مأنسي.  كجادين  فطره  اداله 
برڤاسڠن  هيدوڤ  اونتوق  اداله  ڤرمڤوان  دان  للكي 
ْوم  يڠ براساسكن چينتا. فرمان الله  دالم سورة الرُّ

ايات 21،

ڃ ڃ ڃ چ چ

ک  ک   ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ڳڳ   گ  گ  گ  گ  ک 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ   ڱ ں  
ممبوقتيكن  يڠ  تندا2  انتارا  دان  برمقصود:  يڠ 
منچيڤتاكن  دي  رحمتڽ،  دان  ككواساٴن 
درڤد  استري2  للكي(  قوم  )واهاي  اونتوقمو 
دان  هاتي  سنڠ  كامو  اڬر  سنديري،  مو  جنيس 
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انتارا  منجاديكن  دي  دان  دڠنڽ،  مسرا  هيدوڤ 
سايڠ  دان  كاسيه  راس  استري(  )سوامي  كامو 
اين  ڤركارا  سسوڠڬوهڽ  كاسيهن.  بلس  سرتا 
بنر2 مڠاندوڠي كترڠن )يڠ منيمبولكن كسدرن( 

باڬي اورڠ يڠ برفيكير.

ڤراساٴن چينتا سسام مأنسي ممڤوپاٴي نيلي يڠ بسر 
اوليه  دروايتكن  يڠ  ُقْدِسي  حديث  دالم  اسلم.  دالم 

امام َمالِك، الله  برفرمان:

كچينتاٴن-كو  منداڤت  ڤستي  برمقصود:  يڠ 
كران-كو،  چينتا-منچينتاي  يڠ  اورڠ  دوا  باڬي 
دوا  كران-كو،  برسام2  دودوق  يڠ  اورڠ  دوا 
دوا  دان  كران-كو،  مڠونجوڠي  كونجوڠ  اورڠ 

اورڠ يڠ تولوڠ منولوڠ كران-كو.

اوليه ايت ڤراساٴن چينتا سسام سوامي استري، انق 
مارا،  ساودارا  انقڽ،  كڤد  باڤ  ايبو  باڤاڽ،  ايبو  كڤد 
جيرن تتڠڬ دان راكن تاولن سمواڽ ممبري ڤهال يڠ 
چينتا  كاوتاماٴن  ملتقكن  برسام2  كيت  ماريله  بسر. 
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كيت كڤد ايبو باڤ، سوامي استري دان انق2. ايڠتله، 
الله  منچينتاي كيت اڤابيل كيت منچينتاي سسام 

مأنسي.

اونتوق  دلكوكن  يڠ  تيندقن  سهاج  اڤ  بهكن، 
دڬالقكن  اداله  سايڠ  دان  چينتا  ڤراساٴن  مموڤوك 
چينتاٴي.  كيت  يڠ  اورڠ  كڤد  هديه  ممبري  سڤرتي 
سبدا رسول الله  دالم حديث رواية امام الُبَخاِري

يڠ برمقصود : هندقڽ كامو ساليڠ ممبري هديه، 
ڤستي كامو اكن ساليڠ منچينتاٴي.

بڬيتوله ايندهڽ چينتا دالم اسلم يڠ ممباوا كيت كڤد 
. منچاري رضا الله

 سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله

هاري اين اومت اسلم ترڤڠاروه دڠن بودايا چينتا يڠ 
برچڠڬه دڠن اسلم سڤرتي مپمبوت هاري ككاسيه 
)Valentine Day(. برداسركن كڤوتوسن جاوتنكواس 
 2012 تاهون  ڤد  ڤهڠ  نڬري  شرع  حكوم  ڤرونديڠن 
اداله  ككاسيه  هاري  “سمبوتن  بهاوا  مموتوسكن 
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اڬام  دڠن  كاٴيتن  ممڤوپاٴي  كران  دلرڠ  دان  حرام 
لٴين“. روح ڤراياٴن ترسبوت ممڤوپاٴي عنصور2 
دڠن  برچمڤور  يڠ  عملنڽ  دان   )Kristian( كريستين 
ڤربواتن معصية اداله برچڠڬه دان دلرڠ اوليه اسلم.

اڬر  كيت  رماج  انق2  مڠيڠتكن  برسام2  كيت  ماريله 
اين  سمبوتن  ككاسيه.  هاري  سمبوتن  منجاٴوهي 
بوكن  مشاركت  درڤد  دأمبيل  يڠ  بوروق  بودايا  اداله 
سمبوتن  اڤابيل  لڬي  دنافيكن  داڤت  تيدق  اسلم. 
برلكوله  اكن  كبياساٴنڽ  داداكن  ككاسيه  هاري 
ڤنزناٴن. ايتوله عملن بوروق يڠ دلكوكن مشاركت 

بارت دلوار نڬارا.

زنا  مقدمة  اتاو  خلوة  تڠكڤن  كيس2  داڤتي  كيت 
دنڬارا  ككاسيه  هاري  سمبوتن  مالم  ڤد  برللواسا 
دلرڠ  كيت  اڤابيل  سكالي  تڤت  ايت  اوليه  كيت. 
اونتوق مپمبوت سمبوتن هاري ككاسيه. ايڠتله سبدا 

نبي  دالم حديث رواية ابو داود:

َمْن َتَشبََّه بَِقْوٍم َفُهَو ِمنُْهْم
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مقصودڽ: بارڠسياڤا مپروڤاٴي سواتو قوم مك 
اي ترماسوق سبهاڬين درڤد مريك.

منظاهيركن  اونتوق  ملرڠ  تيدق  سكالي  سام  اسلم 
ڤراساٴن چينتا نامون تيدق اد جالن يڠ ترباٴيق اونتوق 
چينتا  ڤركهوينن.  مللوءي  كچوالي  دلقسانكن  اي 
ڤركهوينن  مللوءي  دچورهكن  يڠ  سايڠ  كاسيه  دان 
 . اداله چينتا يڠ برتڠڬوڠجواب دان درضاٴي الله
باڬي يڠ سوده برجومڤا ڤاسڠن يڠ سسواي، سڬراله 
اونتوق بركهوين. سبدا نبي  دالم حديث رواية اْبُن 

َماَجة،

يڠ  ڤپلساين  دليهت  ڤرنه  تيدق  برمقصود:  يڠ 
منچينتاي  ساليڠ  يڠ  اورڠ  دوا  اونتوق  ترباٴيق 

سلٴين بركهوين.

 سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله

سموڬ كيت داڤت مڠإنصافي مقصود چينتا يڠ سبنر 
لمبه  كدالم  ترجروموس  درڤد  ديري  مڠيلقكن  دان 
منصيحتي  برسام2  كيت  ماريله  معصية.  دان  دوسا 
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درڤد  مريك  انق2  مڠاول  اڬر  ايبوباڤ  تراوتام 
سڤرتي  ڤرمڤوان  دان  للكي  انتارا  بيبس  ڤرڬاٴولن 
انق2  ممبياركن  لڬي  لبيه2  بردوا-دواٴن  برجالن 
كريتا  منومڤڠ  اتاو  موتوسيكل  ممبونچڠ  ڬاديسڽ 
جاٴوهيله  جوڬ  بڬيتو  محرم.  بوكن  للكي  برسام 
نفسو  رڠسڠن  كڤد  ممباوا  يڠ  برسيمبڠ  درڤد  ديري 
كڤد  ممباوا  بوليه  يڠ  ڤركارا2  اتاو  سوسيال  دميديا 

كمعصيتن دان ڤنزناٴن.

فرمان الله  دالم سورة اإِلْسَراء ايات 32 :

ڃ ڃ ڃ چ چ

گ  ک   ک  ک  ک     ڑڑ  ژ  ژ 
گ  

مڠهمڤيري  كامو  جاڠنله  دان  برمقصود:  يڠ 
ڤربواتن  ساتو  اداله  ايت  زنا  سسوڠڬوهڽ  زنا، 
يڠ كجي دان ساتو جالن يڠ جاهت )يڠ ممباوا 

كروسقن(.
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اُكْم  ُه لِى َوَلُكْم فِى الُقْرَءاِن اْلَعظِيِم، َوَنَفَعنِى َوإِيَّ َباَرَك اللَّ
ْكِر اْلَحِكيِم، َوَتَقبََّل ِمنِّى َوِمنُْكم  بَِما فِْيِه ِمَن اْلَياِت َوالذِّ

ِميُع اْلَعِليُم.  ُه ُهَو السَّ تَِلَوَتُه، إِنَّ

َه اْلَعظِْيَم لِى َوَلُكْم، َولَِساِئِر  َأُقوُل َقْولِى ٰهَذا َوَأْسَتْغِفُر اللَّ
َوالُمْؤِمنَاِت،  َواْلُمْؤِمنِْيَن  َواْلُمْسِلَماِت،  اْلُمْسِلِميَن 

ِحيُم. ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ َفاْسَتْغِفُرْوُه إِنَّ


