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 )تتامو الله ڤد هاري جمعة(
(2 Mac 2018M / 14 Jamadil Akhir 1439H) 

 
َرُه َعلَى الَحْمُد ل   ْين  الَحقِّ ل ُيْظه  ْي اَْرَسَل َرُسْولَُه ب الُهَدى َود  له  الَّذ 

ْين  كُلِّه  َولَْو َكر َه الُمْشر كُْوَن اَْشَهُد اَْن َلا ا  لََه ا  لَّا اللُه َواَْشَهُد  اَنَّ الدِّ
نَا  ًدا َعْبُدُه َوَرُسْولُُه اللُّهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َوَبار ْك َعلَى َسيِّد  َدنَا ُمَحمَّ َسيِّ
ا  ْين  اَمَّ ٍد َوَعَلى ا ل ه  َواَْصَحاب ه  َوَمْن َتب َعُهْم ب ا  ْحَساٍن ا  لَى َيْوم  الدِّ ُمَحمَّ

 ،َبْعدُ 
َباَد الله  ! اتَُّقْوا اللَه َحقَّ   نَ تَُقات ه  َوَلا تَمُوتُنَّ ا  لَّا َواَنُْتْم ُمْسل ُموْ َفَيا ع 

 
  سيدڠ جمعة يڠ د رحمتي الله،

توان دان ديري ساي سنديري ماريله -ساي برڤسان كڤد توان
سام كيت برتقوى كڤد الله سبحانه وتعالى دڠن -سام

ديري كيت دڠن ملقساناكن سڬالا  ڤڠابدينممڤركوكوهكن 
 الا لارڠنڽ.ڤرينته دان منيڠڬلكن سڬ
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يڠ ڤنوه كبهاڬين اين منجاديكن كيت  هاريمودهن ڤد -موده 
انسان يڠ برجاي د دنيا دان اخيرة. تاجوق منبر جمعة ڤد هاري 

 “.تتامو الله ڤد هاري جمعة “اين اياله: 
  

                            قوم مسلمين يڠ بربهاڬيا،
 دُ يِّ سَ وت جوڬ هاري جمعة اداله ڤڠهولو سڬالا هاري اتاو دسب

َ الْ  كران ممڤوڽاءي كموليا ن دان كايستيميوا نڽ د سيسي الله  مْ ياَّ ا
سبحانه وتعالى. باڬي اومت اسلام هاري ترسبوت اداله امت 

 يهنبرهرڬ دان هاري اونتوق برعمال عبادة باڬي مربوت كلب
 دسبوتحديث، هاري جمعة  ڤڠهولو سڬالا هاري. برداسركن

مة دبوك د ڤينتو رح-سباڬاي هاري ڤنمباهن دسببكن باڽقڽ ڤينتو
ر دان منابو نڽا  كورنيمان الله سبحانه وتعالى اكن مليمڤهكن 

  سڬالا كبايكنڽ. 
حقيقتڽ منجادي تتامو الله سبحانه وتعالى ڤد ڤڠهولو سڬالا 
هاري اداله ساعت يڠ ايستيميوا كران ممبري ڤلواڠ كڤد سيدڠ 

لاي ڤريستاسي تاهڤ كتقوا ن، ممبرسيهكن جمعة اونتوق مني
 .لڠسوڠاتاو تيدق  لڠسوڠسڬالا دوسا يڠ دبوات سچارا 
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كيت ڤرلو سدر دان انصاف بهاوا والاوڤون ڤد ظاهيرڽ ڤنمڤيلن  
ڠ اورڠ ي-ديري كليهاتن چمرلڠ تتاڤي دري سڬي باطين اورڠ

ملاكوكن ڤربواتن بردوسا باڬايكن برادا د تمڤت يڠ كوتور دان 
دسلڤوتي دڠن نجيس. ماله اڤ يڠ مناكوتكن كيت اياله منيڠڬل 

رتوبة دان ماتي دالم دنيا دالم كادا ن بردوسا، تيدق سمڤت ب
  ككوفورن.

انصافله دان سدرله بهاوا  ،اوليه ايت واهاي سيدڠ جمعة سكالين
اونتوق كلوار دري تمڤت يڠ برنجيس اتاو كوتور ايت، مك ساله 
ساتو چاراڽ اياله كيت مستي منچاري تمڤت يڠ سوچي ايايت 
سنتياس منجادي تتامو الله سبحانه وتعالى خصوصڽ د مسجد 

اورڠ صالح. كمونچق عبادت باڬي -مڤيڠ دڠن اورڠسرتا برد
تتامو الله د مسجد اياله مندڠر دوا خطبة دان صلاة فرض جمعة. 

 : 9فرمان الله دالم سورة الجمعة ايات 
ْيم   ْيَطان  الرَّج  َن الشَّ   اَُعْوُذ ب الله  م 

َها يُّ
َ
أ ِينَ  َيَٰٓ لَٰوةِ ِمن يَو   ٱَّلذ ْ إَِذا نُودَِي لِلصذ ُُمَعةِ ِم َءاَمُنٓوا ْ فَ  ٱۡل  ا َعو   إَِلٰ  ٱس 

رِ 
ِ ذِك  َي َع  َوَذُرواْ  ٱّللذ

لَُموَن  ٱۡل  ٞ لذُكم  إِن ُكنُتم  َتع    ٩َذٰلُِكم  َخۡي 
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 مقصودڽ:
واهاي اورڠ يڠ برايمان! اڤابيلا دسروكن اذان اونتوق مڠرجكن " 

سمبهيڠ ڤد هاري جمعة، مك سڬراله كامو ﴿ك مسجد﴾ اونتوق 
اءيق بلي يڠ دمكين اداله ب-دان تيڠڬلكنله برجوالمڠيڠاتي الله 

 “.باڬي كامو، جك كامو مڠتاهوي 
  

  سيدڠ جمعة يڠ دملياكن،
ڤرجومڤا ن تتامو الله ستياڤ ميڠڬو د رومه الله ممڤو ممبا يقي 
كايمانن دان منيڠكتكن ڤرساودارا ن سسام مسلم دان ڤرڤادوان 

سو اي-كن ايسواومت اسلام بركسمڤتن ممبينچڠ ماسڽامة. اينله 
يڠ دهادڤي دالم منچاري كات سڤاكت. اوليه كران بسر ڤڠاروه 
ڤرجومڤا ن اين، مك سسياڤا يڠ منيڠڬلكن صلاة جمعة تيڬ 

توروت تنڤا عذور يڠ دبنركن شرع مك مريك اين -كالي برتوروت
 . رسول الله صلى الله عليه وسلمقيمنافدكيرا سباڬاي اورڠ يڠ 

  برسبدا: 
ْن َغْير   اتٍ ُجُمعَ َثَلاَث َمْن َتَرَك   ْينَ الْ  نَ م  ُعْذرٍ كُت َب  م     ُمَناف ق 
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سياڤا يڠ منيڠڬلكن صلاة جمعة تيڬ كالي تنڤا "مقصودڽ: 
﴾ناحبرواية ابن  ﴿“. قيعذور مك دي سباهاڬين درڤد قوم مناف

  
اياله سڤرتي هوجن  دڠن كعذورن دسيني اڤ يڠ دمقصودكن

لبت، ساكيت، منجاڬ اورڠ ساكيت، انچمن كسلامتن دان 
م ا حيا علوعذور يڠ لاين. منوروت امام الغزالي دالم كتاب -عذور
يڠ مليا د مان  وقتو، ڤد مالم دان سياڠ هاري جمعة اد الدين

 ايت درهسياكن. سسياڤا وقتوسڬالا دعا اكن دمقبولكن دان 
، مك الله منچاتت اونتوقڽ ترسبوتيڠ منيڠڬل دنيا ڤد هاري 

-ڤاهلا اورڠ شهيد دان منجاڬڽ دري عذاب قبور. مانكالا عمالن
سڤرتي باڠون مالم  ادالهدسنةكن ڤد هاري جمعة  يڠعمالن 

اونتوق ملاكوكن قيام الليل، برذيكير، براعتيكاف دان ممباچ 
  .القرءان

مڠمبيل  يڠ سسياڤاهاري جمعة اداله هاري يڠ ڤنوه كبركتن باڬي 
كن ياممولڤلواڠ، ميمبر مڽرو سيدڠ جمعة سكالين، ماريله كيت 

هاري جمعة سباڬاي ڤڠهولو سڬالا هاري دڠن منجاديكن 
ا دسبوتكن تادي سباڬاي بودييڠ عمالن باءيق سڤرتي -عمالن
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مودهن دڠن چارا اين -، مودهماسيڠ-كيت برسام كلوارڬ ماسيڠ
لوارڬ دان ممانتڤكن اياڽ ممڤو ممڤركوكوهكن اينستيتوسي ك

-جاڠنله كسيبوكن دڠن اوروسن. دان كتقوا ن كيت كايمانن
اوروسن دنيا مڠهالڠ كيت درڤد ممولياكن ڤڠهولو سڬالا هاري 
اين دڠن ملاكوكن عمل عبادت دان كباجيكن يڠ سواجرڽ 

  .اونتوق مرايه ڬنجرن يڠ برليڤت ڬندا دري سيسي الله
 

                               ،يڠ بربهاڬيا عةمحاضيرين ج
اعه سيدڠ جم مڠيڠتكنمڠاخيري خطبة ڤد ميڠڬو اين، ميمبر 

-اسلام سكالين بهاوا كماتين اكن داتڠ بيلادان سلوروه اومت 
ما تمڤوه براڤ لا مڠتاهويبيلا ماس، تياد سسياڤا ڤون يڠ داڤت 

هيدوڤڽ. اورڠ مودا تيدق بوليه يقين بهاوا دي اكن هيدوڤ لاما 
، تاريخڽ داڤت درامال كران سموا اورڠ تاهو كماتين ايت تيدق

منموءي اجل سبلوم دلاهيركن  اد يڠ بايي دالم كندوڠن ڤون
ممنجڠكن  بلوم ڤستي داڤتكصيحتن يڠ دكاول راڤي ڤون  بهكن

 كران اجل ايت داتڠ تنڤا ممبري تاهو ترلبيه اوسيا سساورڠ. اوليه
دهولو، مك سڤاتوتڽ منجادي ڤڠاجرن كڤد كيت اڬر سنتياس 
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برمحاسبة تنتڠ كهيدوڤن اين. ربوتله ڤلواڠ اونتوق ممبرسيهكن 
ديري دڠن برتوبة ڤد ڤڠهولو سڬالا هاري دان مڽياڤكن ديري 

 اموتدڠن ڤاكاين دان هاتي يڠ برسيه سباڬاي ڤرسديان منجادي ت
 الله.

 
ْيم   ْيَطان  الرَّج  َن الشَّ   اَُعْوُذ ب الله  م 

َنَما ي 
َ
ُم  أ رِككُّ ْ يُد  َشيذَدةٖٖۗ ِإَون  ٱل َمو ُت تَُكونُوا َولَو  ُكنُتم  ِِف بُُروٖج مُّ

 ِ ِه ِمن  ِعنِد  ۦتُِصب ُهم  َحَسَنةٞ َيُقولُواْ َهِٰذه ِإَون تُِصب ُهم  َسي َِئةٞ َيُقولُواْ  ٱّللذ
 ِ ِن  ِعنِد  ۦَهِٰذه ٞ م  ِه ِمن  ِعنِدَك  قُل  ُك  ُؤََلٓءِ  ٱّللذ ََل  ٱل َقو مِ َفَماِل َهَٰٓ

َقُهوَن َحِديٗثا    ٧٨يََكاُدوَن َيف 
  
يم ، َونََفَعن ي َوا  يَّاكُْم ب َما ف يه   َباَرَك اللَُّه ل ي َولَُكْم ف ى الُْقْرَءان  الَْعظ 

ْكر  الَْحك يم ، وَ  َن الا َيات  َوالذِّ ْنُكم ت لاََوَتُه ا  نَُّه ُهَو م  نِّي َوم  َتَقبََّل م 
يُع الَْعل يُم، اَقُوُل َقْول ي َهَذا وَ  م  يَم ل ي َولَُكْم، اَ السَّ ُر اللََّه الَْعظ  ْسَتْغف 

ُروُه  ، َفاْسَتْغف  َنات  ن يَن َوالُْمْؤم  ، والُْمْؤم  يَن َوالُْمْسل َمات  َول َسائ ر  الُْمْسل م 
ر ْيَن َوَيا نََجاَة التَّائ ب ْيَن.َفَيا َفْوَز الْ                              ُمْسَتْعف 
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 جاڠن درهكا كڤد كدوا ايبو باڤ
(9 Mac 2018M / 21 Jamadil Akhir 1439H) 

 

َ  الحَقائَل: ُد  ّلَِله َمح
ح
  اَْل

ي َنا نَسٰنَ  َوَوصذ ِ
هُ  ٱۡل  مُّ

ُ
ي هِ ََحَلَت ُه أ ٖن َوفَِصٰلُهُ  ۥبَِوِِٰلَ ٰ وَه  ًنا لََعَ  ِِف  ۥوَه 

ِن 
َ
ِ أ ُكر  ََعَمۡي  ي َك إَِلذ  ٱش     ١٤ ٱل َمِصۡيُ ِل َولَِوِِٰلَ

نح آل 
َ
َهُد أ شح

َ
ُ  اَٰلَ أ َد ُ الَ َِرَكحَ  َلُ إاَله اّلِله نه َسيَ   ، حَدح

َ
َهُد أ شح

َ
ًدا حَأ َدنَا ُُمَمه

ُلُ. اَللهُهمه َصَل    َسيَ  َسلَ  حَ  َعبحُد ُ َحَرُسوح
ٍد َحلََعَ آَلَ مح َحَبارَكح لََعَ َدنَا ُُمَمه

 َ ََعيح ْجح
َ
بََه أ  .َحَصحح
ُد،  ا َبعح مه

َ
 أ

 َ َ َفَيا َعَباَد اّلِله َ ، ا َ تهُقوا اّلِله َوا اّلِله ححَصيحُممح َحيََهاَ  تََققح
ُ
 ، َفَقدح اَا َ ، أ

نَ  حُمقهُقوح  .ال
 

  سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله،
 سام كيت برتقوى دان بربقتي كڤد الله سبحانه وتعالى-ماريله سام

دڠن مڠرجكن سڬالا ڤرينته دان منيڠڬلكن سڬالا لارڠنڽ، 
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مودهن الله ممبركتي كهيدوڤن كيت دڠن نعمت سرتا -موده
 توفيق دان هدايه يڠ برككالن.

  
  سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله،

ديڠن دڠن انسان يڠ لاين. كدودوكنڽ تياد تن ايبو اداله انسان مليا
سهيڠڬاكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مڠيڠتكن بهاوا ايبو 
مروڤاكن انسان يڠ ڤاليڠ برحق منريما كبايكن بروڤا كاسيه سايڠ 
بربنديڠ اورڠ لاين. ملياڽ ايبو بوكن سهاج كران مڠاندوڠ، 
ملاهيركن، مڽوسوكن تتاڤي كران كتاباهن ممبسركن، مڠاسوه 

  انق سهيڠڬ ديواس.-يق انقدان منديد
َي اللُه َعْنُه َقاَل َجاَء َرُجٌل ا  لَى َرُسْول  الله  َصلَّى  َعْن اَب ْي ُهَرْيَرَة َرض 
، َمْن اََحقُّ النَّاس  ب ُحْسن   اللُه َعَلْيه  َوَسلََّم َفَقاَل :َيا َرُسْوَل الله 

َك، َقاَل ثُمَّ َمْن؟ َقاَل َصَحاَبت ي؟ َقاَل اُمَُّك، َقاَل ثُمَّ َمْن؟ َقاَل اُمُّ 
 اُمَُّك، َقاَل ثُمَّ َمْن، َقاَل اَُبْوكَ 

   :يڠ برمقصود 
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سا ورڠ للاكي تله  بهاوا درڤد ابو هريره رضي الله عنه بركات“
هاي وا داتڠ كڤد رسول الله صلى الله عليه وسلم دان بركات:

رسول الله صلى الله عليه وسلم، سياڤاكه انسان يڠ ڤاليڠ برحق 
اكو حرمتي دڠن باءيق؟ بڬيندا برسبدا: ايبومو. للاكي ايت برتاڽ 
لاڬي: كمودين سياڤا؟ بڬيندا منجواب: ايبومو. للاكي ايت 
برتاڽ لاڬي: كمودين سياڤا؟ بڬيندا منجواب: ايبومو. للاكي 

 :ي: كمودين سياڤا؟ بڬيندا منجوابايت برتاڽ لاڬ
 ﴿رواية البخاري دان مسلم﴾“.باڤمو

  

  يڠ بربهاڬيا، سيدڠ جمعة
انق -انق انق يڠ راماي، نامون- سا ورڠ ايبو ممڤو ممبسركن انق

ي يڠ . اينله رياليتيڠ راماي بلوم تنتو داڤت منجاڬ سا ورڠ ايبو
 انق يڠ-برلاكو دالم كهيدوڤن كيت ڤد هاري اين. رامايڽ انق

باڤ، جاوه سكالي اونتوق بربوات باءيق كڤد  كڤد ايبو درهكامن
 دواڽ.-كدوا

انق يڠ سڠڬوڤ مڠهينا،مموكول هيڠڬ سمڤا ي -ترداڤت انق
كڤريڠكت ممبونوه دڠن كجم دسببكن ڬاڬل منداڤت سسواتو 
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يڠ دحاجتي. اڤاكه واجر ڤركارا اين دبياركن برلاكو؟ مڠاڤ اد 
كڤد ايبو باڤ؟ اڤاكه دي لوڤا ، كدوا  درهكاانق يڠ سڠڬوڤ من

  ڽ د دنيا اين؟ايبو باڤاڽ اداله يڠ منجادي ڤرانتارا ن كلاهيرن
حقيقة يڠ تيدق داڤت دساڠكل اداله، بربوات باءيق دان بربقتي  

كڤد ايبو باڤ بوكنله سسواتو يڠ موده. اياڽ ممرلوكن ڤڠوربانن 
يڠ بسر. كران ايت اسلام مناوركن نيلاي ڤاهلا يڠ امت بسر 
كڤد سسياڤا يڠ منطاعتي كدوا ايبو باڤاڽ. بربوات باءيق كڤد 

روڤاكن عباده يڠ تيڠڬي نيلاي دان كدودوكنڽ. كدوا ايبو باڤ م
سهيڠڬاكن ڤد وقتو دان كادا ن ترتنتو بربوات باءيق كڤد ايبو باڤ 

  لبيه اوتام دري كلوار برجهاد د ميدن ڤراڠ.
 :مريوايتكن حديثسبواه 

َمَة  -َجاَء َرُجٌل ا  لَى َرُسول  الله  َصلَّى اللَُّه َعَلْيه  َوَسلََّم   -َيْعن ي َجاه 
يُرَك، َفَقاَل: " فَ  ْئُتَك اَْسَتش  ، َاَرْدُت اَْن اَْغُزَو َفج  َقاَل: َيا َرُسوَل الله 

ْن اُمٍّ ؟ " َقاَل: نََعْم، َقاَل: " َفالَْزْمَها، َفا  نَّ الَْجنََّة َتْحَت  َهْل لََك م 
  .ر ْجَلْيَها

 :مقصودڽ
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كڤد رسول الله صلى  تله داتڠ (الجاهمه اويهعم) للاكي سا ورڠ“
الله عليه وسلم دان برتاڽ واهاي رسول الله!، اكو ايڠين كلوار 
برڤراڠ دان سسوڠڬوهڽ اكو داتڠ اونتوق ممينتا ڤنداڠنمو. نبي 

جوابڽ:  “صلى الله عليه وسلم برتاڽ: اڤاكه كامو ممڤوڽاءي ايبو؟
، “دمڤيڠيله ﴿بربوات باءيق كڤد﴾ دي!“ يا! سبدا بڬيندا: 

 “.كاكيڽ تاڤق شرڬ برادا د باوه دوا سسوڠڬوهڽ
 رواية النسائي﴾ ﴿

  
  ببراڤ چارا اونتوق بربوات باءيق كڤد ايبو دان باڤ اداله:

  برڬاول دڠن باءيق ڤرتام :
بربوات باءيق دان برڬاول دڠن باءيق كڤد ايبو دان باڤ اداله 
واجب والاوڤون مريك تيدق براڬام اسلام. سسوڠڬوهڽ بربوات 

ايبو باڤ اداله يڠ كدوا تيڠڬي كدودوكنڽ سلڤس  باءيق كڤد
 تونتوتن مڽمبه دان مڠعبديكن ديري كڤد الله سبحانه وتعالى.

 :23فرمان الله سبحانه وتعالى دالم سورة الاسراء ايات 
ُعوْذُُ

َ
يَْطانُُِِمنَُُبِاهللُِأ  :ُالرَِّجيْمُُِالشَّ
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ٓ إِيذاهُ وَ  ُبُدٓواْ إَِلذ َلذ َتع 
َ
ِ َوقَََضٰ َربَُّك أ ي نِ ب ا َيب لَُغنذ ِعنَدكَ  ٱل َوِِٰلَ َسًٰنا  إِمذ  إِح 

ذُهَما  ٱل ِكَبَ  ٖ َوََل َتن َهر ُهَما َوقُل ل ف 
ُ
ذُهَمآ أ ُهَما فَََل َتُقل ل و  لِِكَ

َ
َحُدُهَمآ أ

َ
أ

َٗل َكرِيٗما     ٢٣قَو 

 مقصودڽ: 
دان توهنمو تله ڤرينتهكن، سوڤاي اڠكاو تيدق مڽمبه ملاءينكن “

مات، دان هندقله اڠكاو بربوات باءيق كڤد ايبو -سماتكڤداڽ 
دواڽ سكالي، -باڤ. جك ساله سا ورڠ دري كدواڽ،اتاو كدوا

سمڤا ي كڤد عمور توا دالم جاڬان دان ڤليهارا نمو،مك جاڠنله 
اڠكاو بركات كڤد مريك﴿ سبارڠ ڤركاتان كاسر﴾ سكاليڤون 

ڤي ، تتا، دان جاڠنله اڠكاو منڠكيڠ مڽرڬه مريك“ اوه“ڤركاتان 
.“كاتاكنله كڤد مريك ڤركاتان يڠ مليا ﴿يڠ برسوڤن سنتون﴾

  
  مڠڬمبيراكن ايبو باڤ كدوا :

بربوات باءيق كڤد ايبو باڤ مروڤاكن سسواتو يڠ سوكر. اوليه 
دالم  ريك. جاڠنله ممبياركنڽ ممريكايت، چوباله بهاڬياكن 

حديث درڤد عبدالله بن عمر رضي الله عنه بهاوا  كادا ن سديه.
سا ورڠ للاكي تله داتڠ كڤد نبي صلى الله عليه وسلم اونتوق 
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باڤاڽ دالم كادا ن منڠيس لالو رسول  برهجرة دان منيڠڬلكن ايبو
  الله صلى الله عليه وسلم برسبدا يڠ مقصودڽ:

دان ڬمبيراكنله مريك سمولا  ڤولڠله كڤد مريك بردوا،“
 “.مان كامو تله منجاديكن مريك منڠيسسباڬاي

  ﴿رواية النسائي ﴾
  بركات دڠن لمه لمبوت كتيڬ :

اداله يڠ ترباءيق دان ڤاليڠ لمه لمبوت  برتوتور كات دڠن ايبو باڤ
دبنديڠكن توتور كات اتاو بيچاراڽ سسام انق، راكن تاولن دان 
يڠ لاين. برداسركن ادب اسلام، ڤركاتان يڠ بوليه مڽيڠڬوڠ 

اسان ايبو باڤ تيدق بوليه داوڠكڤكن، اڤ لاڬي منچموه، ڤر
  منچاچي اتاو ملعنة مريك.

  توندوق مرنداه ديري كامڤت :
سساورڠ انق يڠ تله برجاي دالم هيدوڤڽ دڠن منچاڤا ي 

ن، ڤڠكت اتاو سباڬايڽ جاڠنله دي ملوڤاكن كاسيه دان قكدودو
منچاڤا ي مريك مان موڠكين كيت اكن  باڤاڽ. تنڤا بقتي ايبو

سڬالاڽ. اوليه ايت، لاكوكنله سڬالا كبايكن ترهادڤ مريك. 
 اياڽ تيدق اكن مرنداهكن درجت دان كدودوكن يڠ سديا اد.
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  بردعا كڤد ايبو دان باڤ كليم :
مندعاكن كسجهترا ن كڤد ايبو دان باڤ مروڤاكن تونتوتن دالم 
 ااسلام. سلاين ايت، اياڽ مروڤاكن ڬنجرن يڠ برتروسن دان ڤاهل

يڠ برڤنجاڠن سلاما مان سي انق برتروسن مندعاكن كسجهترا ن 
 مريك.
   

 :14فرمان الله سبحانه وتعالى ددالم سورة لقمان ايات 
ْيم  : ْيَطان  الرَّج  َن الشَّ   اَُعْوُذ ب الله  م 

ي َنا نَسٰنَ  َوَوصذ ِ
هُ  ٱۡل  مُّ

ُ
ي هِ ََحَلَت ُه أ ٖن َوفَِصٰلُهُ  ۥبَِوِِٰلَ ٰ َوه  ًنا لََعَ  ِِف  ۥوَه 

ِن 
َ
ِ أ ُكر  ََعَمۡي  ي َك إَِلذ  ٱش    ١٤ ٱل َمِصۡيُ ِل َولَِوِِٰلَ

  مقصودڽ:
 .باڤاڽ دان كامي واجبكن ما نسي بربوات باءيق كڤد كدوا ايبو“ 

ايبوڽ تله مڠاندوڠڽ دڠن منڠڬوڠ كلمهن دمي كلمهن ﴿دري 
اول مڠاندوڠ هيڠڬ اخير مڽوسوڽ﴾، دان تيمڤوه منچرايكن 
سوسوڽ اياله دالم ماس دوا تاهون ﴿دڠن يڠ دمكين﴾ برشكورله 

باڤمو دان ﴿ايڠتله﴾، كڤد اكوله جوا تمڤت  كڤدكو دان كڤد ايبو
  ﴾14: ﴿ لقمان “.كمبالي ﴿ اونتوق منريما بالسن ﴾
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ُُ َُلكَُمْمُ ِيُاكُررُْبَارََكُاّللَّ َلَنَفَعِِنَُلإِيَّاُكْمُبَِماُِفيِْهُُ.ِنُاكَعِظيْمَُِءاُِْيْ
ُاحلَِكيْمُِ ْكِر َُلاذلِّ ُاآليَاِت ُُهَوُُ.ِمَن ُإِنَُّه ُتاِلَلتَُه َُلِمنُْمْم ُِمِنِّ َلَتَربََّل

ُاكَعِليْمُُ ِميُْع َُهَذاالسَّ ُقَْوِِل قُوُل
َ
ُأ ُلَُُ.

َ
َُُْستَْغِفرُُأ َُلكَُمْمُاّللَّ ُِْيْ ُاكَعِظيَْم

َُلالُمْؤِمنَاِتُ ُالُْمِسِلْمنَيَُلالُمْسِلَماِتَُلالُمْؤِمِننْيَ ُرْل ُُُفَاْستَْغفُُِ،َللَِسائِِر
 َفيَاُفَْوَزُالُمْستَْغِفِريَْنَُلَياََُنَاَةُاتلَّائِِبنْيَُ
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 )ڤوتوس اسا مڠهنچوركن كهيدوڤن(
(16 Mac 2018M / 28 Jamadil Akhir 1439H) 

 
  اَلَْحْمُد ل لَّه  الْقاَئ ل:
َتوِي  ِينَ قُل  َهل  يَس  لَُموَن وَ  ٱَّلذ ِينَ َيع  ْولُواْ  ٱَّلذ

ُ
ُر أ َما َيَتَذكذ لَُموَنَۗ إِنذ ََل َيع 

ل َبٰبِ 
َ   ٩ ٱۡل 

َّ اللُه َوحَدُه لاَ َشر يَك لَُه، َواَْشَهُد اَنَّ  ًدا اَْشَهُد اَن لا  ا  لََه ا  لا ُمَحمَّ
ٍد َوَعَلى ا ل ه   َعْبُدُه َوَرُسولُُه، َنا ُمَحمَّ اَللَُّهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َعَلى َسيِّد 

يَن.   َواَْصَحاب ه  اَْجَمع 
ا َبْعُد،    اَمَّ

، َفَقْد َفاَز  يُكْم َوا  يَّاَي ب َتْقَوى الله  ، ا  تَُّقوا اللَه، اُْوص  َباَد الله  َفَيا ع 
 الُْمتَُّقوَن.

 
 ،دڠ جمعة يڠ درحمتي اللهسي

كيت  ماريلهتوان، -ساي برڤسان كڤد ديري ساي دان توان
كتقوا ن كڤد الله سبحان وتعالى دڠن  منيڠكتكنسام -برسام

دان منجاوهي سڬالا لارڠنڽ.  ملاكوكن سڬالا سوروهنڽ
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ن د دنيا دان كسجهترا ن د اخيرة ترلتق ڤد يا  سسوڠڬوهڽ كبهاڬ
تاجوق خطبة  . سساورڠ مسلمسجاوه مانكه ايمان دان تقوى 

 .ڤوتوس اسا مڠهنچوركن كهيدوڤن هاري اين اياله

 
       سيدڠ جمعة سكالين،

ورنڽ منددهكن دالم ساتو لاڤ ڤوست ڤندفترن بونوه ديري كبڠسا ن
اورڠ ممبونوه ديري ستياڤ هاري د  2كورڠڽ -بهاوا سكوراڠ

. ڤندداهن اين اورڠ سبولن 60مليسيا، دڠن قدر ڤوراتا 
دهادڤي مشاركت كيت،  يڠتكنن هيدوڤ   كڤد منونجوقكن

تنڤا برفيكير  سهيڠڬ اد يڠ سڠڬوڤ مڠمبيل تيندقن سدميكيان
 . دالم اسلام، سيكڤ ڤوتوس اسا سڤرتي اين اداله دلارڠڤنجڠ

 مر اياتزلالله سبحان وتعالى دالم سوره ا . فرمانسام سكالي
53: 

ْيَطان   َن الشَّ ْيم  :اَُعْوُذ ب الله  م   الرَّج 
ِينَ قُل  َيٰعَِبادَِي  َةِ  ٱَّلذ َنُطواْ ِمن رذَح  نُفِسِهم  ََل َتق 

َ
َٰٓ أ فُواْ لََعَ َ ۡس 

َ
ِ  ٱأ إِنذ  ّللذ

 َ فُِر  ٱّللذ نُوَب َيغ    ٥٣ ٱلرذِحيمُ  ٱل َغُفورُ ُهَو  ۥََجِيًعا  إِنذهُ  ٱَّلُّ
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 :مقصودڽ
همباكو يڠ تله -كاتاكنله ﴿واهاي محمد﴾: واهاي همبا”

-ملمڤاوءي باتس ترهادڤ ديري مريك سنديري ﴿دڠن ڤربواتن
ڤربواتن معصية﴾، جاڠنله كامو برڤوتوس اسا درڤد رحمة الله، 
كران سسوڠڬوهڽ الله مڠمڤونكن سڬالا دوسا، سسوڠڬوهڽ 

 “.دي له جوا يڠ مها ڤڠامڤون، لاڬي مها مڠاسيهاني
 

                                ،سيدڠ جمعة سكالين
 ممبونوه ديري اداله امت ممباوا كڤدسيكڤ ڤوتوس اسا سهيڠڬ 

دچلا دالم اسلام. ڽاوا كيت اداله حق ميليق مطلق الله سبحان 
وتعالى. هاڽ دي يڠ برحق مڠمبيلڽ كمبالي. اوليه ايت، ڤارا 

بهاوا ڤربواتن ممبونوه ديري ترماسوق دالم دوسا  علماء برڤنداڤت
مام الذهبي دالم كتاب الَكَبائ ْر بسر، سڤرتيمان دڽاتاكن اوليه ا

 صلى. درڤد جندوب بن عبدالله، بهاوا نبي )دوسا بسر-دوسا(
 :تله منچريتاكن الله عليه وسلم
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"ڤد زمان سبلوم كامو ترداڤت سا ورڠ للاكي يڠ چدرا ڤاره دالم 
ڤڤراڠن. ﴿بلياو ساكيت يڠ امت ساڠت﴾ هيڠڬ تيدق داڤت 

ڽ ڤيساو لالو مموتوڠ اورت دا مبيل لنتسبرصبر مناهن كساكيتنڽ. 
تاڠنڽ. داره مڠالير تنڤا هنتي سهيڠڬاله دي ماتي. الله سبحان 

 كو اونتوق مڠمبيل ڽاواڽ-كو تله مندهولوي-وتعالى بركات: همبا
 .“سنديري. دڠن ايت، اكو حرامكن باڬيڽ شرڬ

 ﴿حديث رواية البخاري﴾
 

حكومن ككال د دالم نراك سلاماڽ اداله ڤركارا يڠ امت 
مناكوتكن. كيت اكن برتروسن دسيكسا سابن وقتو سڤرتيمان 
اورڠ كافير يڠ تيدق مملوق اسلام. سڬالا عمالن كيت سعمور 

سيا، هيلڠ بڬيتو سهاج تنڤا ممبري منفعة -هيدوڤ منجادي سيا
   ڤون. سديكيت

 
 سيدڠ جمعة يڠ دكاسيهي،
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الله مموجي دان مڠاسيحي اورڠ مؤمين يڠ برصبر دان كوات 
ڠهادڤي مصيبة، بربنديڠ اورڠ مؤمين يڠ لمه. ستياڤ كيت دالم م

مڠتاهوي تاهڤ ايمان كيت كڤدڽ. اوجين  اونتوقداوجي 
بربنتوق مصيبة مروڤاكن تندا كاسيه سايڠ الله كڤد كيت. 
جوسترو جاڠنله كيت مراسا هينا، هيبا دان رنده ديري. نبي 
 صلى الله عليه وسلم تله ممبريكن كيت ببراڤ ڤندوان دان

 ڤدومن اڤابيلا كيت داوجي دڠن مصيبة. انتاراڽ:
رضا دان صبر دڠن كتنتوان الله سرتا ايلقكن ڤركاتان  :ڤرتام

دالم سبواه حديث نبي صلى الله عليه  ،'كالاو'بوروق سڤرتي 
 : وسلم برسبدا يڠ برمقصود

اوليه  ئادچينت سا ورڠ مؤمين يڠ كوات اداله لبيه باءيق دان لبيه”
مؤمين يڠ لمه. دالم ستياڤ ڤركارا ﴿اوجين﴾ اد الله درڤد 

كبايكنڽ. بروسهاله منچاري ڤركارا يڠ برمنفعة بوات مو دان 
جاڠنله براس لمه. سكيراڽ كامو دتيمڤا سسواتو يڠ مالڠ اتاو 

كالاوله تادي اكو بوات بڬيني، “مصيبة، جاڠنله كامو كاتاكن 
 تتاڤي اوچڤكنله:“ ڤستي سوده جادي بڬيني!

       اللَّه  َوَما َشاَء َفَعلَ  َقَدرُ  
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  : مقصودڽ
   .“كتنتوان الله، اڤ يڠ دكهندقيڽ ڤستي برلاكو”

ايت، اكن ممبوك رواڠ كڤد  'كالاو'سسوڠڬوهڽ ڤركاتان 
 .﴿حديث رواية مسلم﴾ “شيطان ﴿اونتوق مميسوڠكن كامو﴾

ڤڽاكيت دان كمضرتن باڽقكن برصدقه اڬر الله مڠڠكت  :كدوا
دالم حديث حسن يڠ دروايتكن اوليه امام  يڠ منيمڤا كيت

 : البيهقي، نبي صلى الله عليه وسلم برسبدا
َدَقة   َداُوواْ         َمرَضاكُْم ب الصَّ

 : مقصودڽ
   "اوبتله اورڠ يڠ ساكيت د انتارا كامو دڠن صدقه"

صدقه يڠ تيدق دايريڠي دڠن ڤربواتن مڠوڠكيت امت دسوكاي 
 سڤرتي منجمڤوت رزقي، منولق الله. اي ممڤوڽاءي باڽق كبايقن

مصيبة كمضرتن دان مڽمبوهكن ڤڽاكيت. حال اين كران هرتا 
كيت لبيه دبركتي دان اورڠ يڠ برصدقه اكن ددعاكن ڤارا ملائكة 

 ن.قن كبايدڠ
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بردعا سوڤاي الله مڠڬنتيكن مصيبة دڠن سسواتو يڠ لبيه  :كتيڬ
ه وسلم يصلى الله عل باءيق سڤرتيمان دعا يڠ دا جركن اوليه نبي

ڽ وامي يڠ امت دچينتاياڤابيلا بلياو كماتين س هْ امَ لَ سَ  مُّ كڤد اُ 
 :هْ امَ لَ سَ  وْ بُ اَ  ايايت

ُعونَ ( يَبت ي اللَُّهمَّ ا ُْجْرن ي  )ا  نَّا ل لَّه  َوا  نَّا ا  لَْيه  َراج  َواَْخل ْف ل ي ف ي ُمص 

ْنَها  َخْيًرا م 

 : مقصودڽ
كڤدڽ له كيت سسوڠڬوهڽ كيت اداله ميليق الله دان  ”

، وككمبالي. يا الله، بريكنله ڬنجرن ڤاهلا اتس مصيبة يڠ منيمڤا
 . “دان ڬنتيكن اي دڠن سسواتو يڠ لبيه باءيق

 ﴿حديث رواية مسلم﴾
اُمُّ  وليها دالم حديث بركاءيتن دعا ترسبوت، بركت دعا يڠ دباچ

اءيق جودوه يڠ لبيه ب اونتوقڽ ، الله تله مڠڬنتيكن ايت َسَلاَمهْ 
ه عليه صلى اللدرڤد سواميڽ ابو سلامه ايايت بڬيندا رسول الله 

  سنديري. وسلم
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هاتي كيت دالم ايمان دان بردعا سوڤاي الله منتڤكن  :كامڤت
 .لمصلى الله عليه وسدعا يڠ دا جر اوليه نبي  سڤرتيمان كطاعتن

 باڽقدرڤد اناس بن مالك بهاوا نبي صلى الله عليه وسلم  
  :مڠوچڤكن دعا

ين كَ  َيا ُمَقلَِّب الُْقلُوب       َثبِّْت َقلْب ي َعلَى د 
    : مقصودڽ

باليقكن هاتي، تتڤكنله هاتي د اتس -واهاي توهن يڠ ممبولق”
  ﴿حديث رواية الترمذي﴾ “مو-اجرن اڬام

 
 حاضيرين سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله،

سڬالا كسوسهن دان كسنڠن اداله اوجين درڤد الله. دياله يڠ 
ممبري كمضرتن، دان دي سهاج يڠ داڤت مڠهيلڠكنڽ. دياله 

بيلا -يڠ ممبري كسنڠن، دان دي جواله داڤت مڠمبيلڽ ڤد بيلا
ماس. سكيراڽ الله ايڠينكن كسنڠن، تياد سياڤا يڠ داڤت مڠهالڠڽ 

ه مڠيڠينكن درڤد سمڤاي كڤد كيت. دمكين جوڬ جك الل
كسوسهن، تياد سياڤا ڤون داڤت مناهنڽ درڤد سمڤاي كڤد 
كيت. اوليه ايت، اڤابيلا دتيمڤا مصيبة كمباليله كڤد الله. 
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برتوبتله كڤدڽ، لاكوكن ڤرينتهڽ دان تيڠڬلكن لارڠنڽ. سنتياسله 
بردعا دان مموهون كڤد الله اڬر دا ڠكت درڤد كيت كسوليتن 

 كيت.دان دڤرمودهكن سڬالا اوروسن 
 

ْيم  : ْيَطان  الرَّج  َن الشَّ  اَُعْوُذ ب الله  م 
َِن  َوََلَب لَُونذُكم ءٖ م  َو ِف بََِش  ُوعِ وَ  ٱۡل  َِن  ٱۡل  ٖص م  َوٰلِ َوَنق  م 

َ  ٱۡل 
نُفِس وَ 

َ ِ  ٱثلذَمَرِٰتٖۗ وَ  ٱۡل  ِ ِٰبِينَ َوبَّش    ١٥٥ ٱلصذ
 

يم ،  يه  َونََفَعن ي َوا  يَّاكُْم ب َما ف  َباَرَك اللَُّه ل ي َولَُكْم ف ى الُْقْرَءان  الَْعظ 
ْنُكم ت لاََوَتُه ا  نَُّه ُهَو  نِّي َوم  ْكر  الَْحك يم ، َوَتَقبََّل م  َن الا َيات  َوالذِّ م 

يُع الَْعل يُم، اَقُوُل َقْول ي َهَذا وَ  م  يَم ل ي َولَُكْم، اَ السَّ ُر اللََّه الَْعظ  ْسَتْغف 
يَن َوالْمُ  ُروُه َول َسائ ر  الُْمْسل م  ، َفاْسَتْغف  َنات  ن يَن َوالُْمْؤم  ، والُْمْؤم  ْسل َمات 

ْيَن َوَيا نََجاَة التَّائ ب ْيَن. ر   َفَيا فَْوَز الُْمْسَتْعف 
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 )ايڠت ماتي محاسبة ديري(
(23 Mac 2018M / 5 Rejab 1439H) 

 
 ِ ِي احَلْمُد ّلِل  َيَ وَ  ٱل َمو َت َخلََق  ٱَّلذ يُّ  ِعَباَدهُ  ِِلَب لُوَ  ةَ اٱحل 

َ
َسُن هُ أ ح 

َ
م  أ

ْن ََل إََِلَ إَِلذ اّللُ  .ٱل َغُفورُ  ٱل َعزِيزُ َعَمَٗل  وَُهَو 
َ
ْشَهُد أ

َ
َنْعُبُد ََل  وَْحَدهُ  أ

ُمْورِ 
ُ
ًدا َعبْ  .ِسَواهُ َونَبَْتِِغ رِْضَوانَُه ِِف ََجِيِْع اْۡل َن  َسيِ َدنَا ُُمََم 

َ
ْشَهُد أ

َ
ُدهُ َوأ

ِيَورَُسْوَُلُ  رْ  ٱَّلذ
َ
ْورِ شَ أ ُ َعاَدةِ َوالُّسُّ ْم الل ُهَم  َصِل  وََسلِ   .َدنَا إَِل َطرِيِْق السذ

ْصَحابِهِ َوَمْن تَبَِعُهْم بِإِْحَساٍن إَِل 
َ
ٍد َولََعَ آَِلِ َوأ َوَبارِْك لََعَ َسيِ ِدنَا ُُمََم 

 .نُُّشْورِ يَوِْم ال
ا َبْعدُ    ،اَمَّ

َباَد الله  ! اتَُّقْوا اللهَ   َحقَّ تَُقات ه  َوَلا تَمُوتُنَّ ا  لَّا َواَنُْتْم ُمْسل ُمْونَ  َفَيا ع 
 

  سيدڠ جمعة يڠ دحرمتي الله،
ساي مڽرو دان مڠاجق ديري ساي دان جوڬ كڤد سموا جماعه 
سكلين، ماريله كيت سموا بروسها اونتوق منيڠكتكن كتقوا ن 
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باءيق بكلن، دان دڠن -سبايق مروڤاكنكران تقوى  .كڤد الله
 .تقوى اينله يڠ اكن مڽلامتكن كيت دري سيكسا اڤي نراك

 : 72الله سبحان وتعالى برفرمان دالم سوره مريم ايات 

ْيم  : ْيَطان  الرَّج  َن الشَّ  اَُعْوُذ ب الله  م 
ِينَ ُنَنّج ِ  ُثمذ  ْ  ٱَّلذ نََذُر  ٱتذَقوا ٰلِِمۡيَ وذ   ٧٢فِيَها ِجثِي ٗا  ٱلظذ

 : مقصودڽ
اورڠ يڠ برتقوى، دان -كمودين كامي اكن سلامتكن اورڠ“

اورڠ يڠ ظاليم ﴿دڠن ككوفورنڽ دان -كامي اكن بياركن اورڠ
 ”.معصيةڽ﴾ تيڠڬل برلوتوت د دالم نراك ايت

 
دڠن تقوى كيت اكن دبريكن جالن كلوار، ڤڽلساين كڤد ماله 

 نستياڤ مسئله يڠ كيت هادڤي، دان الله جوڬ اكن ممبريك
رمان سڠك. الله برف-رزقي كڤد كيت دري جالن يڠ تيدق د سڠك

 : 3-2دالم سوره الطلاق: 
ْيم  : ْيَطان  الرَّج  َن الشَّ  اَُعْوُذ ب الله  م 
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َ َوَمن َيتذِق  ُ ٱّللذ ُزق هُ  ٢ََم رَٗجا  ۥ َۡج َعل َلذ ِمن  َحي ُث ََل ََي تَِسُب   َوَير 
ِ َوَمن َيَتَوَّكذ  لََعَ  ُبهُ  ٱّللذ َ إِنذ  ۥٓ  َفُهَو َحس  ِ  ٱّللذ رِه م 

َ
ُ ٱقَد  َجَعَل  ۦ  َبٰلُِغ أ  ّللذ

ٗرا  ءٖ قَد  ِ ََش 
  ٣لُِك 

 : مقصودڽ
دان سسياڤا يڠ برتقوى كڤد الله ﴿دڠن مڠرجكن سوروهنڽ دان "

منيڠڬلكن لارڠنڽ﴾، نسچاي الله اكن مڠاداكن باڬيڽ جالن 
سرتا ممبريڽ رزقي  كلوار ﴿دري سڬالا ڤركارا يڠ مڽوسهكنڽ﴾،

دري جالن يڠ تيدق ترلينتس د هاتيڽ. دان ﴿ايڠتله﴾، سسياڤا 
بولت كڤد الله، مك الله چوكوڤله باڬيڽ -برسراه ديري بولت

﴿اونتوق منولوڠ دان مڽلامتكنڽ﴾. سسوڠڬوهڽ الله تتڤ 
ملاكوكن سڬالا ڤركارا يڠ دكهندقيڽ. الله تلهڤون مننتوكن قدر 

 ”.تياڤ سسواتو-اڤدان ماس باڬي برلاكوڽ تي
كهيدوڤن د دنيا اين هاڽله سمنتارا، هاڽ سباڬاي تمڤت 

 ڤرسيڠڬهن دان سسوڠڬوهڽ كيت اكن مڠهادڤي كماتين. 
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ايڠتله د كالا ڽاوا كيت اكن دچابوت اوليه ملائكة موت. نفس 
، مولوت كيت دكونچي، اڠڬوتا بادن كيت لمه،  ترهنتي كيت

ڠيسن دان كيت تردڠر ت ڤينتو توبة تله ترتوتوڤ. د ڤرسكيترن
رينتيهن كلوارڬ دان سانق ساودارا يڠ دچينتاي. ڤد ساعت ايتله 

مڠهمڤيري كيت، تياد داي دان اوسها يڠ بوليه  الموت سكرات
 : الله برفرمان .مڽلامتكن كيت دري كماتين

ْيم   ْيَطان  الرَّج  َن الشَّ  اَُعْوُذ ب الله  م 
يدُ ب ٱۡلَحقِِّّۖ َذ  َوَجا َءۡت َسۡكَرُة ٱۡلَمۡوت   ۡنُه َتح   ل َك َما كُنَت م 

 : مقصودڽ
الموت  سكرات دان ﴿اڤابيلا سمڤا ي اجل سساورڠ﴾ داتڠله "“ 

" ممباوا كبنرن ﴿يڠ تله دجنجيكن، سرتا دكاتاكن كڤد يڠ 
مڠيڠكاريڽ سبلوم ايت﴾: "اينله ڤركارا يڠ اڠكاو سلالو مڠلق 

 ﴾19:  ﴿سوره ق“ ديري درڤدڽ
 

 ،درحمتي اللهسيدڠ جمعة يڠ 
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سيسا عمور كيت اين. ادكه كيت -ماريله كيت مرنوڠ سيسا
سوده برسديا مڠهادڤي كماتين. خطيب مڽارنكن كڤد ديري 
خطيب سنديري دان كڤد سيدڠ جمعة سكلين ماريله كيت 

    :برمحاسبة كڤد دوا ڤركارا سام-سام
ڤرتام : تنتڠ عمور كيت، اونتوق اڤ كيت ڤرڬوناكنڽ. اڤاكه 

ملقساناكن كطاعتن كڤد الله سبحان وتعالى اتاو هاڽ  اونتوق
  ماءين سهاج؟-اونتوق برماءين

كدوا : تنتڠ هرتا كيت، دري مان كيت ڤروليه، دڠن چارا 
حلالكه كيت داڤت اتاو دڠن چارا حرام؟ دان اونتوق اڤ كيت 

فويا؟-بلنجاكن، اڤاكه اونتوق برصدقه اتاو ڤون هاڽ اونتوق برفويا
  

ڠت، عمور كيت سماكين بركورڠ. كماتين ڤرلو كيت اي
سماكين مندكتي كيت. دوسا تروس برتمبه. مك ماريله كيت 

   برتوبة سبلوم اجل منجمڤوت كيت.

 : برسبدا صلى الله عليه وسلمنبي محمد 
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 كُْنُت َمَع َرُسول  اللَّه  صلى الله عليه وسلم: َعن  اْبن  ُعَمَر اَنَُّه َقاَل 

َن الاَنَْصار  َفَسلََّم َعَلى النَّب ىِّ صلى الله عليه وسلمَفَجاَءُه َرُجٌل   م 

ن يَن اَْفَضُل َقاَل : ثُمَّ َقاَل  . ااَْحَسُنُهْم ُخلُقً : َيا َرُسوَل اللَّه  اَىُّ الُْمْؤم 

ن يَن اَْكَيُس َقاَل  ْكًرا َواَْحَسُنُهْم : َقاَل َفاَىُّ الُْمْؤم  اَْكَثُرُهْم ل ْلَمْوت  ذ 

 .اُولَئ َك الاَْكَياسُ  ،َبْعَدُه اْست ْعَداًدال َما 

 : مقصودڽ
 صلىاكو ڤرنه برسام رسول الله “دري ابن عمر، اي بركات : 

، لالو سا ورڠ انصار منداتڠي بلياو، اي ممبري الله عليه وسلم
واهاي رسول الله، مؤمين مانكه يڠ ڤاليڠ “سلام دان برتاڽ، 

ورڠ يڠ ڤاليڠ باءيق اداله ا اورڠ مؤمين:“ بلياو برسبدا “ باءيق؟
يجق لالو مؤمين مانكه يڠ ڤاليڠ ب“ اخلاقڽ. مؤمين يڠ ڤاليڠ باءيق

ڠيڠت يڠ ڤاليڠ باڽق م“، اي كمبالي برتاڽ. بلياو برسبدا : “؟
كماتين دان يڠ ڤاليڠ باءيق دالم ممڤرسياڤكن ديري اونتوق عالم 

 .ن ماجه﴾﴿ رواية اب .“برايكوتڽ، مريك ايتله اورڠ يڠ ڤاليڠ بيجق
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  حاضيرين يڠ د كاسيهي سكلين،
مودهن، خطبة يڠ سيڠكت اين بوليه ممبوككن هاتي كيت -موده

سموا، سهيڠڬ كيت سدر بهاوا كماتين سوده مڠهمڤيري كيت 
لاماڽ منيڠڬلكن دنيا اين دان مڠهادڤي -دان كيت اكن سلاما

عالم د مان سوده تيدق اد كسمڤتن لاڬي اونتوق برعمال 
وڬ الله سبحان وتعالى سلالو مليمڤهكن هدايه، كباجيكن. سم

 .لوڠن، دان سلالو مرحمتي كيت سمواڤرتو
 

يم : ْيَطان  الرَّج  َن الشَّ   اَُعوُذ ب الله  م 
ِن ُهم  َفَقاَل  ١ ٱل َمِجيدِ  ٱل ُقر َءانِ وَ  ٓق   نِذرٞ م  ن َجآَءُهم مُّ

َ
ْ أ بَل  َعِجُبٓوا

ٌء َعِجيٌب  ٱل َكٰفُِرونَ  ءَِذا ٢َهَٰذا ََش 
َ
ُۢ  أ ُع ه َذٰلَِك رَج  ِمت َنا َوُكنذا تَُراٗبا

 ٣بَعِيٞد 
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َن  ْيم  َونََفَعن ي َوا  يَّاكُْم ب َما ف ْيه  م  َباَرَك اللُه ل ْي َولَُكْم ف ى الُْقْرا ن  الَْعظ 
م   ْنُكْم ت لاَوَتُه ا  نَُّه ُهَو السَّ نِّي َوم  ْكر  الَْحك ْيم  َوَتَقبََّل م  ُع يالا َيات  َوالذِّ

ْيَم ل ْي َولَُكْم َول َسائ ر   ُروا اللَه الَْعظ  الَْعل ْيُم. اَقُْوُل َقْول ْي َهَذا َواَْسَتْغف 
ْنُهْم  َنات  الاَْحَياء  م  ن ْيَن َوالُْمْؤم  ْيَن َوالُْمْسل َمات  َوالُْمْؤم  الُْمْسل م 

ُرْوهُ  ْيُم.ا  نَُّه ُهَو الَْغُفْوُر  َوالاَْمَوات َفاْسَتْغف   الرَّح 
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 بولن دان ماتهاري سباڬاي تندا ككواسا ن الله سبحان وتعالى
(30 Mac 2018M / 12 Rejab 1439H) 

 
َرهُۥ َمَناز َل ل لَّه  اَلَْحْمُد  َيا ًء َوٱلَْقَمَر نُوًرا َوَقدَّ ْمَس ض  ى َجَعَل ٱلشَّ ٱلَّذ 

ن يَن  َساَب ل َتْعَلُمواْ َعَدَد ٱلسِّ َّ اللُه َوحَدُه لاَ اَشْ  .َوٱلْح  َهُد اَن لا  ا  لََه ا  لا
ًدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه، اَللَُّهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم  َشر يَك لَُه، َواَْشَهُد اَنَّ ُمَحمَّ

يَن. ٍد َوَعَلى ا ل ه  َواَْصَحاب ه  اَْجَمع  نَا ُمَحمَّ   َعَلى َسيِّد 
ا َبْعُد،    اَمَّ
َباَد ال ، َفَقْد َفاَز َفَيا ع  يُكْم َوا  يَّاَي ب َتْقَوى الله  ، ا  تَُّقوا اللَه، اُْوص  له 
 الُْمتَُّقوَن.

يم : ْيَطان  الرَّج  َن الشَّ  اَُعوُذ ب الله  م 

ِي َوُهوَ  َس وَ  ٱَلذَهارَ وَ  ٱِلذ َل َخلََق  ٱَّلذ م  ه وَ  ٱلشذ َبُحونَ  ٱل َقَمَر ٞ ِِف فَلَٖك يَس    ُك 
 

   سكالين، سيدڠ جمعة يڠ دملياكن
-ساي مڽرو ديري ساي دان سيدڠ جمعة سكالين، ماريله سام

سام كيت ممڤركاسكن كتقوا ن كڤد الله سبحان وتعالى دڠن 
 مڠرجكن سڬالا سوروهنڽ دان منيڠڬلكن لارڠنڽ.
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بولن دان ماتهاري سباڬاي “تاجوق خطبة ڤد هاري اين اياله  
 ”.تندا ككواسا ن الله سبحان وتعالى

 
   الين،سيدڠ جمعة سك

تندا كبسرن دان ككواسا ن الله سبحان وتعالى اياله -دانتارا تندا
مخلوق يڠ ترداڤت د اڠكاس سڤرتي -منجاديكن مخلوق دي يڠ

ه بينتڠ دان ڤلانيت. كسموا چيڤتا ن الل-ماتهاري، بولن، بينتڠ
سيا، ماله ستياڤ -دڠن سيا سبحان وتعالى اين تيدق دجاديكن

توجوان، يڠ ڤستيڽ ممبري منفعة ساتوڽ ممڤوڽاءي توڬس دان 
  .كڤد ما نسي سكالينڽ

دان دياله ﴿الله﴾ يڠ “مقصود، برايات يڠ دباچكن تادي 
ياڤ ت-منجاديكن مالم دان سياڠ، سرتا ماتهاري دان بولن، تياڤ

د ماسيڠ ﴿-اڤوڠ د تمڤت ايدرن ماسيڠ-ساتوڽ بريدر تراڤوڠ
له ن البولن دان ماتهاري مروڤاكن مخلوق چيڤتا  “.اڠكاس لڤس﴾

 يڠ ڤاليڠ دكت دان داڤت دليهت سچارا تروس اوليه ما نسي. 
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دواڽ ممڤوڽاءي كلبيهن دان منفعة ترسنديري كڤد ما نسي، -كدوا
  .حيوان دان تومبوهن د موك بومي اين

 
 حاضيرين سيدڠ جمعة سكالين،

ڤرڬرقن هارين باڬي بولن دان تاهون باڬي ماتهاري يڠ تتڤ دان 
ممڤو دهيتوڠ اوليه اهلي فلك ممودهكن مريك مڽدياكن تقويم 
صلاة تاهونن يڠ كيت ڬوناكن هاري اين. بايڠكنله سكيراڽ الله 

مك  ،منتڤكن ڤرايدرن بولن دان ماتهاريسبحان وتعالى تيدق 
صلاة دان كيت اكن  سوده تنتو سوكر اونتوق مننتوكن وقتو

ترڤقسا منوڠڬو ڤركيرا ن وقتو صلاة باڬي ستياڤ وقتو اونتوق 
ستياڤ هاري. دڠن مڠتاهوي ڤرڬرقن ماتهاري جوڬ كيت داڤت 

بولن يڠ سديا كيت  12ممبوات تقويم تاهونن يڠ مڠاندوڠي 
 :5معلومي. فرمان الله سبحان وتعالى دالم سوره يونس ايات 

َن الشَّ  يم :اَُعوُذ ب الله  م   ْيَطان  الرَّج 
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ِي ُهوَ  َس َجَعَل  ٱَّلذ م  َرهُ  ٱل َقَمرَ ِضَياٗٓء وَ  ٱلشذ لَُمواْ  ۥنُوٗرا َوقَدذ َمَنازَِل ِِلَع 
نِۡيَ َعَدَد  ِ َِساَب  وَ  ٱلس 

ُ َما َخلََق  ٱحل  ِ  ٱّللذ  ب
ِ  َذٰلَِك إَِلذ َق 

ُل  ٱحل  ِ  ِت ٱٓأۡلَيٰ ُيَفص 
لَُموَن  ٖم َيع    ٥لَِقو 

 :ڽمقصود
﴾ دان بندراڠ-سينر ﴿ترڠ-يڠ منجاديكن ماتهاري برسينردي له “

اڤ ساتو تي-بولن برچهاي، دان دي له يڠ مننتوكن ڤرجالنن تياڤ
ماسيڠ﴾ -تمڤت ڤرايدرنڽ ماسيڠ-رنده﴾ ڤد تمڤت-ايت ﴿برڤينده

سوڤاي كامو داڤت مڠتاهوي بيلڠن تاهون دان كيرا ن ماس. الله 
ڽ فاءيده دان تيدق منجاديكن سمواڽ ايت ملاءينكن دڠن ادا

سرنڽ﴾ تندا كب-اياتڽ ﴿تندا-ڬوناڽ يڠ سبنر. الله منجلسكن ايات
ساتو ڤرساتو باڬي قوم يڠ ماهو مڠتاهوي ﴿حكمة سسواتو يڠ 

 ”دجاديكنڽ﴾
 

  سيدڠ جمعة يڠ دكاسيهي سكالين،
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مليا ايايت  بولن-سابن تاهون، كيت مڽمبوت كداتاڠن بولن
كدوا بولن ايت  رمضان دان شوال. سسوڠڬوهڽ ڤننتوان اول

ن. اتاوڤون مليهت انق بول "الْ لَ ه  "قيه ؤتيدق داڤت تيدق دڠن مر
لو ڽ ڤرةصف-جوسترو، علمو تنتڠ ڤرجالنن بولن دان صفة

كتتڤن ماس كيت اونتوق ممستيكن  كواسا يدڤلاجري دان د
دالم منونايكن عبادت ڤواسا دان عيدالفطري. حال اين بوليه 

ه سبحان وتعالى دالم سوره فرمان الل جلس درڤد  دفهمي دڠن
 :185البقرة ايات 

يم : ْيَطان  الرَّج  َن الشَّ  اَُعوُذ ب الله  م 
رُ  ِيٓ َرَمَضاَن  َشه  نزَِل فِيهِ  ٱَّلذ

ُ
َِن  ٱل ُقر َءانُ أ ُهٗدى ل ِلنذاِس َوَبي َِنٰٖت م 

قَاِن  وَ  ٱل ُهَدىٰ  رَ َفَمن َشِهَد ِمنُكُم  ٱل ُفر  ه  ُهه َوَمن ََكَن  ٱلشذ فَل َيُصم 
َۗ يُرِيُد  َخَر

ُ
يذاٍم أ

َ
ِن  أ ةٞ م  ٰ َسَفرٖ فَعِدذ

و  لََعَ
َ
ُ َمرِيًضا أ َ بُِكُم  ٱّللذ ََل وَ  ٱل ُيُّس 

َ يُرِيُد بُِكُم  ِملُواْ  ٱل ُعُّس  ةَ َوِِلُك  واْ  ٱل عِدذ ُ ِ َ َوِِلَُكب  ٰ َما َهَدىُٰكم   ٱّللذ لََعَ
ُكُروَن    ١٨٥َولََعلذُكم  تَش 

 :ڽمقصود
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﴿ماس يڠ دواجبكن كامو برڤواسا ايت اياله﴾ بولن رمضان يڠ “
ڤدڽ دتورونكن القرءان، منجادي ڤتونجوق باڬي سكالين 

كتراڠن يڠ منجلسكن ڤتونجوق -ما نسي، دان منجادي كتراڠن
دان ﴿منجلسكن﴾ ڤربيذا ن انتارا يڠ بنر دڠن يڠ ساله. اوليه ايت، 

مڽقسيكن انق بولن رمضان ﴿اتاو سسياڤا دري انتارا كامو يڠ 
مڠتاهويڽ﴾، مك هندقله اي برڤواسا بولن ايت دان سسياڤا يڠ 
ساكيت اتاو دالم مسافر مك ﴿بوليهله اي بربوك، كمودين واجبله 

ي يڠ هار-اي برڤواسا﴾ سباڽق هاري يڠ دتيڠڬلكن ايت ڤد هاري
لاين. ﴿دڠن كتتڤن يڠ دمكين ايت﴾ الله مڠهندقي كامو بروليه 

داهن، دان اي تيدق مڠهندقي كامو منڠڬوڠ كسوكرن. دان كمو
جوڬ سوڤاي كامو چوكوڤكن بيلڠن ڤواسا ﴿سبولن رمضان﴾، 
دان سوڤاي كامو ممبسركن الله كران منداڤت ڤتونجوقڽ، دان 

 ”.سوڤاي كامو برشكور
 

  سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله سكالين،
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يا، دان س-الله سبحان وتعالى تيدق منجاديكن سسواتو دڠن سيا
ڤد كجادين بولن دان ماتهاري جوڬ ترداڤت ڤلباڬاي كلبيهن 

بومي ڤد  مڽيناريدان منفعة.سباڬاي چونتوه، چهاي ماتهاري يڠ 
بوروڠ اونتوق كلوار تربڠ منچاري -وقتو ڤاڬي مرڠسڠ بوروڠ

ماكنن. چهاي ماتهاري يڠ دڤنچاركن كاتس ڤرموكا ن لاوت 
وق ا دان ستروسڽ ممبنتمڽببكن ترجاديڽ واڤ يڠ ترڠكت كاودار

اين تربوقتي برداسركن   .اون يڠ اخيرڽ مڠحاصيلكن هوجن
 : 164فرمان الله سبحان وتعالى د دالم سوره البقرة ايات 

يم : ْيَطان  الرَّج  َن الشَّ  اَُعوُذ ب الله  م 
َمَٰوٰتِ ِِف َخل ِق  إِنذ  ۡرِض وَ  ٱلسذ

َ تَِلِٰف وَ  ٱۡل   ِت ٱلذ  ٱل ُفل ِك وَ  ٱَلذَهارِ وَ  ٱِلذ لِ  ٱخ 
رِ ََت رِي ِِف  َح 
نَزَل  ٱَلذاَس بَِما يَنَفُع  ٱۡل 

َ
ُ .َوَمآ أ َمآءِ ِمَن  ٱّللذ آٖء  ٱلسذ ِمن مذ

َيا بِهِ  ح 
َ
ۡرَض فَأ

َ ِيِف  ٱۡل  ِ َدآبذةٖ َوتَۡص 
تَِها َوَبثذ فِيَها ِمن ُك  َد َمو  َِيٰحِ ٱَبع   لر 

َحاِب وَ  رِ  ٱلسذ ُمَسخذ
َ  ٱل  ٓ َبۡي  َما ۡرِض وَ  ءِ ٱلسذ

َ قِلُونَ  ٱۡل  ٖم َيع    ١٦٤ٓأَلَيٰٖت ل َِقو 
 :ڽمقصود
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سسوڠڬوهڽ ڤد كجادين لاڠيت دان بومي دان ﴿ڤد﴾ ڤرتوكرن “
كاڤل يڠ بلاير د لاوت دڠن -مالم دان سياڠ دان ﴿ڤد﴾ كاڤل

بندا يڠ برمنفعة كڤد ما نسي دمكين جوڬ ﴿ڤد﴾ اير -ممباوا بندا
لالو الله هيدوڤكن دڠنڽ هوجن يڠ الله تورونكن دري لاڠيت 

تومبوهن د بومي سيسوده ماتيڽ، سرتا اي بياقكن ڤدڽ -تومبوه
باڬاي جنيس بيناتڠ دمكين جوڬ ﴿ڤد﴾ ڤرايدرن -دري برباڬاي

نتارا اڤوڠ د ا-اڠين دان اون يڠ توندوق ﴿كڤد كواس الله﴾ تراڤوڠ
دا تن-لاڠيت دڠن بومي سسوڠڬوهڽ ﴿ڤد سمواڽ ايت﴾ اد تندا

ن الله ككواسا نڽ، كبيجقسنا نڽ، دان ءساا  ك ﴿يڠ ممبوقتيكن
كلواسن رحمتڽ﴾ باڬي قوم يڠ ﴿ماهو﴾ مڠڬوناكن عقل 

 ”.فيكيرن
فاسا بولن -دمكين جوڬ هيبتڽ چيڤتا ن الله سبحان وتعالى ڤد فاسا

يڠ كيت ليهت ستياڤ مالم. ڤروبهن بنتوق دان وجه بولن دري 
 هاري ك هاري ممباوا كسن ترهادڤ ڤاسڠ دان سوروتڽ اير
لاوت. اين داڤت ممبنتو ڤارا نلاين اونتوق مننتوكن هاري دان 
ماس ترباءيق اونتوق مڠحاصيلكن جومله تڠكاڤن ايكن د لاوت. 
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ين علماء دهولو اياله سماك-انتارا ڤركارا يڠ دينوكيلكن اوليه علماء
 وملهجبسر بنتوق سابيت بولن، ڤد كتيك ايت سماكين باڽق 

جوڬ ڤروبهن بنتوق بولن ستياڤ  ايكن يڠ بوليه دتڠكڤ دان
هاري ممبري كسن دان منفعة كڤد تومبسرن حيوان ترناكن دان 

ائب رغت والوقخالم بائعج“تومبوهن. ددالم كتاب -تومبوه
كارڠن امام زكريا القوايني دڽاتاكن بهاوا ترداڤت  ”الموجودات

هاري د دالم بولن اسلام اونتوق كيت مننتوكن سام اد -هاري
ن ممبسر دڠن سمڤورنا اتاو تيدق. ماله كتيك بولن حيوان ترناك

ڤورنام، امام زكريا مڽاتاكن بهاوا كيت لبيه موده منچاري دان 
 .تومبوهن يڠ مڠلواركن باو-ڤستي جنيس تومبوه مڠنل

 
  سيدڠ حاضيرين سكالين،

سسوڠڬوهڽ كسموا مخلوق يڠ الله سبحان وتعالى جاديكن 
ادي، ترڤولڠله كڤد دان ككواسنڽ. ج جلس مڠڬمبركن كبسرن

كيت سباڬاي همبا اونتوق ممرهاتي، مڠكاجي دان مڠمبيل 
اعتبار درڤدڽ. كجادين بولن دان ماتهاري هاڽله چونتوه كچيل 
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باڽق لاڬي  .كيت هاري اين رنوڠندڤاڤركن اونتوق  بوليهيڠ 
كيت منيڠكتكن  ڤرلو دتروكاي دالم اوسهارهسيا عالم يڠ 

 .كايمانن دان كتقوا ن ترهادڤ الله سبحان وتعالى
 

يم : ْيَطان  الرَّج  َن الشَّ  اَُعوُذ ب الله  م 
ُس  م  ِديُر  َوٱلشذ ذَها  َذٰلَِك َتق  ٖ ل َتَقر  َعزِيزِ ََت رِي لُِمس 

 َوٱل َقَمرَ  ٣٨ ٱل َعلِيمِ  ٱل 
ٰ ََعَد كَ  َنُٰه َمَنازَِل َحتذ ر    ٣٩ ٱل َقِديمِ  ٱل ُعر ُجونِ قَدذ

 
يم ، َونََفَعن ي َوا  يَّاكُْم ب َما ف يه   َباَرَك اللَُّه ل ي َولَُكْم ف ى الُْقْرَءان  الَْعظ 
ْنُكم ت لاََوَتُه ا  نَُّه ُهَو  نِّي َوم  ْكر  الَْحك يم ، َوَتَقبََّل م  َن الا َيات  َوالذِّ م 

يُع الَْعل يُم، اَقُوُل َقْول ي َهَذا وَ  م  يَم ل ي َولَُكْم، اَ السَّ ُر اللََّه الَْعظ  ْسَتْغف 
ُروُه  ، َفاْسَتْغف  َنات  ن يَن َوالُْمْؤم  ، والُْمْؤم  يَن َوالُْمْسل َمات  َول َسائ ر  الُْمْسل م 

ْيَن َوَيا نََجاَة التَّائ ب ْيَن. ر   َفَيا فَْوَز الُْمْسَتْعف 
 


