محرم بولن سوچي
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الْ َح ْم ُد لِلَّ ِه الَّ ِذ ْي اَ ْك َر َم َنا بِ ُم َح َّم ٍد نَبِ ًّيا َو َر ُسولاًَ ،و َج َع َل
لَ َنا فِي ِه اِلَى الْ َخ ْي ِر اُ ْس َو ًة َو َدلِيلاًَ ،واَ ْش َه ُد اَ ْن لا َّ اِلَ َه اِلا َّ
اللَّ ُه َو ْح َد ُه لا َ شَ رِيكَ لَ ُهَ ،واَ ْش َه ُد اَ َّن َس ِّي َدنَا َونَبِ َّي َنا
اس بِبِ ْع َثـ ِت ِه ِم َن
ُم َح َّمدًا َع ْب ُد ُه َو َر ُسولُ ُه ،اَخْ َر َج اللَّ ُه ال َّن َ
الظُّلُ َم ِ
ات اِلَى النُّورَِ ،و َج َع َل فِي ِه ْج َرتِ ِه َد ْر ًسا فِي
ُح ْسنِ َت ْدبِي ِر ا ْلا ُ ُمورِ .اَللَّ ُه َّم َص ِّل َو َسلِّ ْم َو َبارِ ْك َعلَى
وص ْحبِ ِه و َم ْن َتبِ َع ُه بِ ِا ْح َس ٍان
َس ِّي ِدنَا ُم َح َّم ٍد َو َعلَى ال ِه َ
اِلَى َي ْو ِم ال ِّد ْينِ .
اَ َّما َب ْعدُ،
َف َيا ِع َبا َد اللَّ ِه ! اِتَّقُوا اللَّ َه ،اُ ْو ِص ْي ُك ْم َواِ َّيا َي بِ َت ْق َوى اللَّ ِه
َف َق ْد َفا َز الْ ُم َّت ُق ْونَ.
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سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله،
ساي برڤسن كڤد ديري سنديري دان توان ۲سيدڠ
جمعة سكالين .ماريله كيت سام ۲منيڠكتكن
كتقواءن دان كطاعتن كڤد الله سبحانه وتعالى
دڠن ملقساناكن سڬالا ڤرينتهث دان منيڠڬلكن
سڬالا لارڠنڽ .سموݢ كيت منداڤت رحمة دان
کبهاݢياءن ددنيا دان داخيرة .ڤد هاري اين منبر
اكن ممبيچاراكن خطبه برتاجوق "محرم بولن
سوچي".
ماس چڤت برلالو .هاري دمي هاري كيت لالوءي.
بولن دمي بولن برڬنتي .ساكن تيدق تراس ،كيني
سكالي لاڬي كيت براد د امبڠ بولن محرم .اين
برارتي كيت اكن مماسوقي تاهون بارو  1440هجرة
ڤد ميڠڬو هادڤن ،ان شاء الله.
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سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله،
الحمد لله كيت اكن دڤرتموكن اوليه الله سبحانه
وتعالى دڠن بولن محرم .بولن ڤرتام دالم تقويم
هجرة .محرم اداله بولن يڠ موليا دسيسي الله
سبحانه وتعالى .اي مميليقي ڤلباڬاي
کايستيميواءن ،انتاراڽ اداله :
ڤرتام ،بولن محرم مروڤاكن ساله ساتو بولن حرام
دالم اسلام .الله سبحانه وتعالى برفرمان دالم سورة
التوبة ايات :36
اَ ُع ْو ُذ بِاللَّ ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِج ْي ِم :
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مقصودڽ" :سسوڠڬوهڽ بيلڠن بولن ۲دسيسي
(حكوم) الله اياله  12بولن( ،يڠ تله دتتڤكن) دالم
كتاب الله سماس دي منچيڤتاكن لاڠيت دان
بومي ،انتاراڽ امڤت بولن يڠ دحرمتي .كتتڤن يڠ
دميكين ايت اياله اڬام يڠ بتول لوروس ،مک
جاڠنله كامو مڠانياياءي ديري كامو دالم بولن ۲يڠ
دحرمتي ايت (دڠن ملڠڬر لارڠنڽ) "...
انتارا  12بولن ايت اد امڤت بولن حرام ياءيت بولن
ذوالقعدة ،ذوالحجة ،محرم دان رجب .بولن محرم
اداله شَ ْه ُرالْ َح َرا ْم (بولن حرام) ،اي ترماسوق بولن يڠ
دمولياكن الله سبحانه وتعالى .بولن ۲اين مميليقي
كسوچين دان منجادي بولن ڤيليهن .انتارا بنتوق
كسوچين دان کمولياءن بولن ۲اين اداله قوم
مسلمين دلارڠ برڤرڠ ،كچوالي ترڤقسا؛ جک
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دسرڠ اوليه قوم كافير .قوم مسلمين جوݢ دايڠتكن
اڬر لبيه منجاءوهي ڤربواتن ظاليم ڤد بولن ايت.
دالم منفسيركن ايات اين ،امام ال َّط َب ِر ْي دالم تفسيرڽ
مڠوتيڤ اَ َث ْر درڤد اب ُن َع َّباس رضي الله عنه " :الله
منجاديكن بولن ۲اين سباڬاي بولن ۲سوچي،
مڠاݢوڠکن كحرمتنڽ دان دوسا يڠ دلاكوكن ڤد
بولن اين منجادي لبيه بسر دان منجاديكن عمل
صالح ڤد بولن اين جوݢ لبيه بسر".
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الله،
كدوا  :بولن محرم اداله سباڬاي بولن ڤرتام دالم
كليندر هجرة .تاهون بارو هجرة يڠ دداسركن كڤد
هجرة رسول الله ﷺ دري كوتا مكة ككوتا مدينة.
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جوسترو ،سوده سواجرث ،كيت مڠمبيل سماڠت
هجرة ايت دالم كهيدوڤن كيت.
هجرة اداله ڤرجواڠن برسجاره يڠ دلاكوكن اوليه
رسول الله ﷺ دان ڤارا صحابتڽ .مريک ريلا
منيڠڬلكن سڬالا هرتا ،منوجو َيثْـر ِْب يڠ كمودين
دكنلي سباڬاي المدينة المنورة .مريک منيڠڬلكن
تانه اير منوجو كتمڤت يڠ بلوم جلس ڤلواڠ
ايكونومي .بهكن ڤارا صحابة تله ممڤرتاروهكن
ڽاوا ترماسوق رسول الله ﷺ يڠ دكجر دان دبورو
اوليه ڤيهق كافير قريش.
تنڤا هجرة ،موڠكين تيدق اد ڤرادبن اسلام يڠ
دڤلوڤوري رسول الله ﷺ دري مدينة .تنڤا هجرة
جوݢ ،موڠكين تيدق اكن اد كمنڠن دمي كمنڠن
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يڠ دراءيه رسول الله ﷺ برسام ڤارا صحابتڽ هيڠݢ
ممڤو ممبوک كوتا مكة دان مڽيبركن اسلام
كسلوروه جزيرة عرب .سهيڠݢ سكارڠ اسلام
دانوتي لبيه دري  1.2بليون ڤندودوق بومي.
جوسترو ،كتيک سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله
عنه هندق مڠاداكن تقويم اسلام ،بلياو مميليه
ڤريستيوا هجرة سباڬاي ڤرمولانث .مک كاليندر
اسلام ڤون دسبوت سباڬاي تقويم هجرة.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله،
كتيݢ :محرم جوڬ دصيفتكن سباڬاي بولن الله.
سميمڠڽ كسموا  12بولن اداله مخلوق چيڤتاءن
الله ،اكن تتاڤي بولن محرم ممڤوڽاءي کايستيميواءن
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خصوص كران بولن اينيله سهاج يڠ دسبوت
سباڬاي بولن الله ( شَ ْه ُراللَّه ) .رسول الله ﷺ
برسبدا :
الص َيا ِم َب ْع َد َر َم َضانَ ،شَ ْه ُر اللَّ ِه الْ ُم َح َّر ُم،
اَ ْف َض ُل ِّ
ِيض ِةَ ،صلَا ُة اللَّ ْيلِ﴿ .رواه
الصلَا ِة َب ْع َد الْ َفر َ
َواَفْ َض ُل َّ
مسلم﴾
ارتيڽ:

"ڤواسا يڠ ڤاليڠ اوتام ستله رمضان اداله ڤواسا دبولن
الله ياءيت محرم .مانكالا صلاة يڠ ڤاليڠ اوتام ستله
صلاة فرض اداله صلاة مالم".
حديث اين منونجوقن كاوتاماءن خصوص يڠ
دميليقي بولن محرم كران دسندركن كڤد لفظ
الجلالة (لفظ الله) .ڤارا علماء تله منرڠكن بهاوا
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كتيک سواتو مخلوق دسندركن ڤد لفظ الجلالة،
مک اي منونجوقكن َتشْ ِر ْيف (كمولياءن) ترهادڤ
مخلوق ترسبوت ،سباڬايمان كعبة داصطلاح بيت
الله (رومه الله) دان سباڬايڽ.
كامڤت :دالم بولن محرم دسونتكن ڤواسا َعاشُ و َراء
ڤد  10محرم .ڤواسا اين امت دتونتوت دالم اسلام
سباڬايمان يڠ دسبوت دالم حديث برايكوت:
الس َن َة
ُسئِ َل َع ْن َص ْو ِم َي ْو ِم َعاشُ و َر َاء فَقَا َل ُي َك ِّف ُر َّ
الْ َم ِ
اض َي َة﴿ .رواه مسلم﴾
ارتيڽ:
"رسول الله دتاڽ مڠناءي ڤواسا عاشوراء (ڤواسا

دهاري كسڤولوه بولن محرم) ،بݢيندا منجواب،
"اي مڠهاڤوس دوسا ستاهون يڠ لالو".
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ستروسڽ كيت جوݢ دسونتكن برڤواسا ڤد  9دان
 11محرم ،دسمڤيڠ ڤواسا عاشوراء .سباڬايمان
رسول الله ﷺ برسبدا:
ُصو ُموا َي ْو َم َعاشُ و َر َاء َ ،و َخالِفُوا فِي ِه الْ َي ُهو َد ُ ،صو ُموا
َق ْبلَ ُه َي ْو ًما  ،اَ ْو َب ْع َد ُه َي ْو ًما.
﴿رواه احمد َوالْ َب َّزار﴾.
ارتيڽ:

“ڤواساله هاري عاشوراء دان جاڠن سام دڠن اورڠ
يهودي .ڤواساله سهاري سبلومڽ اتاو سهاري
سسودهڽ“.
اين دكوكوهكن لاݢي دڠن حديث يڠ دروايتكن
اوليه البيهقي دڠن لفظ:
10

ُصو ُموا َق ْب َل ُه َي ْو ًما َ ،و َب ْع َد ُه َي ْو ًما .
ارتيڽ" :ڤواساله كامو سهاري سبلومڽ دان سهاري

سسودهڽ".

سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الله،
مڠاخيري خطبة ڤد هاري اين ،منبر ايڠين مڠاجق
سيدڠ جمعة مڠمبيل كسمڤتن دڠن كتيباءن بولن
محرم اين اونتوق ممبوات ببراڤ ڤرسياڤن باڬي
مڠهادڤي كهيدوڤن اخيرة .سموݢ الله سبحانه
وتعالى سنتياس ممبريكن كيت توفيق اونتوق تتڤ
تڬوه براد داتس جالن كبنرنڽ .برسڬراله اونتوق
ملاكوكن محاسبة ديري سبلوم داتڠ هاري دمان
اكن دحساب سموا عملن كيت ننتي.
اَ ُع ْو ُذ بِاللَّ ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِج ْي ِم :
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مقصودڽ:

"باڬي مريكاله شرݢ دار السلام (تمڤت تيڠڬل يڠ
امان سجهترا) دسيسي توهن مريک دان دياله
ڤنولوڠ مريک ،دسببكن عمل( ۲يڠ باءيق) يڠ مريک
تله كرجاكن ﴿ ".سورة الانعام ﴾ 127 :
َبا َر َك اللَّ ُه لِ ْى َولَ ُك ْم فِى الْ ُق ْر َء ِان الْ َع ِظ ْي ِم َونَ َف َعنِى َواِ َّياكُ ْم
بِ َما فِ ْي ِه ِم َن ا ْلا َي ِ
ات َوال ِّذ ْك ِر الْ َح ِك ْي ِم َو َت َق َّب َل ِم ِّنى َو ِم ْن ُك ْم
الس ِمي ُع الْ َعلِ ْي ُم .اَقُ ْو ُل َق ْولِ ْى َه َذا َواَ ْس َت ْغ ِف ُر
تِ َ
لاو َت ُه اِنَّ ُه ُه َو َّ
اللَّ َه الْ َع ِظ ْي َم لِ ْى َولَ ُك ْمَ ،ولِ َسائِ ِر الْ ُم ْسلِ ِم ْي َن َوالْ ُم ْسلِ َم ِ
ات
َوالْ ُمؤ ِْمنِ ْي َن َوالْ ُمؤ ِْم َن ِ
اتَ ،ف ْاس َت ْغ ِف ُر ْو ُه اِنَّ ُه ُه َو الْ َغ ُف ْو ُر
ال َّر ِح ْي ُم.
"برجهاد ملاون هاوا نفسو"
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اَلْ َح ْم ُد لِلَّ ِه الْقاَئِل:
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ف َمن َي ۡه ِديهِ ِمن بع ِد ٱَّللۚ ِٞأفَل تذكرون ٢٣

اَ ْش َه ُد اَن لا اِلَ َه اِلا َّ اللَّ ُه َوح َد ُه لا َ شَ رِيكَ لَ ُهَ ،واَ ْش َه ُد
اَ َّن ُم َح َّمدًا َع ْب ُد ُه َو َر ُسولُ ُه.
اَللَّ ُه َّم َص ِّل َو َسلِّ ْم َعلَى َس ِّي ِدنَا ُم َح َّم ٍد َو َعلى َءالــِ ِه
َو َص ْحبِ ِه اَ ْج َم ِع ْي َن.
اَ َّما َب ْعدُ ،فَ َيا ِع َبا َد اللَّ ِه ،اِتَّقُواْ اللَّ َه ،اُ ْو ِص ْي ُك ْم َو اِ َّيا َي
بِ َت ْق َوى اللَّ ِه ،فَ َق ْد َفا َز الْ ُم َّت ُق ْونَ.
مسلمين يڠ درحمتي الله،
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ساي برڤسان كڤد توان-توان دان ديري ساي
سنديري ماريله سام-سام كيت برتقوى كڤد الله
سبحانه وتعالى دڠن ممڤركوكوهكن ڤڠعبدين ديري
كيت كڤدڽ دڠن ملقساناكن سڬالا ڤرينته دان
منيڠڬلكن سڬالا لارڠنڽ .موده-مودهن ڤد هاري
يڠ ڤنوه بركت اين منجاديكن كيت انسان يڠ
برجاي د دنيا دان اخيرة .تاجوق خطبة ڤد هاري
اين اياله" :برجهاد ملاون هاوا نفسو".
سيدڠ حاضيرين يڠ درحمتي الله،
دنيا اداله لادڠ برعمال اونتوق دتواي حاصيلڽ
داخيرة كلق .اونتوڠله ماءنسي يڠ ممنفعتكن وقتو
لاڤڠ دان ماس صيحتڽ اونتوق كطاعتن كڤد الله
سبحانه وتعالى .سباليقڽ روڬيله مريك يڠ
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ممڤرڬوناكن كدوا-دوا نعمت ايت دالم كنچه
معصية .كيت ڤرلو كوات برجهاد ممبيبسكن ديري
درڤد چڠكامن هاوا نفسو يڠ منيڤو .مسكيڤون
ماءنسي دكورنياكن نفسو ُم ۡط َم ِئ َّنة يڠ سنتياس
مندوروڠ ك اره كباءيقن  ،نامون نفسو َا َّما َر ْة يڠ
جاهت اكن سنتياس مڠواساءي اورڠ يڠ لمه ايمانڽ
سڤرتي فرمان الله دالم سورة يوسف ايات :53
اَ ُعو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِجي ِم

َّ َّ ۡ َ َ َ َّ َ ُ ۢ ُّ ٓ َّ
ََ َُٓد ُ َۡ
َ
َ
حمَ
ٓ
س إِن ٱنلفس ۡلمارة ب ِٱلسوءِ إَِّل ما ر ِ
وما أبرِئ نف ِ ۚٓ
َ د ٓ َّ د َ ُ
حيم ٥٣
ب ۚٓ إِن َر ِب غفور َّر ِ
رِ

مقصودڽ" :دان تيادله اكو براني ممبرسيهكن
ديريكو; سسوڠڬوهڽ نفسو ماءنسي ايت ساڠت
مڽوروه ملاكوكن كجاهتن ،كچوالي اورڠ  ٢يڠ تله
15

دبري رحمة اوليه توهنكو (مك ترسلامتله اي دري
هاسوتن نفسو ايت) .سسوڠڬوهڽ توهنكو مها
ڤڠامڤون ،لاڬي مها مڠاسيهاني".
سساورڠ يڠ دكواساي نفسو سمات-مات اكن
منوروت سهاج رونتونن هاوا نفسوڽ تنڤا مميكيركن
بوروق باءيقڽ .ليهتله قيصه قابيل يڠ ممبونوه
ساوداراڽ هابيل ،دسببكن راس تيدق ڤواس هاتي
سڤرتي يڠ دراقمكن دالم سورة المائدة ايات :30
اَ ُعو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِجي ِم

َ َ َّ َ ۡ َ ُ َ ۡ ُ ُ َ ۡ َ َ
خيهِ َف َق َتلَ ُهۥ فَأَ ۡص َب َح مِنَ
فطوعت لۥ نفسهۥ قتل أ ِ
ۡ َ
خَٰ ِِس َ
ين ٣٠
ٱل
ِ

مقصودڽ ":مك نفسو جاهت (قابيل) مندوروڠڽ
(سهيڠڬ دي ترڬاماق) ممبونوه ساوداراڽ ،لالو دي
16

ممبونوهڽ .اوليه ايت منجاديله دي دري ڬولوڠن
اورڠ ٢يڠ روڬي".
سيدڠ جمعة يڠ دكاسيهي الله ،
والاوڤون اومت اسلام هاري اين سچارا عمومڽ
چليق اڬام ،نامون ماسيه باڽق ڤركارا موڠکر برلاكو
د سكليليڠ كيت .مريميهكن كواجيڤن صلاة ليم
وقتو ،تيدق منوتوڤ عورة دڠن سمڤورنا  ،ڤرڬاءولن
بيبس للاكي دان ڤرمڤوان ،رسواه ،حسد-دڠكي،
اومڤت دان فتنه ساوله-اوله منجادي داره داڬيڠ
سباهاڬين دري كيت .مريك يڠ برتوهنكن نفسو
دان ترڬودا دڠن بيسيكن شيطان اكن بركلاكوان
سدمكين.
17

صيفت مالو سماكين ڤودر دالم كهيدوڤن ماله
تڬورن سسام ماءنسي تيدق دڤدوليكن .نامون حال
اين تيدق بوليه دجاديكن السن اونتوق ممبياركن
ڤركارا دوسا برمهاراجاليلا .بالا دان مالاڤتاكا توهن
سڤرتي ڬمڤا بومي ،سونامي ( ، )tsunamiجربو
( ،)jerebuبنجير بسر دان چواچ ڤانس ملمڤاو يڠ
ڤرنه ملندا نڬارا بارڠكالي ساتو ڤرايڠتن دري الله ڤد
كيت يڠ سريڠ لالاي دان لوڤا.
سيدڠ جمعة سكلين،
القرءان مڠڬمبركن ڬولوڠن ماءنسي يڠ برقبلتكن
نفسو اومڤام حيوان ترنقن .حال اين دجلسكن اوليه
الله سبحانه وتعالى دالم سورة الفرقان ايات -43
:44
18

اَ ُعو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِجي ِم

َ
َّ َ َ َ َٰ َ ُ َ َ َٰ ُ َ َ َ َ َ ُ ُ
ۡ
َ
ون َعلَيهِۡ
َ
َ
َ
أرءيت م ِن ٱَّتذ إِلههۥ هوىه أفأنت تك
ا
َ ۡ َ ۡ َ ُ َ َّ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َ َ ۡ َ ۡ ُ َ
ون
َوك ِيَل  ٤٣أم َتسب أن أكَثهم يسمعون أو يعقِل ۚٞ
ۡ ُ ۡ َّ َ ۡ َ ۡ َ َٰ َ ۡ ُ ۡ َ َ ُّ َ ا
إِن هم إَِّل كٱۡلنع ِم بل هم أضل سبِيَل ٤٤

يڠ برمقصود  " :نمڤقكه ﴿واهاي محمد﴾ كبوروقن
كاداءن اورڠ يڠ منجاديكن هاوا نفسوڽ :توهن يڠ
دڤوجا لاڬي دطاعتي؟ مك داڤتكه اڠكاو منجادي
ڤڠاوس يڠ منجاڬڽ درڤد كسستن؟ اتاو ادكه اڠكاو
مڽڠك بهاوا كباڽقن مريك مندڠر اتاو ممهمي ﴿اڤ
يڠ اڠكاو سمڤاءيكن كڤد مريك﴾؟ مريك هاڽله
سڤرتي بيناتڠ ترنق ،بهكن ﴿باواءن﴾ مريك لبيه
سست لاڬي".
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سهوبوڠن ايت ،امام الغزالي منجلسكن بهاوا هاوا
نفسو داڤت دكاول ملالوءي َت ْز ِك َّي ُة ال َّن ْفس
( )Tazkiyyah al-Nafsياءيت ڤمبرسيهن جيوا
ملالوءي لاتيهن مڠهمڤيركن ديري كڤد الله سبحانه
وتعالى .اڤابيلا سساورڠ ايت برجاي مڠهاڤوسكن
كبوروقن دالم ديريڽ دان سنتياس برجهاد ملاوانڽ ،
برمعنى ڤمبرسيهن جيواڽ سمڤورنا .اي دتنداءي
دڠن کچينتاءن ملاكوكن ڤركارا-ڤركارا يڠ
دسوكاءي دان دانجوركن اوليه الله سبحانه وتعالى
دان رسولڽ.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله،
كات سيدنا علي كرم الله وجهه:

"عقل اداله موسوه شهوة .علمو منجاڬ عقل دان
كايڠينن ايت ممڤرقوات شهوة .سڬالا کايڠينن
20

برکناءن ساليڠ بربوت اونتوق منجادي ڤمنڠ.
ماءنسي يڠ ڤاليڠ اوتام د سيسي الله اداله يڠ
مڠهيدوڤكن عقلڽ ،كمودين ممبونوه شهواتڽ ﴿يڠ
مڠاجق كڤد كجاهتن﴾ دان مڽوسهكن ديريڽ دمي
كبهاڬياءن ءاخيرة".
جوسترو ،لڠكڤكنله هاتي دان ميندا كيت دڠن
سنجات ايمان دان علمو اڬر ممڤو مناهن ديري
دري ترساسر دري لندسن شريعة .تيڠكتكن کايمانن
كڤد الله سبحانه وتعالى دڠن عمل صالح دسمڤيڠ
برتوبة .سسوڠڬوهڽ سباءيق-باءيق اورڠ يڠ
ملاكوكن دوسا اياله اورڠ يڠ سڬرا برتوبة.
مڠاخيري خطبة ،منبر ايڠين مڠمبيل كسمڤتن مڽرو
سيدڠ جماعه برسمڤنا تاهون بارو هجرة اين،
سوبوركنله سماڠت هجرة دالم ديري دڠن
21

ممڤربتولكن نية .سدرله اكن ڤرانن كيت سباڬاي
خليفه سباءيق-باءيق اومت يڠ داوتوسكن د دنيا.
هاڽ الله ساتو-ساتوڽ توهن يڠ كيت سمبه .بوكنڽ
برتوانكن هاوا نفسو اتاو سڬالا عنصور لاءين يڠ
باطل .جاديله كيت همبا يڠ باءيق دان سنتياس
مڽيباركن كباءيقن .موڬ كيت كمبالي ك سيسي
توهن دالم سباءيق-باءيق ڤڠاخيرن .فرمان الله دالم
سورة الفجر ايات : 30-27

اَ ُعو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِجي ِم

ۡ ٓ َ َٰ َ د َ َ ٗ
َ َٰٓ َ َّ ُ َ َّ ۡ ُ ۡ ُ ۡ َ َّ ُ
اضية
كر ِ
ج ِع إَِل رب ِ ِ
يأيتها ٱنلفس ٱلمطمئِنة  ٢٧ٱر ِ
َّ ۡ ٗ
ۡ ُ
َ ۡ ُ
ض َّية  ٢٨فٱدخ ِل ِِف ع َِبَٰ ِدي َ ٢٩وٱدخ ِل َج َّن ِِت ٣٠
مر ِ

يڠ برمقصود :
22

"واهاي اورڠ يڠ ممڤوڽاءي جيوا يڠ سنتياس تنڠ
تتڤ دڠن کڤرچاياءن دان باواءن باءيقڽ .كمباليله
كڤد توهنمو دڠن كادان اڠكاو برڤواس هاتي ﴿دڠن
سڬالا نعمت يڠ دبريكن﴾ لاڬي درضاءي ﴿د
سيسي توهنمو﴾ .سرتا ماسوقله اڠكاو دالم كومڤولن
همبا-همباكو يڠ بربهاڬيا دان ماسوقله ك دالم
شورڬاكو".
َبا َر َك الل ُه لِي َولَ ُك ْم بِالْ ُق ْر َء ِان الْ َع ِظ ْي ِم َونَ َف َعنِ ْي َواِ َّياكُ ْم
بِ َما فِ ْي ِه ِم َن اْلا َي ِ
ات َوال ِّذ ْك ِر الْ َح ِك ْي ِم َو َت َق َّب َل ِم ِّن ْي َو ِم ْن ُك ْم
الس ِم ْي ُع الْ َعلِ ْي ُم .اَقُ ْو ُل َق ْولِي َه َذا َواَ ْس َت ْغ ِف ُر
تِل ََاو َت ُه اِنَّ ُه ُه َو َّ
الل َه الْ َع ِظ ْي َم لِ ْي َولَ ُك ْم َولِ َسائِ ِر الْ ُم ْسلِ ِم ْي َن َوالْ ُم ْسلِ َم ِ
ات
َوالْ ُمؤ ِْمنِ ْي َن َوالْ ُمؤ ِْم َن ِ
ات َف ْاس َت ْغ ِف ُر ْو ُه اِنَّ ُه ُه َو الْ َغ ُف ْو ُر
ال َّر ِح ْي ُم.
23

اعتبار تراڬيدي األقصى
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اَلْ َح ْم ُد لِلَّ ِه الْقَائِل:

ُ ۡ َ َ َّ ٓ َ
َۡٗ د َ ۡ
ۡ
ۡ
َ
ۡ
َ
َ
َٰ
ج ِد
سبحَٰن ٱَّلِي أۡسى بِعب ِده ِۦ ِلَل مِن ٱلمس ِ
َۡ
ۡ
ٱۡل َر ِام إ ََل ٱل ۡ َم ۡ
ٱۡلقۡ َصا َّٱَّلِي َب َٰ َر ۡك َنا َح ۡو َلۥُ
َ
ج ِد
س
ِ
ِ
ل ُُِن َي ُهۥ م ِۡن َء َايَٰت ِ َنا ٓۚ ٞإنَّ ُهۥ ُه َو َّ
يع ۡٱۡلَ ِصيُ.
ٱلس ِم ُ
ِ
ِ
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اَ ْش َه ُد اَ ْن لا اِل ٰ َه اِلا َّ اللَّ ُه َو ْح َد ُه لا َ شَ ِر ْيكَ لَ ُه َي ْعلَ ُم
الصد ُْو ُر،
َخائِ َن َة ا ْلا َ ْع ُينِ َو َما تُخْ ِفى ُّ
َواَ ْش َه ُد اَ َّن َس ِّي َدنَا ُم َح َّمدًا َع ْب ُد ُه َو َر ُس ْولُ ُه اُ ْس َوتُ َنا فِى
َج ِم ْي ِع ا ْلا ُ ُم ْورِ.
اَللَّ ُه َّم َص ِّل َو َسلِّ ْم َو َبارِ ْك َعلَى َس ِّي ِدنَا ُم َح َّم ٍد َو َع َلى
الِ ِه َو َص ْحبِ ِه َوال َّتابِ ِع ْي َن و َتابِ ِعي ال َّتابِ ِع ْي َن َو َتابِ ِع ْي ِه ْم
بِ ِا ْح َس ٍان اِلَى َي ْو ِم النُّشُ ْو َر.
اَ َّما َب ْعدُ،
َف َيا ِع َبا َد اللَّ ِه ،اِتَّقُوا اللَّ َه ،اُ ْو ِص ْي ُك ْم َواِ َّيا َي بِ َت ْق َوى
اللَّ ِهَ ،ف َق ْد َفا َز الْ ُمتَّ ُق ْونَ.
سيدڠ جمعة يڠ دحرمتي الله،
25

ساي برڤسان كڤد ديري ساي دان مڽرو سيدڠ
جمعة يڠ دكاسيهي سكالين ،ماريله سام-سام كيت
منيڠكتكن كتقواءن كڤد الله سبحانه وتعالى دڠن
برسوڠڬوه-سوڠڬوه ملقساناكن سڬالا ڤرينتهڽ دان
منيڠڬلكن سڬالا لارڠنڽ .موده-مودهن كهيدوڤن
كيت سموا منداڤت كبركتن د دنيا دان اخيرة  .ڤد
هاري اين منبر اكن ممبيچاراكن خطبه برتاجوق "
اعتبار تراڬيدي الاقصى ".

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله،
ايات القرءان يڠ دباچكن سبنتر تادي منچريتاكن
كڤد كيت سموا تنتڠ دوا بواه مسجد يڠ ڤاليڠ
26

سوچي دالم اسلام ياءيت مسجد الحرام د َم َّكة دان
س .كدوا-دواث
مسجد الاقصى د َب ْي ُت الْ َم ْق ِد ْ
مروڤاكن توڠڬق اوتام باڬي ڤڽاتوان اومت اسلام.

سچارا خصوص ،مسجد الاقصى اداله قبلة ڤرتام
اومت اسلام دان تمڤت اِ ْس َرا ْ نبي محمد ﷺ .اوليه
ايت ،اداله منجادي تڠڬوڠجواب كيت سموا
اونتوق تروس منچينتاءي دان ممليهارا كسوچين
كدوا-دوا مسجد ترسبوت.
اداله امت مندوكاچيتاكن ،اڤابيلا مسجد الاقصى
ڤد ماس كيني برادا د باوه ڤمرينتاهن ريجيم ()rejim

س ) )zionisيڠ كجم .ڤنينداسن دان
يهودي زِ ُي ْونِي ْ
س ترهادڤ اومت اسلام
ككجامن يهودي زِ ُي ْونِي ْ
سريڠ كيت دڠر د ميديا َم ْس َسا .تيدق اد لاڬي
27

كامانن .بهكن رعيتڽ سنتياس دبورو دڠن ڤراساءن
تاكوت دان بيمبڠ.
كسموا كسڠساراءن اومت اسلام يڠ دعالمي ڤد
ماس كيني ،بركموڠكينن برڤونچا دري ببراڤ
كسيلاڤن يڠ تله دلاكوكن اوليه ڬنراسي اومت
اسلام تردهولو يڠ سوينڠ-وينڠڽ تله منجوال تانه-تانه
مريك كڤد بڠسا يهودي .مريك هاڽ ايڠين مڠاءوت
كاونتوڠن سڬرا تنڤا مميكيركن كسن كڤد اومت
اسلام كمودين هاري .دتمبه لاڬي دڠن سيكڤ
س يڠ تله ملاكوكن
دان ڤرانچڠن يهودي زِ ُي ْونِي ْ
ڤلباڬاي اوسها اونتوق ممبولوت تانه اورڠ اسلام د
ڤلسطين.
ڤريستيوا اين ڤرلو دجاديكن اعتبار اوليه كيت سموا
د دالم ممڤرتاهنكن كتوانن اومت اسلام د تانه اير
28

سنديري .لبيه-لبيه لاڬي ،اڤابيلا كاجين يڠ
دجالنكن اوليه اونيۏرسيتي ساءينس مليسيا )(USM
ڤد تاهون  2008منداڤتي كسلوروهن تانه ميليق اورڠ
ملايو اسلام دڤولاو ڤينڠ هاڽ تيڠڬل  . 20.41%كيت
يقين ،ڤراتوسن اين دڤرچاياءي سماكين مڠچيل
اڤابيلا اورڠ ملايو اسلام سنديري منجوالڽ كڤد
اورڠ لاءين.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله،
فرمان الله سبحانه وتعالى د دالم سورة سباء  ،ايات
:18

29

اَ ُعو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِجي ِم

َّ
َ َ َ َۡ ََُۡ ۡ َََۡ ُۡ
َ
وجعلنا بينهم وبۡي ٱلقرى ٱل ِِت
ُ ْ
ِيها َّ
ٱلس ۡ َ
َظَٰه َر ٗة َوقَ َّد ۡرنَا ف َ
ي ۖۡ ِسيوا
ِ
َءامِن ِ َ
ۡي

َ َۡ
َ ُ
َ
ٗ
بَٰركنا فِيها قرى
اَل َو َأيَّاماا
ف َ
ِيها َِلَ ِ َ

برمقصود” :دان د انتارا تمڤت تيڠڬل مريك ﴿د
نڬري يامن﴾ دڠن بندر ﴿ ٢د داءيره نڬري شام﴾
يڠ كامي ليمڤهكن بركت كڤداڽ ﴿دڠن
كمعمورن﴾ ،كامي اداكن ببراڤ بواه بندر يڠ
جلس كليهاتن ﴿كڤد اورڠ  ٢يڠ ملالوءي جالن
ايت﴾ ،دان كامي تنتوكن جارق ڤرجالنن د انتاراڽ
﴿سقدر يڠ داڤت دجاديكن تمڤت ٢
ڤرسيڠڬهن﴾﴿ ،سرتا دكاتاكن كڤد مريك﴾" :
برجالنله كامو د بندر  ٢ايت ڤد بيلا  ٢ماس يڠ
30

كامو سوك ،مالم دان سياڠ ،دالم كاداءن يڠ
امان.
كسيمڤولن دري داليل اين منونجوقكن كيت
هندقله منجاڬ دان منچينتاءي تانه اير يڠ
مروڤاكن بومي تمڤت كيت تيڠڬل .مك سواجرڽ
كيت ممليهاراڽ دري دچروبوهي سبارڠ عنصور
يڠ ممباوا كروسقن دان مڠڬڠڬو-ڬوڬت
کسجهتراءن تانه اير كيت سنديري.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله،
اخيرڽ خطيب ڤد هاري اين ايڠين برڤسان كڤد
ديري سنديري دان جوڬ ڤارا مسلمين سكالين
ببراڤ ڤركارا:
31

ڤرتام :سنتياس ڤرلو اد د هاتي كيت ،ڤراساءن
چينتا دان كاسيه كڤد الاقصى دان بومي سكيترڽ
والاوڤون ايا بوكن لاڬي دميليقي دان دتدبير اوليه
بوكن اسلام.
كدوا :كيت تيدق ماهو مڠولاڠي كسيلاڤن يڠ
دلاكوكن اوليه اومت اسلام سيلم دڠن منجوال هرتا
يڠ دميليقي مريك كڤد اورڠ بوكن اسلام.
كتيڬ :منانم ڤراساءن چينتا دان كاسيه كڤد تانه اير
يڠ كيت ديامي ڤد ماس كيني.
كامڤت :كامانن دان كبهاڬياءن يڠ دميليقي كتيك
اين دڠن هيدوڤ دان تيڠڬل د تانه سنديري ڤرلوله
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دڤرتاهنكن اوليه كيت اونتوق ڬينراسي اسلام اكن
داتڠ.
اَ ُعو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِجي ِم

َۡ َ ُ ْٓ َ َ َٓ ُ
ُّ
ٓقَۚ ٞوٱلۡ ُق ۡر َءان ٱل ۡ َ
جبوا أن جاءهم من ِذر
ع
ل
ب
١
د
ي
ج
م
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
د ۡ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ َٰ ُ َ
ش ٌء َعج ٌ
ون َهَٰ َذا َ ۡ
يب  ٢أءِذا
مِنهم فقال ٱلكفِر
ِ
ُ ُ
َ َ
م ِۡت َنا َوك َّنا ت َر ٗاباۖۡ ذَٰل ِك َر ۡج ُع ۢ بَعِيد ٣

َبا َر َك اللَّ ُه لِ ْى َولَ ُك ْم فِى الْ ُق ْر َء ِان الْ َع ِظ ْي ِم َونَ َف َعنِى َواِ َّياكُ ْم
بِ َما فِ ْي ِه ِم َن ا ْلا َي ِ
ات َوال ِّذ ْك ِر الْ َح ِك ْي ِم َو َت َق َّب َل ِم ِّنى َو ِم ْن ُك ْم
الس ِمي ُع الْ َعلِ ْي ُم .اَقُ ْو ُل َق ْولِ ْى َه َذا َواَ ْس َت ْغ ِف ُر
تِ َ
لاو َت ُه اِنَّ ُه ُه َو َّ
اللَّ َه الْ َع ِظ ْي َم لِ ْى َولَ ُك ْمَ ،ولِ َسائِ ِر الْ ُم ْسلِ ِم ْي َن َوالْ ُم ْسلِ َم ِ
ات
َوالْ ُمؤ ِْمنِ ْي َن َوالْ ُمؤ ِْم َن ِ
اتَ ،ف ْاس َت ْغ ِف ُر ْو ُه اِنَّ ُه ُه َو الْ َغ ُف ْو ُر
ال َّر ِح ْي ُم.
33

34

كيت همبا سياڤا ؟
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احلمد هلل القا ئل :
َ َ َ َ ۡ ُ ۡ َّ َ ۡ َ َّ
ۡ
ُ
ُ
َ
ون ٥٦
ٱۡلنس إَِّل ِِلعبد ِ
وما خلقت ِ
ٱۡلن و ِ

اَ ْش َه ُد اَ ْن لا َ اِلَ َه اِلا َّ اللَّ ُه َو ْح َد ُه لا َ شَ ِر ْيكَ لَ ُهَ ،واَ ْش َه ُد
اَ َّن ُم َح َّمداً َع ْب ُد ُه َو َر ُس ْولُ ُه .اَللَّ ُه َّم َص ِّل َعلى َس ِّي ِدناَ
ٍ
لى الِ ِه َواَ ْص َحابِ ِه َو َم ْن َتبِ َع ُه ْم بِ ِا ْح َس ٍان اِلَى
ُم َح َّمد َو َع َ
َي ْو ِم ال ِّد ْينِ .

اَ َّما َب ْعدُ ،فَياَ ِعباَ َد اللَّ ِه ،اِتَّ ُق ْوا اللَّ َه َح َّق تُقَاتِ ِه َولا َ َت ُم ْوتُ َّن
اِلا َّ َواَنْ ُت ْم ُم ْسلِ ُم ْونَ.
سيدڠ جمعة سكالين،
35

واهاي همبا-همبا الله ،برتقوى له كڤد الله سبحانه
وتعالى دڠن سبنر-بنر تقوى دڠن ملقساناكن سڬالا
ڤرينته الله دان منجاءوهي سڬالا تڬاهنڽ .موده –
مودهن كيت ترڬولوڠ دالم ڬولوڠن مريك يڠ
ممڤراوليهي كريضاءن الله تعالى دان برجاي د دنيا
دان د اخيرة .خطبه ڤد ميڠڬو اين اکن ممبيچاراکن
تاجوق " كيت همبا سياڤا ؟"
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله ،
الحمدلله ،برشكور كيت كڤد الله سبحانه وتعالى
كران دڤيليه منجادي تتامو د دالم رومه الله يڠ مليا
اين برسمڤنا هاري جمعة ،ڤڠهولو سڬالا هاري.

36

سباڬاي ساورڠ مسلم يڠ برڤڬڠ دڠن كلمة توحيد،
كيت هندقله ميقيني دان مماتوهي سڬالا يڠ
دڤراينتهكن اوليه الله دان جونجوڠن بسر نبي محمد
ﷺ سباڬاي ڤسوروهڽ .تياد كراڬوان اتس كايمانن
اين برسسواين دڠن فرمان الله دالم سورة الحجرات
ايات : 15
اَ ُع ْو ُذ بِاللَّ ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِج ْي ِم :

َّ َ ۡ ُ ۡ ُ َ َّ َ َ َ ُ ْ َّ
ُ
ول ِۦ ُث َّم لَمۡ
َ
َ
إِنما ٱلمؤمِنون ٱَّلِين ءامنوا ب ِٱَّلل ِ ورس ِ
َ ۡ َ ُ ْ َ َ َٰ َ ُ ْ َ ۡ َ َٰ ۡ َ َ ُ
َّ
َ
ۡ
يل ٱَّللِۚٞ
يرتابوا وجهدوا بِأمولِهِم وأنف ِ
سهِم ِِف سب ِ ِ
ُ ْ َ َٰٓ َ ُ ُ َّ َٰ ُ َ
أولئِك هم ٱلص ِدقون ١٥

مقصودڽ " :سسوڠڬوهڽ اورڠ ٢يڠ سبنر٢ڽ
برايمان هاڽله اورڠ ٢يڠ ڤرچاي كڤد الله دان
رسولڽ ،كمودين مريك ﴿تروس ڤرچاي دڠن﴾ تيدق
37

راڬو ٢لاڬي ،سرتا مريك برجواڠ دڠن هرتا بندا
دان جيوا مريك ڤد جالن الله؛ مريك ايتله اورڠ٢
يڠ بنر ﴿ڤڠاكوان ايمانڽ﴾".
برايمان كڤد الله سبحانه وتعالى ايت اداله دڠن
ملتقكن سلوروه ڤڠابدين ديري هاڽ كڤد الله دالم
سموا اوروسن د دنيا ،تراوتماڽ دالم حال يڠ
بركاءيتن عباده سساورڠ همبا كڤد ڤنچيڤتاڽ.
ايڠتله سڬالا-ڬالاث اكن دحساب اوليه الله،
عمالن كيت ،هرتا كيت  ،امانه كيت ،ماس كيت،
ادكه اي ممباوا كطاعتن كڤد الله اتاو سباليقڽ؟
سبدا رسول الله

:

38

اف َعلَ ْي ُك ْم الشِّ ْر ُك ا ْلا َ ْص َغ ُر َ ,قالُوا َيا
ف َما اَ َخ ُ
اِ َّن اَخْ َو َ
َر ُسو َل اللَّ ِه َ ,و َما الشِّ ْر ُك ا ْلا َ ْص َغ ُر؟ َقا َل  :ال ِّر َي ُاء .

﴿حديث رواية امام احمد ﴾

مقصودث" :سسوڠڬوهڽ ڤركارا يڠ ڤاليڠ اكو
تاكوتي اتس كامو اداله الشِّ رْ ُك ا ْلاَ ْص َغرُ ِ
﴿ش ِر ْك
كچيل﴾“ .ڤارا صحابة برتاڽ ‘ ،يا رسول الله ،اڤاكه
الشِّ رْ ُك ا ْلاَ ْص َغرُ ايت؟ بڬيندا منجواب :الرِّيَاء ُ" .
حديث اين ممبري ڤڠاجرن كڤد كيت اڬر
مڠهيندري ديري درڤد ملاكوكن عمالن يڠ تياد
كاخلاصن ،برتوجوان اونتوق منونجوق-نونجوق
كڤد ماءنسي ،نامون تيدق اد اڤ يڠ دڤراوليهي
ملاءينكن كمڬاهن سمات-مات.
39

سيدڠ جمعة سكالين،
متاخير اين ،براڤ رامايكه اومت اسلام يڠ اخلاص
دالم منجاڬ اڬام دان عبادهڽ؟ جك دسليديقي
دالم كهيدوڤن اومت اسلام ڤد هاري اين ،ماسيه
راماي يڠ بوليه دڤرتيكايكن دري سودوت
كاخلاصنڽ دالم برعبادة .حال اين برڤونچا درڤد
كورڠڽ علمو دان كفهمن ترهادڤ اسلام.
سباڬاي چونتوه ،اد يڠ منونايكن عبادة حج تتاڤي
حجڽ تيدق ممبريكن اڤا ٢كسن كران توجوان
مريك ملاكوكن عباده اين هاڽ ايڠين منداڤت
ڬلارن حج اتاو حجه سرتا بربڠڬا دڠن ڬلارن
ترسبوت سهاج .اد ڤولا يڠ ڤرڬي ك تانه سوچي
هاڽ اونتوق ملنچوڠ دان ممبلي-بله ،مك تياد اڤ
40

يڠ دڤراوليهي درڤد عباده ترسبوت ملاءينكن اڤ يڠ
مريك نيتكن.
كسن دري كتيدق اخلاصن

)،(ketidakikhlasan

كيت داڤت ليهت ترداڤت سستڠه مسجد دان
سوراو ماسيه سڤي اتاو كورڠ جماعة سداڠكن يڠ
ڤولڠ درڤد منونايكن حج بڬيتو راماي .اڤاكه مسجد
دان سوراو ترلالو جاءوه سهيڠڬ كاكي تيدق ممڤو
ممباوا مريك ك سان؟ جواڤنڽ مسجد موڠكين
دكت تتاڤي بارڠكالي هاتي مريك يڠ سماكين
جاءوه دري الله.
سيدڠ جمعة يڠ دكاسيهي،

41

دالم مڠجر هرتا دنيا كيت سڠڬوڤ كلوار سبلوم
تربيت فاجر دان ڤولڠ كتيك ماتهاري تربنم .بوكنله
ساله منچاري دان مڠومڤول هرتا ،تتاڤي كادڠكالا
كيت تيدق مڠيمباڠيڽ دڠن عاديل .جك دبريكن
ڬنجرن هرتا كڤد سسياڤا يڠ حاضر كمسجد اتاو
حاضر كمجليس ٢علمو ،ڤستي راماي يڠ حاضر.
ادكه كيت ماسيه مڠڠڬڤ كيت اين همبا الله ؟
جسترو ،اَ ُيو ْه سيدڠ جماعه سكالين ،كيت ڤنوهي
رواڠ  ٢يڠ اد د دالم مسجد سرتا رواڠ  ٢يڠ اد دالم
مجليس ٢علمو اڬر الله ممبريكن كيت هاتي يڠ
بنر ٢اخلاص برايمان كڤد الله .دالم سورة ال عمران
ايات  18مڽبوت:

اَ ُع ْو ُذ بِاللَّ ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِج ْي ِم :
42

         
         

مقصودڽ " :الله منرڠكن ﴿كڤد سكالين مخلوقڽ
دڠن داليل ٢دان بوقتي﴾ ،بهاواسڽ تياد توهن ﴿يڠ
برحق دسمبه﴾ ملاءينكن دي ،يڠ سنتياس
منتدبيركن ﴿سلوروه عالم﴾ دڠن كعاديلن ،دان
ملائكة ٢سرتا اورڠ ٢يڠ برعلمو ﴿مڠاكوي دان
منڬسكن جوڬ يڠ دمكين﴾؛ تياد توهن ﴿يڠ برحق
دسمبه﴾ ملاءينكن دي؛ يڠ مها كواس ،لاڬي مها
بيجقسان".
مڠاخيري خطبة ڤد هاري اين ،ماريله كيت برسام٢
م ْڠ ِعمارهكن مسجد ٢دان سوراو ٢تراوتماڽ كتيك
اداڽ مجليس علمو .الڠكه بهاڬياث مريك يڠ دالم
43

هاتيڽ سنتياس مريندوي تامن ٢شرڬ كران سوده
ڤستي هاتي منجادي سماكين دكت دڠن الله
سبحانه وتعالى .
اينتيڤتي دان ڤڠاجرن خطبة ڤد هاري اين اياله:
ڤرتام :ماءنسي دچيڤتاكن هاڽ اونتوق برعباده كڤد
الله دڠن سبنر-بنرڽ.
كدوا :اخلاصكن ستياڤ عمالن كيت كران الله،
جاوهيله دري صفة رياء ،عجوب دان سومبوڠ .
كتيڬِ :ع َمارهكن مسجد ٢دان سوراو ٢دڠن
مجليس ٢علمو.
اَ ُع ْو ُذ بِاللَّ ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِج ْي ِم :
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مقصودڽ" :واهاي اورڠ ٢يڠ برايمان ،روكوعله
سرتا سوجودله ﴿مڠرجكن سمبهيڠ﴾ ،دان برعبادتله
كڤد توهن كامو ﴿دڠن منتوحيدكنڽ﴾ ،سرتا
كرجكنله عمل ٢كباجيكن؛ سوڤاي كامو برجاي
﴿د دنيا دان د اخيرة﴾"
َبا َر َك اللَّ ُه لِي َولَ ُك ْم ِفى الْ ُق ْر َء ِان الْ َع ِظي ِمَ ،ونَ َف َعنِي
َواِ َّياكُ ْم بِ َما فِي ِه ِم َن ا ْلا َي ِ
ات َوال ِّذ ْك ِر الْ َح ِكي ِمَ ،و َت َق َّب َل
الس ِمي ُع الْ َعلِي ُم ،اَقُو ُل َق ْولِي
ِم ِّني َو ِم ْن ُك ْم تِلا َ َو َت ُه اِنَّ ُه ُه َو َّ
َه َذا َواَ ْس َت ْغ ِف ُر اللَّ َه الْ َع ِظي َم لِي َولَ ُك ْمَ ،ولِ َسائِ ِر
ين َوالْ ُمؤ ِْم َن ِ
ين َوالْ ُم ْسلِ َم ِ
ات،
ات ،والْ ُمؤ ِْمنِ َ
الْ ُم ْسلِ ِم َ
َف ْاس َت ْغ ِف ُرو ُه فَ َيا فَ ْو َز الْ ُم ْس َت ْغ ِف ِر ْي َن َو َيا ن ََجا َة التَّائِبِ ْي َن.
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خطبه كدوا
الح ْم ُد لِلَّ ِه الَّ ِذي اَ َم َرنَا بِ ِع َبا َدتِ ِهَ ،واَ ْو َج َب َع َل ْي َنا َد َوا َم
َ
َطا َعتِ ِهَ ،و َي َّس َر لَ َنا ُس ُب َل ِهدَا َيتِ ِه .اَ ْش َه ُد اَن لا َّ اِلَ َه اِلا َّ
اللَّ ُه َو ْح َد ُه َلا شَ ِر ْيكَ لَ ُهَ ،واَ ْش َه ُد اَ َّن َس ِّي َدنَا ُم َح َّمدًا
َع ْب ُد ُه َو َر ُسولُ ُه .اللهم َص ِّل َو َسلِّ ْم َو َبارِ ْك َعلَى َس ِّي ِدنَا
حس ٍان اِلى َي ْومِ
ُم َح َّم ٍد َو َعلَى ال ِه َ
وص ْحبِ ِه و َم ْن َتبِ َع ُه بِ ِا َ
ال ِّد ْينِ .
اَ َّما َب ْعدُ،
َف َيا ِع َبا َد اللَّ ِه ! اِتَّقُوا اللَّ َه ،اُ ْو ِص ْي ُك ْم َواِ َّيا َي بِ َت ْق َوى اللَّ ِه
َف َق ْد َفا َز الْ ُم َّت ُق ْونَ.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله،
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ماريله كيت سام ۲منيڠكتكن كتقواءن دان كطاعتن
دڠن ملقساناكن ڤرينته الله سبحانه وتعالى دان
منيڠڬلكن سڬالا لارڠنڽ .سموݢ كيت منداڤت
رحمت دان كبهاݢياءن ددنيا دان داخيرة.
واهاي سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الله،
ڤد هاري جمعة يڠ ڤنوه بركة اين ،ماريله كيت
ڤرهاتيكن ستياڤ ايات دان حكمة يڠ دتورونكن
ملالوءي كتاب سوچي القرءان .اي بوكن سقدر
باهن باچان اونتوق دلاڬوكن .نامون د دالمڽ الله
مڽرو اڬر كيت مڠنل ،مندكتي سرتا منتوحيدكنڽ.
د سمڤيڠ مڠيكوت اجرن رسول الله ﷺ يڠ داوتوس
خصوص بوات كيت اومت اخير زمان .
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ماريله ،كيت منتڤكن ايمان دڠن برڤڬڠ تڬوه ڤد
عقيدة اهل سنة و الجماعة .براوسهاله منمبه علمو
دان بردمڤيڠ دڠن اورڠ صالح اڬر كيت ممڤو
ممبيذاكن يڠ حق دان باطل .كقواتن يڠ تربنتوق
اكن مڠهالڠ ڤڠاروه عقيدة دان فهمن يڠ سست
لاڬي مڽستكن.
د سمڤيڠ ايت ،دالم كيت مڠوروس كهيدوڤن
سهارين ،جاڠن دلوڤاكن تڠڬوڠجواب سسام
انسان .سيبوقكنله هيدوڤ يڠ سيڠكت اين دڠن
توروت ممبري منفعة .سباركنله کباءيقن دڠن اڤ
سهاج كممڤوان يڠ اد .سبلوم مات ترتوتوڤ ،نادي
ترهنتي ،اينله بكل اونتوق منمبه عمل يڠ بارڠكالي
اكن ممباوا كيت ك شرڬ الله يڠ حقيقي.
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سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله،
ڤد هاري جمعة يڠ مليا اين جوڬ ماريله سام-سام
كيت ممڤرباڽقكن صلوات كاتس بڬيندا نبي ﷺ
سباڬي ملقسناكن ڤرينته الله ددالم فرمانڽ:
اَ ُع ْو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِج ْي ِم

َ َ
َّ َّ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ُّ َ َ َ
يأ ُّي َها َّٱَّلِينَ
لَع ٱنلَّ د
بَٰۚٓ ٞ
إِن ٱَّلل وم َٰٓ
لئِكتهۥ يصلون
ِِ
َء َ
ام ُنوا ْ َصلُّوا ْ َعلَ ۡيهِ َو َسلد ِ ُموا ْ ت َ ۡسل ِ ا
يما ٥٦

" سسوڠڬوهڽ الله دان ملائكةڽ برصلوات كڤد
نبي ﴿محمد ﷺ﴾ واهاي اورڠ ٢يڠ برايمان
برصلواتله كامو كڤداڽ سرتا اوچڤكنله سلام
سجهترا دڠن ڤڠحرمتن يڠ سڤنوهڽ".
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ٍ
ِ
لى آ ِل
لى َس ِّيدنَا ُم َح َّمد َو َع َ
اَلل ّ ُه َّم َص ِّل َو َسلِّ ْم َو َبارِ ْك َع َ
ٍ
ِ
لى
َس ِّيدنَا ُم َح َّمدَ .ك َما َصلَّ ْي َت َو َسلَ ْم َت َو َبا َر ْك َت َع َ
ِ ِ ِ
لى آ ِل َس ِّي ِدنَا اِ ْب َرا ِه ْي َم فِي الْ َعالَ ِم ْي َن
َس ِّيدنَا ا ْب َراه ْي َم َو َع َ
اِنَّكَ َح ِم ْيد َم ِج ْيد.
اَلل ّ ُه َّم ا ْغ ِف ْر لِلْ ُم ْسلِ ِم ْي َن َوالْ ُم ْسلِ َم ِ
ات َوالْ ُمؤ ِْمنِ ْي َن
ات الا َ ْح َيا ِء ِم ْن ُه ْم َوالا َ ْم َو ِ
َوالْ ُمؤ ِْم َن ِ
الح َّق
ات .اللَّ ُه َّم اَرِنَا َ
َح ّقاً َوا ْر ُز ْق َنا التِ َبا َع َة َواَرِنَا َالب ِاط َل َب ِاطلا ً َوا ْر ُز ْق َنا ْاجتِ َنا َب ُه،
بِ َر ْح َمتِكَ َيا اَ ْر َح َم ال َّر ِاح ِم ْي َن.
السلا َ َم َة َوالْ َعافِ َي َة َعلَى
الس ِك ْي َن َة َو َّ
اَلل ّ ُه َّم اَنْز ِِل ال َّر ْح َم َة َو َّ
َملِ ِك َنا ،سري ڤادوك باڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ،

لخا ِمس  ،وكذلك مولانا توان يڠ
السلطان ُم َح َّمد اَ َ
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تراوتاما تون داتوء سري اوتاما دكتور حاج عبد
الرحمن بن حاج عباس يڠ دڤرتوا نكري ڤولاو ڤينڠ.
ربَّ َنا اتِ َنا ِفي ال ُّدنْ َيا َح َس َن ًة َوفِي الا ِخ َر ِة
اب النَّارِ.
َع َذ َ

َح َس َن ًة َوقِ َنا

ِع َبا َد الل ِه ! اِ َّن اللَّ َه َيا ْ ُم ُر بِال َع ْد ِل َوالا ْح َس ِان َواِ ْي َتا ِء ِذ ْي
ال ُق ْر َبى َو َي ْن َهى َعنِ الف َْحشَ ا ِء َوال ُم ْن َك ِر َو َالبغ ِْيَ ،ي ِع ُظ ُك ْم
لَ َعلَّ ُك ْم َت َذكَّ ُر ْو َن َفا ْذك ُُر ْوا اللَّ َه ال َع ِظ ْي َم َي ْذكُ ْركُ ْم
َو ْاش ُك ُر ْوا َعلَى نِ َع ِم ِه َي ِز ْدكُ ْم َو ْاساَلُ ْو ُه ِم ْن َفضْ لِ ِه ُي ْع ِط َك ْم
َولَ ِذ ْك ُر الل ِه اَ ْك َب ُر َوالل ُه َي ْعلَ ُم َما َت ْص َن ُع ْون.
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