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ِإ َّن ا ْلحم َْد َ لله نَح ْمَد ُه ُ وَنَسْت َع ِي ْنُه ُ وَنَسْتَغْف ِر ُهُ ،وَنَعُوْذ ُ بالله م ِنْ ش ُر ُْورِ أَ نْفُسِنَا

ِي لَه ُ.
وَسَي ِئ َ ِ
ات أَ عْمَالِنَا ،م َنْ يَهْدِه ِ الله فَلَا م ُضِ َّل لَه ُ وَم َنْ ي ُضْ لِلْ فَلَا ه َاد َ
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سو ْلُه ُ.
ك لَه ُ ،وَأَ شْهَد ُ أَ َّن مُح ََّمدًا عَبْد ُه ُ وَر َ ُ
أَ شْهَد ُ أَ ْن ل َا إله إلا الله وَحْد َه ُ ل َا شَرِي ْ َ
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سل ِ ْم.
ل عَلَى سَي ِدِنَا مُحَمدٍ النَب ِ ِي ال ُأ ِم ِي وعَلَى آلِه ِ وصَ ح ْبِه ِ و َ َ
الل َهُم َ َ
ص ِ
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اي بتَِقْو َى الله ِ وَطَاع َتِه ِ ،فَق َ ْد
أم َا بَعْد ُ ،ف َيَا عِبَاد َ اللهِ ،اِت َق ُوا اللهَُ ،أ ْو ِ
صيْك ُ ْم و َِإي َ َ
فَاز َ ال ْمُت َق ُونَ.

ﭧﭨ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
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ﭑﭒﭓﭔ ﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝ
ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
سيدڠ جماعه يڠ دمولياكن،
ماريله كيت برأوسها ممڤرتيڠكتكن كإيمانن دان كتقواءن كڤد اهلل سبحانه
وتعالى دڠن منطاعتي سڬاال سوروﻫنڽ دان منيڠڬلكن سڬاال ڤركارا يڠ
دالرڠڽ .ﻫرڬاءيله نعمت يڠ اهلل سبحانه وتعالى بريكن دڠن برشكور
كڤداڽ .مك ،برأونتوڠله مريك يڠ برتقوى ،كران اهلل سبحانه وتعالى اكن
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ممبريكن ليمڤهن رزقي دري جالن يڠ تيدق دسڠك-سڠك .لبيه مناريق
الڬي ،اهلل سبحانه وتعالى اكن ممبريكن جالن ڤڽلساين كڤداڽ درڤد سبارڠ
ڤرمسئلهن ﻫيدوڤ يڠ دﻫادڤي.
ميمبر ڤد ﻫاري يڠ موليا اين اكن ممبيچاراكن خطبة يڠ برتاجوق” :جمعتمو
دڤرسيا-سياكن“.
ساودارا-ساوداراكو يڠ دكاسيهي اهلل،
ستياڤ ﻫاري دالم إسالم مميليقي كلبيهن ترسنديري .انداي يهودي بربڠڬ
دڠن ﻫاري سبتو دان نصراني ڤد ﻫاري احد ،مك سباڬاي اومت إسالم
كيت ممولياكن ﻫاري جمعة سباڬاي ڤڠهولو سڬاال ﻫاري .اينيله ﻫاري يڠ
ترﻫيمڤون ددالمڽ كلبيهن دان كباءيقن سباڬايمان يڠ ترمكتوب ددالم القرءان
دان سنة.
ساودارا-ساوداراكو يڠ دكاسيهي اهلل،
كإيستيميواءن ﻫاري جمعة اين دتمبه الڬي دڠن ڤينشريعتن صالة جمعة يڠ
واجب دلقساناكن سچارا برجماعه باڬي يڠ منچوكوڤي شرط-شرطڽ.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة الجمعة اية  9يڠ دباچاكن دأول خطبة
تادي ،برمقصود:
”واﻫاي اورڠ٢يڠ برإيمان! اڤابيال دسروكن اذان اونتوق مڠرجاكن صالة ڤد
ﻫاري جمعة ،مك سڬراله كامو ڤرڬي كمسجد اونتوق مڠيڠتي اهلل دڠن
مڠرجاكن صالة جمعة دان تيڠڬلكنله برجوال-بلي ڤد ساعت ايت .يڠ
دمكين اداله باءيق باڬي كامو ،جك كامو مڠتاﻫوءي حقيقة يڠ سبنرڽ“.
بركات ڤروفيسور دوكتور محمد الزُّحُُّّيُّليُّ” :صالة دان خطبة جمعة مروڤاكن
المبڠ سرتا شعار باڬي اومت إسالم .دسينيله مشاركت ستمڤت بركومڤول
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اونتوق مڠوكوﻫكن أخوة دان بركاسيه سايڠ تنڤا مڠيرا بڠسا ،سرتا ڤڠكت.
سسوڠڬوﻫڽ ﻫاري جمعة مڽقسيكن ڤلباڬاي ڤينتو رحمة دبوك.
اومت إسالم دسارنكن سوڤاي ممڤرباڽقكن عملن سنة دسمڤيڠ ممنوﻫي
كواجيڤن منونايكن صالة جمعة “.نامون! ماسيه اد سڬلينتير دري مشاركت
كيت يڠ ليك دان كورڠ ممبري ڤرﻫاتين ترﻫادڤڽ .لبيه مالڠ الڬي ،اڤابيال
مريك مروسقكن ﻫاري يڠ ڤنوه دڠن كإيستيميواءن اين دڠن مالكوكن
ڤركارا٢يڠ سيا ،٢انتاراڽ:
ڤرتام :برنياڬ ستله اذان صالة جمعة
ددالم ايات يڠ سام ،اهلل سبحانه وتعالى تله ممبري ڤنكانن يڠ جلس ترﻫادڤ
الرڠن برجوال بلي ستله اذان صالة جمعة دالءوڠكن .سڬاال اوروسن
ڤرنياڬاءن ڤرلو دﻫنتيكن اڤابيال سروان اذان بركومندڠ .سدركه كيت بتاڤ
ڤركارا اين جلس دتڬه اوليه اهلل؟ بوكنكه ڤڠحرامن اين مليبتكن لالكي مسلم
يڠ برمقيم دان دتونتوت حاضير مڠرجاكن صالة جمعة؟ مريك سواجرڽ
برڬڬس كرواڠ صالة اونتوق برسام مندڠر خطبة دان مڠمبيل منفعة درڤداڽ.
كدوا :داتڠ ليوات كمسجد
ترداڤت جوڬ مريك يڠ سڠاج داتڠ ليوات كمسجد .مريك برأڠڬڤن تياد بيذا
جك حاضير اول اتاو ليوات .باڬي مريك يڠ ڤنتيڠ داڤت برصالة جمعة.
واجر دإيڠت ،تنتڠ دوروڠن رسول اهلل ﷺ سوڤاي داتڠ اول كمسجد باڬي
مراءيه ڬنجرن بسر.
رنوڠي حديث يڠ دروايتكن اوليه إمام البخاري رحمه اهلل درڤد أبو ﻫريرة رضي اهلل عنه،
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رسول اهللُّﷺ برسبدا:

اح فِي
س َ
ل يَو ْم َ ا ْلجم ُُعَة ِ غ ُ ْ
م َنْ اغ ْتَس َ َ
ب بَد َنَة ً ،وَم َنْ ر َ َ
اح فَك َأَ َّنمَا ق ََّر َ
ل الْجن ََابَة ِ ث َُّم ر َ َ
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الساعَة ِ َّ
اح فِي َّ
الساعَة ِ َّ
َّ
كبْشًا،
ب َ
الثالِثَة ِ فَك َأَ َّنمَا ق ََّر َ
ب بَق َرَة ً ،وَم َنْ ر َ َ
الثانيَِة ِ فَك َأَ َّنمَا ق ََّر َ

اح فِي َّ
الساعَة ِ َّ
اح فِي َّ
الساعَة ِ
ب دَج َاج َة ً ،وَم َنْ ر َ َ
الرابِعَة ِ فَك َأَ َّنمَا ق ََّر َ
أَ ق ْرَنَ وَم َنْ ر َ َ

َت ال ْمَلَائِك َة ُ يَسْتَمِع ُونَ الذِك ْر َُّ.
َج ال ِْإم َام ُ حَضَر ْ
ب بَيْضَة ً ،ف َِإذ َا خَر َ
الْخا َمِسَة ِ فَك َأَ َّنمَا ق ََّر َ
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مقصودڽ” :سسياڤا يڠ مندي ڤد ﻫاري جمعة سڤرتي مندي جنُب كمودين
ڤرڬي ڤد اول وقتو ڤرتام مك دي منداڤت ڬنجرن سڤرتي دي برصدقه دڠن
سإ يكور اونتا ،سسياڤا يڠ ڤرڬي وقتو كدوا مك ڬنجرنڽ سڤرتي دي برصدقه
دڠن سإيكور لمبو ،سسياڤا يڠ ڤرڬي ڤد وقتو كتيڬ مك ڬنجرنڽ سڤرتي دي
برصدقه دڠن سإيكور كمبيڠ ،سسياڤا يڠ ڤرڬي ڤد وقتو كأمڤت مك ڬنجرنڽ
سڤرتي دي برصدقه دڠن سإيكور ايم ،سسياڤا يڠ ڤرڬي ڤد وقتو يڠ كليما مك
ڬنجرنڽ سڤرتي دي برصدقه دڠن سبيجي تلور .اڤابيال إمام ناءيق كميمبر اونتوق
مڽمڤايكن خطبة ،ڤارا مالئكة اكن مڠحاضيركن ديري دان توروت مندڠر
ڤرإيڠتن“.

دسمڤيڠ ايت ،مريك جوڬ منججسكن ڤرﻫاتين جماعه يڠ داتڠ اول كران
ترڤقسا ملڠكه كهادڤن اونتوق ممنوﻫكن صف يڠ كوسوڠ .بوكنكه كحاضيرن
اول جوڬ ممبوليهكن كيت برذيكير ،ممباچ القرءان ،منداڤتكن صف يڠ ڤرتام
دان الءين ٢عملن كباءيقن.
كتيڬ :تيدق ممبري تومڤوان كڤد خطبة
رياليتي يڠ برالكو ڤد ﻫاري اين ،راماي دكالڠن جماعه يڠ تيدق ممبريكن
ڤنومڤوان كڤد اڤ يڠ دسمڤايكن اوليه خاطب .اد يڠ برماءين تيليفون بيمبيت
تنڤا سڬن سيلو ،ممباچ فچبوق ( ،)facebookوتسڤ ( )whatsappدان
ماليري اينترنيت.
دتمبه الڬي ،اد يڠ سمڤت بربوال كوسوڠ دان تيدور سمڤاي بردڠكور .بهكن
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اد يڠ برماءين ڬيم سوقتو خاطب برخطبة! بڬينيكه ادب كيت دﻫادڤن اهلل؟
سدرله ،ڤربواتن ترسبوت مڠهيلڠكن كلبيهن دان ممڤرسيا-سياكن صالة جمعة
كيت .كليكاءن برماءين تيليفون بيمبيت دان ڤركارا٢يڠ مالاليكن داڤت
دقياسكن دڠن حديث
يڠ دروايتكن اوليه إمام مسلم رحمه اهلل درڤد أبو ﻫريرة رضي اهلل عنه،
رسول اهلل ﷺ برسبدا:

ن ال ْوُضُوء َ ث َُّم أَ تَى ا ْلجم ُُع َة َ ،فَاسْ ت َم َ َع وَأَ نْصَتَ غُف ِر َ لَه ُ م َا بَي ْن َه ُ
م َنْ تَو ََّضأَ ف َأَ حْ سَ َ
و َبَيْنَ ا ْلجم ُُعَة ِ وَزِي َاد َة ُ ثَلَاثَة ِ أَ َّيا ٍم ،وَم َنْ م ََّس الْحَص َى فَق َ ْد لَغ َا.

مقصودڽ” :سسياڤا يڠ بروضوء دڠن سباءيقڽ ،اللو دي ڤرڬي اونتوق
منونايكن صالة جمعة ،كمودين دي دودوق مندڠر خطبة دان تيدق بركات-
كات .مك دأمڤونكن دوساڽ انتارا جمعة سهيڠڬ جمعة برإيكوتڽ دان دتمبه
تيڬ ﻫاري الڬي .دان بارڠسياڤا يڠ برماءين انق باتو مك دي تله مالكوكن
ڤركارا يڠ سيا“.٢
كأمڤت :منيڠڬلكن صالة سنة تحية المسجد
دالم سموا سيتواسي ،سنة منديريكن صالة سنة تحية المسجد كتيك موال
مماسوقي مسجد.
اين برتڤتن دڠن حديث يڠ دروايتكن إمام مسلم رحمه اهلل درڤد جُُّّبُّيُّر ُّبنُّ
ُّعُّب ُّداللُّه رضي اهلل عنه ،رسول اهلل ﷺ برسبدا:
الله ُ عَلَيْه ِ وَس ََّلم َ قَاعِدٌ عَلَى
ج َاء َ سُلَي ْكٌ ال ْغَطَف َان ِ ُي يَو ْم َ ا ْلجم ُُعَة ِ وَرَسُو ُ
الله ِ صَلَّى َّ
ل َّ
ل لَه ُ َّ
النب ِ ُي صَلَّى ا َّلله ُ عَلَيْه ِ وَس ََّلم َ:
ل أَ ْن يُصَلِي َ .فَق َا َ
الْمنِ ْبَرِ ،فَق َعَد َ سُلَي ْكٌ قَب ْ َ

كعْهُم َا.
ار َ
ل :ل َا .قَا َ
كعْتَ رَكْ ع َتَيْنِ؟ قَا َ
أَ ر َ َ
ل :ق ُ ْم ،ف َ ْ
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مقصودڽ ” :سليكٌ ُّالغطفاني ُّماسوق كمسجد ڤد ﻫاري جمعة كتيك رسول
اهلل ﷺ سدڠ برخطبة دان تروس دودوق سبلوم دي منونايكن صالة ﴿سنة
تحية المسجد﴾ .اللو رسول اهلل ﷺ برتاڽ كڤداڽ :اداكه كامو تله منونايكن
كُّ :بلوم .رسول اهلل ﷺ برسبدا :باڠونله
صالة دوا ركعة؟ مك جواب سلي ٌ
دان تونايكن صالة دوا ركعة“.
رياليتيڽ ترداڤت سڬلينتير درڤد كيت يڠ منيڠڬلكن تونتوتن اين لبيه ٢الڬي
كڤد جماعه يڠ حاضير ليوات كمسجد .اوليه سبب ايتوله كيت امت
دڬالقكن اونتوق داتڠ اول كمسجد اڬر داڤت مالكوكن ڤركارا٢سنة دڠن
سليسا .ماناكاال دالم سيتواسي خاطب سدڠ برخطبة ،مك ريڠكسكن
صالة سنة ترسبوت اڬر داڤت سڬرا مندڠر خطبة جمعة.
ساودارا-ساوداراكو يڠ دكاسيهي اهلل،
أواسيله ديري كيت درڤد مالكوكن كسيلڤن يڠ بوليه ملوڤوتكن ڬنجرن بسر
مڠحاضيري صالة جمعة اين .ايڠت! سباڬاي اومت إسالم كلبيهن يڠ
دكورنياكن اهلل سبحانه وتعالى اين سهاروسڽ دمنفعتكن دڠن سباءيق-
باءيقڽ.
مڠأخيري خطبة ڤد ﻫاري اين ،ميمبر ايڠين مڠاجق كيت اونتوق مڠحياتي
ببراڤ ڤركارا برإيكوت سباڬاي ڤندوان دان ڤدومن برسام:
ڤرتام :كيت دڬالقكن ڤد ﻫاري جمعة مالكوكن عمل ٢كباءيقن سڤرتي
ممڤرباڽقكن صلوات ،بردعاء ،برصدقه دان سباڬايڽ برموال دري تربيت
فاجر ﻫيڠڬ تربنم ماتاﻫاري.
كدوا :ﻫيندريله درڤد ڤركارا٢يڠ بوليه مروسقكن عملن ڤد ﻫاري جمعة
انتاراڽ سڤرتي برنياڬ ڤد وقتو صالة جمعة ،داتڠ ليوات كمسجد ،برماءين
6
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تيليفون ،برسيمبڠ اتاو تيدور سرتا منيڠڬلكن صالة سنة تحية المسجد.
كتيڬ :تيڠڬلكنله بوات سكتيكا سڬاال ڤركارا سيا .٢حاضيركنله ﻫاتي
دڠن ڤنوه راس كهمباءن اونتوق مندڠر خطبة دان مربوت كلبيهن صالة
جمعة .سواجرڽ تيليفون بيمبيت دماتيكن اتاو دتوتوڤ بوڽيڽ سباءيق سهاج
كيت سمڤاي كمسجد دمي ممليهارا ادب دان كمولياءنڽ.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة الجمعة اية :11
ﭷﭸﭹﭺﭻ
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29

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
مقصودڽ” :دان اڤابيال مريك مڠتاﻫوءي كداتڠن بارڠ ٢داڬڠن يڠ بهارو تيبا
اتاو مندڠر سسواتو ﻫيبورن ،مريك برسوراي اللو ڤرڬي كڤداڽ دڠن
منيڠڬلكن اڠكاو برديري دأتس ميمبر برخطبة .كاتاكنله واﻫاي محمد :ڤهاال
بالسن يڠ اد دسيسي اهلل ،لبيه باءيق دري ﻫيبورن دان بارڠ٢داڬڠن ايت
دان اهلل سباءيق-باءيق ڤمبري رزقي“.
َات وَالذِكْر ِ
ن الآي ِ
ن الْعَظِي ِْم وَنَفَعَنِي و َِإ َّياك ُ ْم بِمَا فِيْه ِ م ِ َ
ب َارَك َ الله ُ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ
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ل م ِنِي وَمِنْك ُ ْم تِلاوَتَه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ َّ
ل قَو ْل ِ ْي هَذ َا وَأَ سْ تَغْف ِر ُ
السمِي ُع الْعَلِي ْم ُ.أَ قُو ْ ُ
كي ِْم وَتَق ََّب َ
الْح َ ِ
ات الأَ حْ يَاء ِ
ات وَال ْمُؤْم ِنِيْنَ وَال ْمُؤْم ِن َ ِ
الله َ الْعَظِي ْم َ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم وَلِس َا ئِر ِ ال ْمُسْل ِمِيْنَ وَال ْمُسْل ِم َ ِ
مِنْه ُ ْم وَالأَ مْوَات فَاسْ تَغْف ِر ُْوه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ الْغَفُو ْر ُ َّ
حي ْم ُ.
الر ِ
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