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كمباليكن هاتيمو كمسجد
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ُوب ِإلَيْه ِ ،وَنَع ُوذ ُ ب ِاللّٰه ِ م ِنْ
ِإ َّن الحم َْد َ لِلّٰهِ ،نَحْمَد ُه ُ وَنَسْت َع ِي ْنُه ُ وَنَسْتَغْف ِر ُه ُ وَنَت ُ
ات أَ عْمَالِنَا ،م َنْ يَهْدِ اللّٰه ُ فَه ُو َ المُهْتَدِ وَم َنْ ي ُضْ لِلْ
ش ُر ُورِ أَ نْفُسِنَا وَم ِنْ سَي ِئ َ ِ

شدًا.
تجِد َ لَه ُ وَل ًِّيا م ُ ْر ِ
فَلَنْ َ

3

4

5

أَ شْهَد ُ أَ ْن َّلا ِإلََٰه َ ِإ َّلا اللّٰه ُ وَحْد َه ُ ل َا شَر ِي ْ َ
ك لَه ُ ،وَأَ شْهَد ُ أَ َّن مُح ََّمدًا عَبْد ُه ُ
سو ْلُه ُ،
وَر َ ُ
َل وَسَل ِ ْم عَلَى نَب ِي ِنَا مُح ََّمدٍ وَعَلَى آلِه ِ وَصَ ح ْبِه ِ وَم َنْ د َعَا بِدَعْوَتِه ِ ِإلَى
ا َ َّلله َُّم ص ِ
يَو ْ ِم الد ِيْنِ.

ي بتَِقْو َى اللّٰه ِ وَطَاع َتِه ِ
أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ اللّٰه ِ ،ا َِّتقُو ْا اللّٰهَ ،ا ُ ْوصِيْك ُ ْم وَن َ ْفس ِ ْ
لَع َ َّل ك ُ ْم تُفْلِحُونَ.

ﭷﭸﭹﭺﭻ
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ﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
كإيمانن دان كتقواءن اداله دوا ڤركارا ترڤنتيڠ يڠ ڤرلو اد دالم ديري مأنسي اڬر
سالمت ددنيا دان دأخيرة .إيمان دان تقوى اداله بينتيڠ يڠ داڤت مڠيلقكن
ديري سسأورڠ ايت درڤد ترجروموس كلمبه كمعصيتن دان كهيناءن .اوليه
ايت ،ڤرتيڠكتكنله إيمان دان تقوى ددالم ديري دڠن برأوسها برسوڠڬوه-
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كمباليكن هاتيمو كمسجد

سوڠڬوه ملقساناكن سڬاال ڤرينته اهلل سبحانه وتعالى دان منجاءوهي سڬاال
الرڠنڽ .سموڬ دڠن كطاعتن كڤد اهلل سبحانه وتعالى اكن ماليقكن كيت
اونتوق مراساءي نعمت شرڬ يڠ ككل ابادي.
ڤد هاري جمعة يڠ ڤنوه دڠن كبركتن اين ،خاطب ايڠين مڠاجق سيدڠ
جماعه سكالين اونتوق سام1مڠحياتي خطبة يڠ برتاجوق“ :كمباليكن هاتيمو
كمسجد“.
ڤارا تتامو اهلل يڠ دبركتي،
مسجد اياله رومه اهلل يڠ سوچي ،موليا دان مستي دحرمتي .اي منجادي
ڤوست عبادة باڬي اومت إسالم ،ڤوست سوسيال ،ڤوست ايكونومي،
ڤوست علمو دان سباڬايڽ .مسجد جوڬ اداله المبڠ باڬي كساتوان اومت
إسالم .بوقتيڽ ،تنڤا مڠيرا ڤربيذاءن فهمن ڤوليتيك ،ستاتوس ،درجت دان
ورنا كوليت ،اومت إسالم سام1برديري ددالم ساتو صف اونتوق منونايكن
صالة سچارا برجماعه.
حقيقتڽ دواليه ڤرسكوتوان اين ،كيت سنديري داڤت مليهت باڬايمان
مسجد1يڠ اد سنتياس دعمارهكن دڠن ڤلباڬاي اكتيۏيتي كأڬاماءن دان
كمشاركتن .چرامه ،كليه دان كلس ڤڠاجين دأداكن همڤير ستياڤ هاري
باڬي مڠيسي دادا1اومت إسالم دڠن علمو اڬام.
سالءين ايت ،ڤروڬرام كمشاركتن سڤرتي بنتوان كڤد فاكير ميسكين دان انق
يتيم دأداكن باڬي ممستيكن تياد اورڠ إسالم يڠ مراسا دڤيڠڬير سرتا
دسيسيهكن.
ڤروڬرام تويشن ڤرچوما كڤد ڤالجر دان موريد1سكوله ڤوال برڤرانن ممبنتو
مريڠنكن ببن ايبو باڤ يڠ كورڠ بركممڤوان.
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ڤرسوءالنڽ ،اداكه توڬس اونتوق مڠعمارهكن رومه اهلل اين اداله تڠڬوڠجواب
ڤيهق ڤنتدبير مسجد سمات-مات؟ جواڤنڽ سوده تنتو تيدق .اي اداله
تڠڬوڠجواب كيت سموا سباڬاي اورڠ يڠ برإيمان
سالري دڠن مقصود فرمان اهلل سبحانه وتعالى دالم ايات  21سورة التوبة:
ﮙ ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢﮣ
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ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰﮱ
برمقصود “ :سسوڠڬوهڽ هاڽاله يڠ ممعموركن مسجد1اهلل اياله سياڤا يڠ
برإيمان كڤد اهلل دان هاري أخيرة ،منديريكن صالة دان منونايكن زكاة دان
تيدق تاكوت كچوالي كڤد اهلل .مك موده-مودهن مريك منجادي دكالڠن اورڠ
يڠ منداڤت ڤتونجوق“.
برداسركن ايات ترسبوت ،سوده جلسله بهاوا توڬس دان تڠڬوڠجواب اونتوق
مڠعمارهكن رومه1اهلل دأتس موك بومي اين ترڤيكول دباهو كيت سموا
سباڬاي اورڠ يڠ برإيمان.
امت مالڠ سكيراڽ اومت إسالم يڠ جوملهڽ منچچه جوتاءن اورڠ دواليه
ڤرسكوتوان اين تيدق ممڤو اونتوق مڠعمارهكن مسجد1يڠ برأدا دسكيتر
كيت.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
ڤلباڬاي منفعة داڤت دڤرأوليهي كڤد مريك يڠ إستقامه مڠحاضيركن ديري
كمسجد ،انتاراڽ:
ڤرتام :داڤت منمبهكن علمو .اڤابيال برعلمو ،مك اهلل سبحانه وتعالى اكن
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ممودهكن جالن باڬيڽ كشرڬ .ماله ڤارا مالئكة اكن مناءوڠي اورڠ يڠ برأد
دمجليس ترسبوت.
إمام ترمذي رحمه اهلل مروايتكن حديث درڤد أبو درداء رضي اهلل عنه
بهاوا رسول اهلل ﷺ برسبدا:
19

طرِ يق ًا ِإلَى الْج َّن َة ِ و َِإ َّن
الله ُ بِه ِ َ
طرِ يق ًا يَب ْتَغ ِي ف ِيه ِ ع ِل ْمًا سَل َ َ
ك َ
م َنْ سَل َ َ
ك َّ
حتَهَا لِطَال ِِب ال ْعِلْم ِ رِضا ً بِمَا يَصْ نَعُ( .رواه الترمذي)
ض ُع أَ جْ ن ِ َ
ال ْمَلَائ ِك َة َ لَت َ َ
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مقصودڽ“ :سسياڤا يڠ منمڤوه ڤرجالنن اونتوق منچاري علمو ،نسچاي اهلل
مڽدياكن جالن اونتوقڽ منوجو شرڬ دان سسوڠڬوهڽ ڤارا مالئكة مليبركن
سايڤڽ كران ريضا كڤد اورڠ يڠ منونتوت علمو“.
كدوا :ممڤرأوليهي ڬنجرن شرڬ .ڬنجرن ترسبوت دڽاتاكن ددالم حديث إمام
البخاري رحمه اهلل يڠ دروايتكن درڤد أبو هريرة رضي اهلل عنه ،رسول اهلل
ﷺ برسبدا:
اح.
س ِ
م َنْ غَد َا ِإلَى ال ْم َ ْ
اح أَ ع ََّد َّ
الله ُ لَه ُ ن ُزُلَه ُ م ِنْ الْج َّنَة ِك َُّلمَا غَد َا أَ ْو ر َ َ
جدِ وَر َ َ

(رواه البخاري)

برمقصود“ :سسياڤا يڠ ڤرڬي دوقتو ڤاڬي كمسجد اتاو دوقتو ڤتڠ ،اهلل
مڽدياكن باڬيڽ سواتو تمڤت دشرڬ ستياڤ كالي دي ڤرڬي دوقتو ڤاڬي دان
ڤتڠ“.
كتيڬ :مڠهاڤوسكن دوسا دان منيڠڬيكن درجت .إمام مسلم رحمه اهلل
مروايتكن حديث درڤد أبو هريرة رضي اهلل عنه ،رسول اهلل ﷺ برسبدا:
الله ِ لِي َ ْقضِي َ فَرِ يضَة ً م ِنْ
ْت م ِنْ بُي ِ
م َنْ تَط ََّهر َ فِي بَي ْتِه ِ ث َُّم م َش َى ِإلَى بَي ٍ
ُوت َّ

خر َى تَرْف َ ُع
خط ِيئ َة ً وَا ْل ُّأ ْ
خطْو َت َاه ُ ِإحْد َاهُمَا تَح ُُّط َ
الله ِ ك َان َْت َ
ف َرَائ ِ ِ
ض َّ
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د َرَج َة ً( .رواه مسلم)
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مقصودڽ“ :سسياڤا يڠ ممبرسيهكن ديريڽ درومهڽ ،كمودين بلياو ڤرڬي
كمسجد باڬي منونايكن ساله ساتو درڤد صالة ليما وقتو ،مك اهلل ممبريكن
ڬنجرن باڬي ستياڤ لڠكهڽ ڤڠهاڤوسن ساتو دوسا كچيل دان دتيڠڬيكن
باڬيڽ ساتو درجت“.
ساودارا-ساوداراكو يڠ دكاسيهي،
ماريله كيت سام1برأوسها منجاديكن مسجد سباڬاي نادي كڤد اومت
إسالم دمان سڬاال ايسو ،مسئله دان حال بركاءيتن اومت دبينچڠكن دباوه
ساتو بومبوڠ يڠ سام.
چونتوهيله فوڠسي مسجد دساعت بڬيندا رسول اهلل ﷺ برأد دمدينه
سباڬاي ايكوتن ترباءيق باڬي كيت سموا .رسول اهلل ﷺ تله منجاديكن
مسجد ڤد وقتو ايت بوكن سهاج سباڬاي تمڤت اونتوق برعبادة ،تتاڤي جوڬ
سباڬاي تمڤت منونتوت دان مڽيبركن علمو،
تمڤت ممبينچڠكن دان مڽلسايكن مسئله اومت ،تمڤت مرانچڠ ستراتيڬي
ڤڤراڠن ،تمڤت منريما كونجوڠن ديليڬسي لوار دان الءين 1الڬي.
كڤد مريك يڠ مڠوروسكن مسجد ،برأوسهاله منجاديكن رومه اهلل لبيه مسرا
اومت .ڬياتكن اكتيۏيتي دان ڤروڬرام برصفة هارين دان بركاال ،بوكنڽ هاڽ
فوكوس كڤد ڤروڬرام هاري 1كبسرن إسالم سهاج.
سالءين ايت ،ڤستيكن ڤروڬرام1يڠ دأوسهاكن تيدق ترتومڤو كڤد
ساتو1ڬولوڠن سهاج .راعيكنله سموا ڬولوڠن ترماسوق اورڠ كالءينن اوڤاي
دان ساودارا بارو.
ماناكاال باڬي اورڠ عوام ڤوال ،برأوسهاله حاضير كمجليس-مجليس علمو يڠ
5

كمباليكن هاتيمو كمسجد

منوال خطبة مولتيميديا

دأداكن دمسجد اڬر داڤت منمبه علمو اڬام .بوكن سهاج مجليس1علمو،
ليبتكن جوڬ دڠن ڤروڬرام1الءين يڠ برمنفعة دمسجد سباڬاي تڠڬوڠجواب
ممعموركن رومه اهلل سبحانه وتعالى.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى دالم سورة المائدة اية :1
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ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ
ﯼﯽﯾﯿ
مقصودڽ“:دان تولوڠ-منولوڠله كامو دالم ﴿مڠرجاكن﴾ ڤركارا كباءيقن دان
تقوى ،دان جاڠنله كامو تولوڠ-منولوڠ دالم بربوات دوسا دان ڤرموسوهن.
برتقواله كڤد اهلل ،سسوڠڬوهڽ اهلل ساڠت برت سيكسأنڽ“.
مسلمين يڠ درحمتي اهلل،
مڠأخيري خطبة ڤد هاري اين ،خاطب ايڠين مڠاجق سيدڠ جماعه
سكالين اونتوق مڠحياتي ببراڤ ڤركارا برإيكوت:
ڤرتام :مڠعمارهكن مسجد اداله تڠڬوڠجواب سموا دان بوكنڽ ترلتق كڤد
ڤيهق ڤنتدبير مسجد سمات-مات.
كدوا :مسجد هندقله دجاديكن تمڤت تومڤوان رجوكن اومت إسالم دالم
اڤ سهاج ڤركارا سڤرتي مان ڤرانن مسجد دزمان رسول اهلل ﷺ.
كتيڬ :ترداڤت باڽق كلبيهن اڤابيال ڤرڬي اتاو حاضير كمسجد يڠ تله دڽاتاكن
اوليه رسول اهلل ﷺ سباڬاي ڬالقن كڤد اومت إسالم اونتوق مڠعمارهكن
رومه اهلل سبحانه وتعالى.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة الحديد اية :12
ﭷﭸﭹﭺﭻ
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ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ ﮛ ﮜﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ
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ﮬﮭ ﮮ
مقصودڽ“ :برلومبا-لومباله كامو ﴿مڠرجاكن عمل1يڠ باءيق﴾ اونتوق منداڤت
كأمڤونن دري توهن كامو ،دان منداڤت شرڬ يڠ بيدڠڽ سلواس سڬاال
الڠيت دان بومي ،يڠ دسدياكن باڬي اورڠ1يڠ برإيمان كڤد اهلل دان رسول-
رسولڽ يڠ دمكين اياله ليمڤه كورنيا اهلل ،دبريكنڽ كڤد سسياڤا يڠ دكهندقيڽ
دان اهلل سميمڠڽ ممڤوڽاءي ليمڤه كورنيا يڠ بسر“.
ات
ن الآي َ ِ
ن ال ْعَظِي ِْم ،وَنَف َعَنِي و َِإ َّياك ُ ْم بِمَا ف ِيْه ِ م ِ َ
ب َارَك َ اللّٰه ُ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ
ل م ِنِي وَم ِنْك ُ ْم تِلاوَتَه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ َّ
ل
السمِي ُع الْعَلِي ْم ُ .أَ قُو ْ ُ
كي ِْم ،وَت َق ََّب َ
وَالذِكْر ِ الْح َ ِ
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ات
قَو ْل ِ ْي هذ َا وَأَ سْ تَغْف ِر ُوا اللّٰه َ ال ْعَظِي ْم َ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم وَلِسَا ئِر ِ ال ْمُسْل ِمِيْنَ وَال ْمُسْل ِم َ ِ
ات الأَ حْ يَاء ِ مِنْه ُ ْم وَالأَ ْموَات ،فَاسْ تَغْف ِر ُْوه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ
وَال ْمُؤْم ِنِيْنَ وَال ْمُؤْم ِن َ ِ
الْغَفُو ْر ُ َّ
حي ْم ُ.
الر ِ
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