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يخ ْتَارُ،
ا َ ْلحم َ ْدُُُِللهُُال ْوَاح ُدُالْق ََّهارُ،مق َد ُرُالأَ قْد َارُ،وَمص َرفُُا ْل ُأمورُُعَلَىُم َاُيَش َاءُ ُو َ َ

اللي ْلُُعَلَىُ َّ
وَمكَورُُ َّ
جعَلَهُُعبْر َُةُل ُأوليُالْأَ بْصَارُ.
النهَارُُو َ َ
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ن ُسَيد َن َا ُمح ََّمدا ُعَب ْدهُ ُوَرَسولهُُ
لا ُاللهُ ُالْع َز ُيز ُالْغ ََّفارُ ،وَأَ شْه َدُ ُأَ َُّ
َٰه َُ ِإ َُّ
لا ُ ِإل َ ُ
وَأَ شْه َدُ ُأَ ن ُ َُّ
ال ْمصْ طَفَىُال ْمخْ تَار،
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ك َُعَلَي ْهُ ،وَعَلَى ُآل ُه ُالْأَ طْ ه َارُ ،وَصَ ح ْبهُ ُالْأَ ب ْر َارُ ،و َ َّ
نَ ُوَم َنُُْ
التابعي ُ
صَلَّى ُاللهُ ُوَس ََّل ُم َُو َب َار َ ُ

اللي ْلُُو َ َّ
َبُ َّ
النهَارُُ .
مُب ِإحْ س َانُُم َاُتَع َاق َُ
تَبع َه ُْ
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اي ُبتَقْو َى ُاللهُ ُوَطَاع َتهُ ،فَق َ ْدُ ُفَا ُز َُ
أَ َّما ُبَعْدُ ،فَيَا ُعبَا ُد َُاللهِ ُ ،إ َّتقوا ُاللهَُ ُ ،أ ْوصي ْك ُْم ُو َِإ َّي َُ
ال ْم َّتقونَ.

ﭧﭨ ﭷﭸﭹﭺﭻ
ﮗﮘﮙ ﮚﮛﮜ ﮝﮞﮟﮠ ﮡﮢ
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سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
ماريله كيت برتقوى كڤد اهلل سبحانه وتعالى ،برسڬرا مالكوكن سڬاال
ڤرينتهڽ سرتا منجاءوﻫي سڬاال الرڠنڽ .ڤاسقكن ديري دڠن كإيمانن دان
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ﻫياسي ديري دڠن كتقواءن .موده-مودﻫن كيت دجاءوﻫكن اوليه اهلل
سبحانه وتعالى درڤد عذاب سيقساءن اڤي نراك يڠ تيدق ترڤري ساكيتڽ.
”چڬه باره بولي“ ،بڬيتوله تاجوق خطبة كيت ڤد ﻫاري يڠ ڤنوه دڠن
كبركتن اين.
سيدڠ جماعه يڠ دمولياكن،
انق٧اداله منجادي ﻫارڤن ايبو باڤ .مريك دﻫنتر كسكوله دان اسراما دڠن
ﻫارڤن اڬر مريك ممبريكن سڤنوﻫڽ تومڤوان دان منجادي إنسان يڠ چمرلڠ
دالم ڤالجرن دسمڤيڠ ممبنتوق أخالق يڠ موليا.
انق اين جوڬله يڠ منجادي سندارن ايبو باڤ اونتوق منجادي انق يڠ بوكن
سهاج چمرلڠ ددنيا ،مالهن جوڬ منجادي انق يڠ صالح دان صالحة يڠ ممڤو
منيتيڤكن دعاء بوات مريك دكاال سوده تياد ددنيا اين.
نامون بڬيتو ،ﻫيدوڤ تيدق ساللوڽ اينده ،الڠيت تيدق ساللوڽ چره.
رياليتيڽ ،ﻫاري اين ﻫاتي ايبو باڤ منجادي ڬونده ڬوالنا اڤابيال مميكيركن
كأداءن انق٧يڠ دﻫنتر كأسراما ماﻫوڤون سكوله.
لبيه مالڠ الڬي ،كريساون اين تتڤ برتروسن ممبلڠڬو بنق ايبو باڤ واالوڤون
سي انق تله منججقكن كاكي كمنارا ڬاديڠ.
تتامو٧اهلل يڠ دبركتي،
امت مڽديهكن ،أخير٧اين كيت دكجوتكن دڠن ڬجاال بولي يڠ برالكو
دسكوله-سكوله ترماسوق دڤوست-ڤوست ڤڠاجين تيڠڬي .اي بوكن سهاج
منچدراكن ماله ﻫيڠڬ كتاﻫڤ منجادي كيس ڤمبونوﻫن.
ڤاليڠ مڠڬمڤركن اياله اڤابيال اي توروت برالكو دكالڠن مهاسيسوا اينستيتوسي
ڤڠاجين تيڠڬي يڠ دتراڤكن دڠن نيالي ديسڤلين دان جاتي ديري يڠ تيڠڬي.
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ڤربواتن مريك تيدق بوليه دتريما عقل سام سكالي دڠن بنتوق ڤڽيقساءن يڠ
تيدق برڤريكمأنسياءن.
منوروت كمنترين ڤنديديقن مليسيا ،سهيڠڬ بولن جون  7102سهاج،
سباڽق  227كيس بولي تله دريكودكن .دسمڤيڠ ايت سجومله  10بواه
سكوله ’ڤانس‘ دان  100بواه سكوله الءين دكنل ڤستي سباڬاي مميليقي
مسئله ديسڤلين اوليه كمنترين ڤنديديقن ستاكت اين.
ﻫاري اين ،بولي بوكن سهاج برالكو دالم بنتوق فيزيكل ماله اي جوڬ برالكو
ترﻫادڤ مينتل .ايجيقن ،چاچين ،ماكي ﻫامون يڠ برتروسن
يڠ مڽببكن مڠسا منجادي موروڠ ،ترتكن دان سديه جوڬ مروڤاكن ساتو
ڤمبولين .سسوڠڬوﻫڽ إسالم مالرڠ سبارڠ بنتوق ڤمبولين كران منداتڠكن
كظاليمن دان ڤنينداسن.
حديث يڠ دروايتكن اوليه إمام البخاري رحمه اهلل درڤد أبو ﻫريرة رضي
اهلل عنه ،بهاوا رسول اهلل ﷺ برسبدا:
ال ْمسْلمُم َنْ ُسَلم َُال ْمسْلمونَُمنْ ُلسَانهُو َيَدهُ

برمقصود ” :اورڠ إسالم اياله اورڠ يڠ ساودارا إسالمڽ ترسالمت درڤد
كجاﻫتن ليده دان تاڠنڽ“.
رسول اهلل ﷺ جوڬ مڠيڠتكن كڤد كيت بهاوا سسأورڠ مسلم يڠ سجاتي
ايت بوكنله سأورڠ ڤنچاچي ،ڤنچال ،ڤڠيجيق ،ڤنچموه دان سأومڤاماڽ.
اين دڽاتاكن اوليه بڬيندا رسول اهلل ﷺ دالم ساتو حديث يڠ دروايتكن اوليه
إمام الترمذي درڤد عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه  ،بهاوا نبي ﷺ
برسبدا:
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الط َّعانُوَل َّ
ْسُال ْمؤ ْمنُب َّ
َاُالل َّعانُوَل َاُالْف َاحشُوَل َاُال ْب َذيءُ
لَي َ
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ُ

برمقصود ” :بوكنله سأورڠ مؤمين ايت اورڠ يڠ سوك منچاچي ،اورڠ يڠ ڬمر
ملعنة ،اورڠ يڠ سوك بركات-كات لوچه دان اورڠ يڠ بركات-كات كوتور“.
إسالم مروڤاكن اڬام يڠ ممنتيڠكن كداماين .ماريله كيت رنوڠ دان حياتي
برسام اكن ڤسنن اهلل سبحانه وتعالى دالم سورة الحجرات اية : 01
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
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برمقصود ” :سبنرڽ اورڠ٧يڠ برإيمان ايت اداله برساودارا ،مك دامايكنله
دأنتارا دوا ساودارا كامو ﴿يڠ برتليڠكه﴾ ايت دان برتقواله كڤد اهلل سوڤاي
كامو برأوليه رحمة“.
ساودارا-ساوداراكو يڠ دكاسيهي اهلل،
إسالم جوڬ مڠاجر اومتڽ سوڤاي سنتياس بربوات باءيق دان مڠحرمتي سسام
مأنسي .القرءان اد منچريتاكن ماللوءي فرمان اهلل ددالم سورة المائدة اية
:00
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ﭰ ﭱﭲ
برمقصود” :ﻫاي اورڠ٧يڠ برإيمان ،ايڠتله كامو اكن نعمت اهلل ﴿يڠ دبريكنڽ﴾
كڤدامو ،دوقتو سواتو قوم برمقصود ﻫندق ممنجڠكن تاڠنڽ كڤدامو ﴿اونتوق
بربوات جاﻫت﴾ ،مك اهلل مناﻫن تاڠن مريك دري كامو دان برتقواله كڤد اهلل
دان ﻫاڽ كڤد اهلل سهاجاله اورڠ٧مؤمين ايت ﻫاروس برتَ َوكل“.
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ايات اين دڠن جلس منونجوقكن كڤد كيت بهاوا كسمڤورناءن اڠڬوتا دان
كصيحتن توبوه بادن يڠ دكورنياكن اوليه اهلل سبحانه وتعالى كڤد كيت
ﻫندقله دڬوناكن دڠن سباءيق-باءيقڽ .ڬوناكنله ڤد جالن يڠ دريضاءي اوليه
اهلل ،بوكن مڽاكيتي دان منظاليمي سسام مخلوق.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
ساعت اين ،دنيا إسالم امت مندمباكن رماج٧يڠ ڬاڬه ڤركاس يڠ دسالوتي
دڠن إيمان دان جاتي ديري يڠ كنتل.
دنيا إسالم مريندوءي رماج سڤرتي عبداهلل بن مسعود ،مُصعَب بن ُع َمير،
َع َّمار بن ياسر دان أسامة بن زيد
يڠ مروڤاكن رماج يڠ دﻫنتر اوليه خليفة أبو بكر باڬي مننتڠ بيزنتي
)(byzantinواالوڤون ڤد كتيك ايت مريك ﻫاڽ برأوسيا  02تاﻫون .ڤد
اوسيا يڠ مودا برسام-سام دڠن راكن يڠ سبايا ،مريك تله منجادي ڤارا
ڤجواڠ اڬام يڠ ڬاڬه ڤركاس.
كقواتن فيزيكل يڠ اد ،دڬوناكن ڤد جالن يڠ چوكوڤ موليا .مريك برڤرڠ ڤد
جالن اهلل سبحانه وتعالى .ساليڠ منجاڬ كسالمتن انتارا ساتو سام الءين،
بوكنڽ ممبولي سسام مريك.
سسوڠڬوﻫڽ ،كيت سموا ﻫاروس سدر بهاوا ماس دڤن نڬارا كيت اين
اداله دچورقكن اوليه بليا دان رماج ﻫاري اين .جوسترو ،ايوﻫله برسام
كيت چقنا
دان مڠمبيل ڤدولي اڤ يڠ برالكو دسكليليڠ كيت .ماري برسام كيت منچڬه
ڬجاال بولي اين دري تروس ممباره مراته جيوا انق دان ڬينراسي يڠ كيت
چينتاءي.
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سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
مڠأخيري خطبة ڤد ﻫاري اين ،ماريله كيت مڠحياتي كسيمڤولن يڠ داڤت
دأونتاي درڤد خطبة ڤد ﻫاري يڠ موليا اين:
ڤرتام  :إسالم اداله اڬام يڠ ممنتيڠكن ﻫوبوڠن ڤرساوداراءن يڠ ﻫرموني دڠن
صفة كاسيه سايڠ دان ساليڠ حرمت مڠحرمتي انتارا ساتو سام الءين.
كدوا :ڤربواتن ممبولي دالم اڤ جوا بنتوق سكاليڤون اداله ڤربواتن يڠ ترچال
دان دبنچي اوليه اهلل سبحانه وتعالى.
كتيڬ :سموا ڤيهق ﻫاروس بكرجاسام ،برڬنديڠ باﻫو ممبنترس ڬجاال بولي
دري تروس مربيق دمي ممبنتوق ڬينراسي ماس ﻫادڤن يڠ ڬيميلڠ.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى دالم سورة القصص اية :01
ﭷﭸﭹﭺﭻ
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برمقصود ” :كمودين ،كاالو مريك تيدق داڤت منريما چابرنمو ﴿واﻫاي
محمد﴾ ،مك كتاﻫويله ،سسوڠڬوﻫڽ مريك ﻫاڽاله منوروت ﻫاوا نفسو مريك
دان تيدق اد يڠ لبيه سست درڤد اورڠ يڠ منوروت ﻫاوا نفسوڽ دڠن تيدق
برداسركن ﻫدايه ڤتونجوق دري اهلل .سسوڠڬوﻫڽ اهلل تيدق ممبري ڤيمڤينن
كڤد قوم يڠ ظاليم ﴿يڠ بردڬيل دالم كإيڠكرنڽ﴾“.
ب َارَك َُاللهُليُْوَل َكمُْبال ْقر ْآنُال ْع َظي ْمُ،وَنَف َع َنيُو َِإ َّياكمُْبمَاُفي ْهُمنَُالآيَاتُ

ل ُمني ُوَمن ْك ْم ُتلَاوَتَه ُِإ َّنه ُهو َّ
َُالسميع ُالْعَلي ْمُ .أَ قو ْلُ
وَالذك ْر ُالْحَكي ْمُ ،وَتَق ََّب َ
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قَو ْليُْهََٰذ َاُوَأَ سْ تَغْفر ُالله َُال ْع َظي ْم َُليُْوَل َكمُْ،وَلسَا ئر ُال ْمسْلميْنَُوَال ْمسْلمَاتُ،

وَال ْمؤ ْمنيْنَ ُوَال ْمؤْمنَاتُ ،الأَ حْ يَاء ُمنْه ْم ُوَالأَ مْوَاتُ ،فَاسْ تَغْفر ْوه ُِإ َّنه ُهو َُ
الْغ َفو ْر َّ
ُالرحي ْمُ.
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