
 

 

 { خطبة مجعة} 
 .سلوروه نضارا بروني دارالسالم 2باضي مسجد

 
   دباخكن فد:مجعة   خطبة
  هـ 1441 خريمجادي األ 6
 م 2020 ريانو جيناير /  31
 
 جو  {املوضوع } ات      
  هوتغ ممبايركواجنب       
 
       
 

       
        

 دسدياكن اوله:

 جباتن حال إحوال مسجد

 ل أضامكمنرتين حال إحوا

 نضارا بروني دارالسالم

 

 



 

 

غحـَفُرُه َونَـُتوُب َإَليحَه، َونـَُعوُذ َِبّلِلَه َمن ُشـُروَر  ـتـَ ـتَـَعيـُنُه َوَنسح ُدّلَِلَه ََنحـَمُدُه َوَنسح َمح َاْلح
َللح  ـَدَه اّلِلهُ َفاَلُمـَضله لَـُه، َوَمن ُيضح َفاَل َأنـُفَسَنا َوَمن َسيِّـَئاَت َأعحـَمالَـَنا َمن يـَهح

َهُد َأنه َسيَِّدََن  َدُه اَلَشرَيَك َلُه، َوَأشح َهُد َأن آلََإلَـَه َإاله اّلِلهُ َوحح َهـاَدَى لَـُه، َأشح
ُُمَمهًدا َعبحـُدُه َوَرُسـوُلُه، اَللهُهمه َصلِّ َوَسلِّمح َعَلى َهـَذاالرهُسوَل الحَعـَظيَم َوَعَلى 

َحابَـَه َوَمن تَـَبعَ  ينَ َألَـَه َوَأصح َم الـدَِّ  .ُه َإََل يـَوح
  

 َأمها بـَعحُد:
َلَمنَي رَحَ  ،َمَعاَشَر الحُمسح  ـَمُكُم اّلِله

َي بَتَـقحَوى اّلِلَه َوطَاَعَتَه َلَعلهُكمح تـُرحََحُونَ   .ُأوَصيُكم َوَإَّيه
 

ُ تـََعاََل:  َقاَل اّلِله
 ُ        

                       

           

        

{ 102} سورة آل عمران آية : 
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 اهلل، درمحيت غمجاعه ي

 يإيت تقوى بنر-سبنر نغد سبحانه وتعاىل اهلل دفككيت له  برتقوى
 اهلل دسيسي مليا غاليف غي غاور هثسسغضوكإميانن كفدث.  كتكنغمني نغد

كيت منجادي إنسان  مدهمداهن. برتقوى غاليف غي غاياله اور سبحانه وتعاىل
 دان ددنيا كسالمنت دان كجيأن برأوله سبحانه وتعاىل، اهللمغإيغيت  سنتياس غي

  دأخرية. ضجو
 

 اهلل، درمحيت غمجاعه ي

 دان ندافنتف وروسغم خارا باضيمان أومتثكيت  اجرغم كيتأضام 
 حياتيغم كيت جك ايت، كران. برسدرهان نغيإيت د بتول نغد ربلنجأنف

 ،فندافنت وروسغال بربلنجا دان خارا موس دامل أضام جارنأ يكوتيغإدان م
هللا  فرمان. قثبا غي غهوت ببننغضو بل دامل ترجبق اكن تيدق كيت سيتف سوده

 :67سبحانه وتعاىل دامل سورة الفرقان أية 
 

          

                          

        

 :ثتفسري

تيدق  دان هنيلب-هيبرلب تيدق مريك هرتا، ممبلنجاكن افبيل غي مريك دان
 انتارا سدرهان اداله ايت مريك ربلنجأنف ث(سباليق) دان كدكوت خبيل ضجو

 .ثدوا-كدوا
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 بوكنله اي يفتتا اكن غبرهوت أومتث غمالر تيدق كيت أضام ونفوالو
 رضا أومتث صيحتكنمن إسالم أضام ايت، كران. القكنضد غي ركاراف سوات

 ساغة دان مندسق غي كادأن كران كخوالي غبرهوت دفديري در منجاوهكن
رنية ب هندقله كيت مك ،غبرهوت ضجو قسافايت، جك كيت تر اوله. ممرلوكن

 يفتتا ،غبرهوت غثوين-غسوين بوكن. ترسبوت غدان برعزم انتوق ممباير هوت
 ماهو تيدق غسوغادكالث ل دان وهغضت-وهغضبرت ساللو فول ثممباير هندق
 اجركنغم اد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول. رموسوهنف دان ركالهنيف ببكنثم غضسهي ممباير
 :اياله ترسبوت دعاء. غهوت دري يغدليندو سفاي ءدعا

 

 اَللهُهمه َإِنِّ َأُعوُذَبَك َمَن الحَمأحَثََ َوالحَمغحَرمَ 

 :ثمقصود

 .غهوت دان دوسا دري نموغد غبرليندو أكو سسغضوهث اهلل يا
 

 اهلل، درمحيت غمجاعه ي

 ايت غثهوت ممباير انتوق غبرهوت غي غاور يضبااداله منجادي كواجنب 
 غاور دان غهوت ممربي غي غراو انتارا رستوجويفد تله غي رجنجنيفسباضيمان 

 غي 2بيل مبايرنف يضبا ضجو ترماسوقله اين غهوت ممباير كواجنب. غبرهوت غي
 .ثمافسأوم دان رومهنف بايرن ،إيليكرتيك بيل أير، بيل سفرت قغضترتو

 

 تيدق غوتبره غي غاور سبهاضني ضجو تردافة دنافيكن تيدق يفاكن تتا
 والو. يفمنخوكو غكور غي نغمرب كواسو دسببكن غثممباير هوت دافة

انتوق  إختياروسها دان منخاري أمريك هندقله سنتياس بر ونفباضيمان
اد. اين كران، اهلل سبحانه وتعاىل اكن ممربي  غي غمنجلسكن مسوا هوت
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بدهللا عد فدر. غثهوت ملونسكن نيغإي غي 2غاور دفك نغرتولوفكموداهن دان 
 برسبدا:ملسو هيلع هللا ىلص بن جعفر، رسول هللا 

 

َرُه اّلِلهُ  َنُه َما َلَح َيُكنح َفيَما َيكح اَئَن َحَّته يـَقحَضَى َديـح  َإنه اّلِلهَ َمَع الده
 {اإلمام إبن ماجه}رواه 

 :ثمقصود

 نيغإي غي) غبرهوت غي غاور (دف نغرتولوف ممربي) برسام اكن اهلل
 ترسبوت غهوت سالما ترسبوت غتهو ملوناسي دي مسفي غث(سي هوتاملون

 .اهلل اوله غدالر غسسوات ي بوكنله
 
 

 اكن سهاج بوكن غهوت ممباير كواجنب نغري غممند ربواتنفكتهويله، 
 دان نيضكرو دفك ثهرييتغم اكن بهكن ددنيا، ايت غهوتفغسي  وسهكنثم

 غثهوت-غهوت ملونسكن تفمس سبلوم ماتي ديكلق افبيل  دأخرية كسوسهن
 2غهوت كنْيَسالثم انتوق جوابغوغضبرت ماهو تيدق فول ثواري 2أهل دان

  .ترسبوت
 

 ملونسكن بلوم ماسيه كادأن دامل دنيا لغضمني غي غاورسسغضوهث 
 دان دأمبيل اكن ثنقجيكب دان كبايكن عملهاري قيامة كلق سضل  دف ،غثهوت

 مك ،يفمنخوكو ضجو بلوم ثسأندي. غثهوت-غهوت ملونسكنانتوق  وناكنضد
 اكن فول ايت غهوت ممربي غي غاور اوله كوكندال غسا دان كساهلن يدو لسض

إبن عمر رضي هللا عنهما،  دفدر. ترسبوت غبرهوت غي غاور دفك يندهكنفد
 برسبدا:ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا

 َمنح َماَت َوَعَليحَه َديَناٌر َأوح َدرحَهٌم ُقَضَي َمنح َحَسَناتََه ، َليحَس ََثه َديَناٌر َواَل َدرحَهمٌ 
 {إبن ماجهاإلمام }رواه  
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 :ثمقصود

ساتو  اتو دينار ساتو غهوت يمميليك ماسيه كادأن دامل ماتي غي سيافغبار
 قيامة هاري د) ثكبايكن عمل نغد دلونسي اكن ترسبوت غدرهم، مك هوت

 .درهم دان دينار يضال اد تيدق (دأخرية)كران دسان  (ننيت
 

 اهلل، درمحيت غمجاعه ي

 بنب نغد يتفترهيم تيدق رضيكوتي اإكيت  ولهب غي 2ادابتردافة 
 :ثانتارا. قثبا غي غهوت نغوغضت

 

 دافة تيدق دان غنتيف غي رلوانفك يضبا قسافتر 2بنر ثسكريا غبرهوت ثها :رتامف
 .دإيلقكن

 

 .تردهولو غي 2غهوت ترلونس سبلوم غهوت منمبه دري لقكنغإيم :كدوا
 

 انتوقجوض  وفن كيت بلوم ممدا مبايرنف وهفتيم تيبا تله ثسكريا :ضكتي
 ممينتا انتوق إيلوق نغد غبربينخ هندقله مك ترسبوت، غهوت ملونسكن

 .وهنغضنف
 

 معلوم ممربي دان كسماس مساس دري غميوتاف دفك تامعلوم ممربي :ةفمأك
 كوبرال سنتياس دان ديري مالريكن تيدق ي،غدهوبو افبيلتيدق مغإيلق  ،بالس
 غميوتفسي  ،غهوت ممباير انتوق وفمم بلوم دسببكن نلهغ. جافميوتاغ دفك بايك

 غي غاور لينتريضس تردافة كران اين. غأسي غاور اتو موسوه يكنضدالين با
دكسن  دافة تيدق ي، غدهوبو دافة تيدق ي،ثبرمسبو ،غهوتممباير الري دري 

 قسافتر غي فول فميوتاغ سي ببكنثم غضسهي أخوه تيدق أخوه فبرسيك دان
 .مريك حق يهضت مناوبوب-تربوبوت
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 سرت أوتام 2رلوانفك وتامكنغأم دان تلييتلبه  نغد ربلنجأنف غمرخن :كليم
  .برهيمه نغد بربلنجا دان سدرهانيغ  فهيدوضاي  مغعملكن

 

منجاض  هوبوغن بايك دغن فميوتغ. دامل ماس يغ سام فميوتغ جوض  كأمن:
كسولينت أنتوق  دامل 2غ راس كفد يغ برهوتغ يغ بنربهندقله برفراسأن تيم

 ملونسكن هوتغث.
 

 يإيت هناَعَق صفة نغد فهيدو كيت بيارله إسالم، غاورسباضي 
. سهارين فهيدو رلوانفبرسدرهان دامل ممنوهي ك دان فد-دفبر فهيدو

 برسدرهان فسيك عملكنله ،غسوك برهوت عمالن دفلقكنله ديري كيت درإي
 غهاوا نفسو كران برهوتمنوروت كات هاتي دان  كيت نلهغجا. بربلنجا دامل
 ساغة دان برت أمة اداله فول ثممباير يفتتا اكن غسن دان موده لهغميم ايت

 دموفك غبرليندو أكوسسغضوهث اهلل،  "يا بردعاء كيت سامله-سام. سوسه
دري صفة مله دان مالس.  كفدمو غبرليندو أكو. كسدهن دان كدوكأن دري

 كفدمو غأكو برليندو دان. يلخب دان خوتفغ صفة دري كفدمو غأكو برليندو
 .العاملني رب يا آمني ."مأنسي نينداسنف دان غهوت ببنن دري

 

          

                                

                               

                         

        

 {283أية :  البقرة}سورة 
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 :ثتفسري

 غي غهوت ممربي اتو غبرهوت كامو اللو) مسافر غسد كامو جك دان
 جامينن غبار داداكن هندقله مك تتانخف مندافيت تيدق كامو غسد (وهفبرتيم

 رخيإيفمم كامو سبهاضني جك. غ(هوت ممربي غي غاور اوله) فضغانتوق د
 دان غث(هوت) ثأمانه منونيكن ايت رخيإيفد غي هندقله الين غيسبهاضني 

 يكنثمبوثم (2سقسي) كامو نلهغجا دان. ثنتوه اهلل دفهندقله دي برتقوى ك
 سسغضوهث مك ثيكنثمبوثم غي سسياف دان ايت رسقسيكنفد غي 2ركاراف

 .كرجاكن كامو غي فا تهويغم مها اهلل دان. ثهاتي بردوسا غي غاياله اور دي
 
 

َر  ََكيمَ َِبَرَك هللُا لََنا َِف الحُقرحَءاَن الحَعَظيَم، َونـََفَعَنا ِبَحأَلََّيَت َوالذَِّكح َوتـََقبهَل َمنها  .اْلح
َلَمنَي  تَـغحَفُرهللَا الحَعَظيَم ََل َوَلُكمح َوَلَسآئََر الحُمسح َتاَلَوتَُه َإنهُه ُهَوالسهَميُع الحَعَليم، َوَأسح
تَـغحَفرَيَن َوََّينََ  َز الحُمسح تَـغحَفُروُه  فـََيا فـَوح َمَناَت فَاسح َمَننَي َوالحُمؤح َلَماَت َوالحُمؤح اَة َوالحُمسح

  .التهآئََبنيَ 


