
 

 

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

 
   دباخكن فد:مجعة   خطبة
  هـ 3419 والش 92
 م 1038  جولي  31
 
 وجو  {املوضوع } ات      
 رعية برجيوا دان مدولنيفراج      
 
 

   
   

 

 دسدياكن اوله:

 جباتن حال إحوال مسجد

 كمنرتين حال إحوال أضام

 لسالمنضارا بروني دارا

 

 



 

 

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

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

َم الـدَِّ  َحابَـَه َوَمن تَـَبَعُه َإََل يـَوح  يَن.َألَـَه َوَأصح
  

 َأمها بـَعحُد:
َلَمنَي رَحَ  ،َمَعاَشَر الحُمسح  ـَمُكُم اّلِله

َي بَتَـقحَوى اّلِلَه َوطَاَعَتَه َلَعلهُكمح تـُرحََحُوَن.  ُأوَصيُكم َوَإَّيه
 

ُ تـََعاََل:  َقاَل اّلِله
        

                       

           

        

 { 209} سورة آل عمران آية : 
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 مسلمني يغ درمحيت اهلل،

ماريله كيت منيغكتكن كتقوأن كيت كفد اهلل سبحانه وتعاىل دغن       
ن منيغضلكن دغن مالكوكن سضل سوروهنث داكإخالصن فنوه كيقينن دان 

سضل الراغنث. مدهمداهن كيت منجادي إنسان يغ برإميان دان برتقوى 
   .دآخرة سرت سالمة ددنيا دان سالمة

 
 

 اهلل، درمحيت يغ مسلمني

 هفليم نغاهلل سبحانه وتعاىل كران د كحضرةاحلمدهلل، كيت برشكور 
 نعميتمدافة  دارالسالم بروني اراضن ندودوقف دان رعية كيت ،ثرمحت

هندقله  كيت ايت، اوله. سجهرتا دان دامي أمان غي نفكهيدو واسانس
 كيت غي كسجهرتأن دان دامنيك ن،أمانك نعمة ضسنتياس منجا 1سام
 . بايكث-سبايك نغ اين ديتنعم

 

 نعمة أتسمنشكوري  تيدق اتو اليك دان ْيالَل كيت جك له،إيغت
 دفباليق  قريدتادان  غاين اكن هيل نعمةن اين، مك تيدق مستحيل أكرني
ايت، اداله منجادي  اوله سبحانه وتعاىل. اهلل كهندق نغد سهاج ماس 1بيال

 اهلل نعمة رضا كنفهارغسنتياس منشكوري دان م انتوق كيت كواجنب
 سورةسبحانه وتعاىل دامل  اهلل فرمان. نككلبر سنتياس اين سبحانه وتعاىل

 :7 أيةإبراهيم 
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 : ثتفسري
 دمي :ثجلس-سجلس نغممربيتاهو د كامو توهن كتيك إيغتله دان

كن كو تنتو اكو اتنعم سضل فترهاد برشكور كامو جك سسغضوهث
 كوفور كامو جك سسغضوهث دمي دان كامو دفمنمبه نعمة ايت ك

 كراس. ساغة عذابكو سسغضوهث مك ايت نعمة فهادتر
 
 

 اهلل، درمحيت يغ مسلمني

 كران برتواه أمة غي اراضه نسبوا اداله دارالسالم بروني اراضن احلمدهلل،
ضي كات واىل األمر با راج يغ منفيت أرتي سلطان اتو غسئور دكرنياكن

 سري دكفا مليا مها غوه دولي ياكب يإيت إسالم كراجأن دان فمرينتاهن
ابن املرحوم سلطان حاج  ةدولالدين وعزاليه مقالبل ا سلطان حاج حسنندضب

 اراضن رتوانفد غسلطان دان يوالدين  على سيف الدين سعد اخلريعمر 
 . دارالسالم بروني

 
 

 كهرمونني ،كباجيقن نوتامكأغسنتياس م غي راج سئورغ اداله بضندا
 جارنأ مغأوتامكن سرت ثندودوقف دان رعية فهيدو كسجهرتأن دان

 1غوندأ دان وروسنفغ ،فنتدبريانتوق داسر ممبن دامل اهلل 1حكوم دان إسالم
مرايه  انتوقمات -مسوا اين اداله مسات .سنهال دان القرءان يكوتغم اراضن

 ام،ضُأبر وهنضكت دان كنربك دفممباوا ك غاهلل سبحانه وتعاىل ي كريضأن
 :43 أيةج احلا سورة سبحانه وتعاىل دامل اهلل فرمان. اراضبرن سرت ساغبرب
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 : ثتفسري
 كدودوقن وهكنضت كامي جك غ ي (اسالم  أومة)  مريك يإيت

 سرت زكاة ممباير دان غ مسبهي منديريكن مريك نسخاي دبومي مريك
. كرنم غ ي رجاكنغم دفدر غ مالر دان معروف غ ي بربوات وروهثم مريك

 .أوروسن لضس كسودهن جواله اهلل دفك دان
 

 رتوانفد غا سلطان دان يندضب سري دكفا مليا مها غوه دولي ياكب
 دان رعية برجيوا مدولني،ف غي راج سئورغاداله  دارالسالم بروني اراضن

 ندودوقف سرت رعية كسجهرتأن دان كباجيقن فترهاد مورهف ساغة
 دان نيفمميم 1سضتو نغنتياس سيبوق دس نداضب ونفوالو .اين اراضدن

 نداضب رعية برسام انتوق ماس كنغملوا فتت نداضب نامون ارا،ضن منتدبري
 جباتن-كجابن الوتن اداكنغم دولي برمخر نداضب كنغكربا رتفس

 سلوروهد 1غوفكم ،1مقيم ،1سكوله اجني،فغ 1إينستيتوسي كراجأن،
 دان تاكفماال مصيبة، فادتره ريهاتنيف ساغة بضندا ضجو يتوضب .اراضن
 .اين اراضن ندودوقف دان رعية افمنيم غان عامل يخبن
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برت  مبيلغم يغ ساغة بضندا ريبادينفك دان يننفيمفك سسغضوهث
 دان مدولنيف راج سئورغ باضيس دكنلي بضندا ببكنثم رعية، مسئله غتنت

 بضندا غي غادف تورون فبرداسركن كونسي اتثتر اين. رعية برجيوا
 الهيا ايت عادل دان هأمان غي نيفميمف كران ونتوهيخد اتوتف غي كنعمل

 نغينتفك انتوق مسات-مسات ثها غرياكرب دان سهابرب فوغضس غي نيفميمف
اهلل سبحانه  اوله يتبركد غي يننفيمفك دي اينله. اراضن دان جلتا رعية

 :88 أية النساء سورة سبحانه وتعاىل دامل اهلل فرمانوتعاىل. 
 

          

                               

                        

              

        

 : ثتفسري
 غ ي ثأهلي دفك 1أمانه راهكنثم ايفس كامو وروهثم اهلل ثوهغضسس

 كامو هندقله مأنسي، انتارا حكوم منجالنكن كامو بيلفا دان منرمياث، برحق
 اجرنفغ ممربي ايت ثسوروهن نغد اهلل ثوهغضسس. عادل نغد حكومغم
 مها يضال ر،غمند مها اداله اهلل ثوهغضسس. كامو دفك ثبايك-سبايك غ ي

 .يهتمل
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 اهلل، درمحيت يغ مسلمني
 ةدول سرت يننفيمفك بركةدان  سبحانه وتعاىل اهلل إذن نغاحلمدهلل، د

 اراضن رتوانفد غا سلطان دان يندضب سري دكفا مليا مها غوه دولي ياكب
 ،أمان غي إسالم اراضن سبواه باضيس تركنل كيت اراضن ، دارالسالم بروني
 منايكي بضندا سجق إيكونومي. دان وليتيكف نكستبيلممفوثإي  دان دامي
 بروني اراضسبحانه وتعاىل جوا ن اهلل إذن نغد ،3997 تاهون دف ختت

 يضس دري اد سام بسر غي وبهنأرف دان كماجوان امليعغم تله دارالسالم
 وليتيك،ف ُسوِسُيو ،، نفراسرتوكتورإ ونن،غمباف نديديقن،ف ،امضُأبر عمالن

 .ثيضسبا دان إيكونومي
  

 جاوه برواوسن غي نيفميمف دان راج سئورغ اكنفمرو ضبضندا جو
 اراضن منجاديكن اكن غاداله انتارا واوسن ي 5302 بروني واوسن دان

 رعية ممفوثإي غي اراضن سبواهسلوروه دنيا سباضي د دكنلي دارالسالم بروني
 ياواينف ماللوءي دأوكور برجاي دان يغضتي بركماهرين نديديقن،فبر غي
 ديناميك غي إيكونومي دان يغضتي غي نفكهيدو كوالييت سا،غنتارابأ يغضرتيت

دامل إيرا كفيمفينن بضندا، انتارا كجيأن نضارا بروني  .تاهن برداي سرت
ماللوي فنخافني فياواين أنتارابغسا  دان دافة دليهتدارالسالم يغ فاليغ كتارا 

( تله  UBDدارالسالم ) إياله دامل بيدغ فنديديقن دمان يونيربسييت بروني 
فون مغاملي ترنفورماسي دان منجادي سبواه يونيربسييت برتارف دنيا، يغ 

 مخرلغ دامل فغاجران دان فثليديقن. 
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رمحة اهلل  سرتن فتنجوق كفيمفينن بيجقسان بضندا، دادباوه احلمدهلل، 
 يمنجاد اداله اين دارالسالم دبومي غبرناو غي ندودوقف دان رعية يضسبامك 

ني فميمف اتو راجكفد  اتوهف طاعة دان  سنتياس انتوق كيت جوابغوغضت
 سفاي إسالم أومة دفك تكنغيغإم صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول .كيت

 دفدر ،خباري إمام اوله دروايتكن غي حديث سباضيمان نيفميمف رينتهفمنطاعيت 
  :دابرسب صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول ،أبو هريرة رضي هللا عنه

 
ََمرَي فـََقدح  َمنح َأطَاَعَِن فـََقدح َأطَاَع اّلِلهَ َوَمنح َعَصاِن فـََقدح َعَصا اّلِلهَ َوَمنح َأطَاَع اْلح

ََمرَي فـََقدح َعَصاِن   َأطََعَِن، َوَمنح َعَصا اْلح
 :ثمقصود
 بارغسياف .اهلل دفطاعة ك تله دي مك دكو،فك طاعة رغسيافب 

 دفك طاعة رغسيافب .اهلل دفك طاعة تيدق دي مك دكو،فك طاعة تيدق
 ني،فميمف دفك طاعة تيدق رغسياف. بدكوفك طاعة تله دي مك ني،فميمف

 .دكوفك طاعة تيدق دي مك
 
 

 اهلل، درمحيت يغ مسلمني

 اتريخ اكنفجولي مرو هاريبولن 15 معلوم، سديا كيت غي مانسباضي
راج كيت  ايتله اتريخ دف كران دارالسالم بروني اراضن يضبا برسجاره

 رتأنفتاهون هاري كغاول رايأنف داداكن تاهونستيف  دفدان . رتاكنفد
 ةيقالبل ا سلطان حاج حسنبضند سري فادك مليا مها غوه دولي ياكب
 اخلريعلى سيف الدين سعد ابن املرحوم سلطان حاج عمر  ةدولالدين وعزالم

  دارالسالم. بروني نضارا دفرتوان غسلطان دان يوالدين 
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مك اكن  ابضندمدهلل، افبيل سهاج منجلغ مسبوتن هاري كفرتأن احل
أمفة -دكأمفة رتأنفهاري كمسفنا  ختم القرءانداداكن سخارا سرنتق جملس 

دائره. جملس اين اداله باضي منظاهريكن راس شكور رعية دان فندودوق 
دنضارا اين كفد اهلل سبحانه وتعاىل أتس ليمفه رمحة دان نعمتث منجاديكن 

 مموهون يضباارا بروني دارالسالم سنتياس دامل كادأن أمان سجهرتا دان نض
 صيحت دان أوسيا دلنجوتكن بضندا ضوتعاىل مسو سبحانه اهلل كحضرة دعا

 دان هدايه نغد دارالسالم بروني اراضن ممرينته قرار ككل سرت والعافية
 .وتعاىل سبحانه اهلل توجنوقف

 

ن مراعيك دان مبوتثم يضين باا اراضدن ندودوقف دان رعيةسباضي 
 كيت ماريله اين، يغنجوس دان كاسيهي كيت غي راج رتأنفهاري ك

 دان سبحانه وتعاىل اهلل حضرةك كشكورن نوهف نغد ثنكياعمر 1سام
 غي راج دفك يضبها بربله تيدق غدان طاعة ستيا كيت ي شكور تندا سباضي

-مسجدك ديري كنضرحاغم نغد ثكتاراكن كيت ماريله دكاسيهي،
 سورة ممباخ 1سام يضبا اراضدسلوروه ن ةعباد 1دان بالي 1سوراو مسجد،

 ،1038 جولي 34 سبت، هاري غتف دف ، تهليل دان دعاء كشكورنسي
وسيا، دكورنياكن أدلنجوتكن  كاسيهي كيت غي راج مدهمدهن نية نغد

 رمحة،سرت مندافة  اراضن ممرينته قرار ككل ن،غنجفبر غكصيحن ي
 اراضن مدهمدهن دان سبحانه وتعاىل اهلل دفدر نغرليندوفان مليهارأن دف

مني آبضندا.  يننفيمفك دباوه سجهرتا دان سالمة معمور، أمان، تروس كيت
 ا رب العاملني.ي
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 { 92} سورة آل عمران أية :
 : ثتفسري

 كواس إيثوفمم غي توهن اهلل يا: "( حممد نيب واهي)  كاتكنله
 وكغأ غ ي فسسيا دفك مرينتاهنف كواس ممربيكن غ ي وكغأ! نتاهنمريف

 دفدر ترسبوت مرينتاهنفخابوت كواس من غي ولهكغأ دان كهندقي،
 غ ي فسسيا مملياكن غ ي لهضجو وكغأ دان. كهندقي وكغأ غ ي فسسيا

. كهندقي وكغأ غ ي فسسيا هيناكنغم غ ي ولهكغأ دان كهندقي، وكغأ
 مها وكغأ ثوهغضسس. كبايكن لضس ثادا جواله ككواسأن مو نغد

 .سسوات 1تيف أتس بركواس
  

ََكيَم. َوتـََقبهَل َمنها  َر اْلح َِبَرَك هللُا لََنا َِف الحُقرحَءاَن الحَعَظيَم، َونـََفَعَنا ِبَحَْلََّيَت َوالذَِّكح
تَـغحَفُرهللَا الحَعَظيَم ََل  َلَمنَي  َتاَلَوتَُه َإنهُه ُهَوالسهَميُع الحَعَليم، َوَأسح َوَلُكمح َوَلَسآئََر الحُمسح

تَـغحَفرَيَن َوََّيََنَاَة  َز الحُمسح تَـغحَفُروُه  فـََيا فـَوح َمَناَت فَاسح َمَننَي َوالحُمؤح َلَماَت َوالحُمؤح َوالحُمسح
  التهآئََبنَي.


