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  برسامتغضوغجواب مغعمارهكن مسجد 
 م 2022 سيفتيمرب 30برساماءن  هـ 1444ربيع األول  03

 

لْقَـآئِـلِٱ  ٻ  

 زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ٱ
 خب حب جب  هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي

جت هب مب  

(18 :لتوبةا)   

 

ٴۇ  ۋ  ۋچ  ٺ   ڻ   ڳٻ  ٻ    ڦ

ى  عَبْدُهُمُحَمَّدًاپ    ڦ 

ٿ    سَي ِّد نَاں  وَسَل ِّمْصَل ِّ ڈ      

ۇئ    وَأَصْحَاب ه آل ه ڇ  

ہ  ہ   ۇ  ۆ     فَيَاحئ  ٺ  

 ڎ ۓڈ  ۆئ   ب تَقْوَىچ  أُوص يكُمْ
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  ڱك تَاب ه  ڍ َتَعـاَلى  ڎٹ

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  

حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب   يب  جت  

 (59النساء:)    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  
 

 هاللَّ"واهاي اورغ يغ براميان، طاعتله كامو كفد برمقصود: 

دان كفد "أوىل األمر"  هاللَّدان طاعتله كامو كفد رسول 

اورغ يغ بركواس( درفد كالغن كامو. كمودين جك )

بنته )برسليسيهن( دامل سسواتو فركارا، مكـ -كامو بربنته

)القرءان(  دان  هاللَّ هندقله كامو مغمباليكنث كفد )كتاب(

دان  هاللَّبراميان كفد  )السنة( رسولث، جك كامو بنر

يغ دمكني اداله لبيه باءيق )باضي كامو(، دان  اخرية.هاري 

 لبيه ايلوق فوال كسودهنث".

 

 سكالني، هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 هسبحان هاللَّ دفك ناءكتقو كتكنغماريله كيت مني

 االضس ملقساناكن وهغضوس-وهغضبرسو نغوتعاىل د

 مودهن-موده. ثنغالر االضس لكنغضمني دان ثرينتهف

 دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة تفمندا كيت
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 تاجوق هورايكنغم اكن اين كالي دف خطبة. اخريةد

 .برسام جوابغوغضت مسجد مارهكنعغم

 

 سكالني، هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 سوجود تفمت برمقصود بهاس يضمسجد دري س

 رومه ايضسبا دارتيكن بوليه ضجو مسجد. نسياءم يضبا

 مالكوكن سالمإ اومت متفت خاص وننغبا دان ةعباد

 مسجد. ينءال ةعباد دان مجعة صالة ،فرض صالة ةعباد

 مشاركت نفكهيدو دامل شعار دان غالمب سقدر بوكن

تله منوجنوقكن بهاوا مسجد  سالمإ سجاره بهكن سالمإ

 وستف نتدبريان،ف وستف نديديقن،ف وستف اكنفمرو

 . خالقا دان ةعباد عقيدة، وتيفملي غي تموا اتوانفث

 

 سين دفك غنتوضبر بوكنله مسجد سسبواه كهيبنت

 غي ثمارهنعفغ فتاه كفد يفتتا اكن مات-مسات بيننيا

 نغدان هوبو هاللَّ نغد نغهوبو كقواتن كفد براسسكن

 بهاكياءنك كفد اساس اكنفمرويغ  ماءنسي سسام

 اول دف كناخدبايغ  وتعاىل هسبحان هاللَّ فرمان. فهيدو

 :برمقصوديغ  18 ايات وبهلتا ةسور دامل تادي خطبة
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 هاللَّ مسجد (كنفهيدوغم) ممعموركن اليقيغ  ثسا ثها"

سرتا  اخرية هاري دان هاللَّ كفد براميانيغ  غاور اياله ايت

 تاكوت تيدق دان زكاة منونايكن دان يغمنديريكن مسبه

 مك (ترسبوتيغ  تفيص ثادا دغن) ،هاللَّ كفد مالءينكن

 تفمندايغ  نغولوض دري منجادي مريك كنفدهار اداله

 ".توجنوقف
 

 ،هاللَّ رمحكم معاشراملسلمني

 ديري مليبتكن رلوف كيت سالمإ اومت ايضسبا

 سام اونتوق ضتنا وربنكنغم دان وقتو ونتوقكنارفمم

 دان عملن يسنيفغ ايضلباف دغن مسجد مارهكنعغم

يغ  مارهنعفغ عملن انتارا. نقيءكبا كفد ممباوايغ  ياتنضك

 برمجاعه صالة كناركاسفمم دغن يالها دالكوكن رلوف

 برمجاعه صالة كران مكنيدكاتاكن د اين حال. دمسجد

يندا ضب اوليه لكنغضدتي رنهف تيدقيغ  عملن اكنفمرو

 ينداضب الهغضسهي ينداضب نفكهيدو غنجفس هاللَّ رسول

 .وفاة

 كفدكقواتن  مروفاكن عملن صالة برمجاعه اين

 كأميانن دان كتقواءن كوكوهرفمم اونتوقإسالم  تاوم

 تغسا يغ الاهف اءيثوفمم يغفدمس ،وتعاىل هسبحان هاللَّكفد 
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 البخاري االمام اوليه دروايتكنيغ  حديث سبواه دامل .سرب

صلى  هاللَّ رسول ثبهاواس ماعنه اللَّـه رضي عمر ابن دفدر

 :برمقصوديغ  برسبدا عليه وسلم هاللَّ

 

يغ مسبه دفدر (باءيق) اوتام لبيه اداله برمجاعه يغمسبه"

 ".لوه توجوه درجتوف دوا دغن برسنديرين

 

 اءيثوفمم ضجو صالة برمجاعه ،سالءين ايت

 صالة اياله ثانتارا .ناءيستيميوأك دان حكمه ايضلباف

 دامل سالمإ اومت دوكنفاتوثمدافت اين  برمجاعه

 جوض برمجاعه صالة. سخارا برسام نقيءكبا مالكوكن

 فراتورانبر يغ اومت منجادي سالمإ اومت ممبنتوق تفدا

 رضا مجاعه اراف مالتيه تفدا دمسفيغ هاللَّ رينتهف مماتوهي دامل

 . كتوا سالكو امام مماتوهي سنتياس

 

 سكالني، هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 اومت ،اين جوض هاللَّرومه  مارهكنعغاوسها مدامل 

 منيمبا وستف ايضسبا مسجد منجاديكن هندقله سالمإ

 علمو تاهوانفغ غكور يغ مريك يضبا ،اوليه ايت. علمو

 الجريفمم اونتوق متفت مسجد منجاديكن بوليه ام،ضا

و منجاديكن رلف برعلمو يغ مريك مانكاال. سالمإ اجرن
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 كفداضام  علمو يكنفامثم اونتوق ميدن ايضمسجد سبا

 الجريفمم دامل تغداي رلوف ،يتوضب نامون. اهلي مشاركت

 مميليقي يغ وروض مميليه هندقله سالمإ اومت ،اضام اين علمو

. امضا علمو اجرغم اونتوق برواجب يهقف دفدر تولياه

 وروض غورأسس كنقكالي سيتفنلغم اونتوق يالها ثتوجوان

 تيدق رضا ام،ضا دغن بركاءينت يغ حال اجرغدامل م ايت

 نغكال دامل اهنفخفر دان ككلريوانعنصور منيمبولكن

 .مشاركت

 منجاديكن ربواتنف لقكنغيم رلوف ضسالم جوإاومت 

 هاسوت ،كواسا اروه،فغ اريخمن متفت ايضسبا مسجد

 اومت ثاليقسب. ثايضسبا دان جاوتن مربوت هاسوت،غم

 حرمت ،غساي كاسيه تفيص بوداياكنمم هندقله سالمإ

 ضمنجا دمي منصيحيت، يغسال دان باءيق كغبرس حرميت،غم

 متفت ايضجاديكنله مسجد سبا. ماءنسي سسام نغهوبو

 دان كسوسهن دامليغ  كيت ساودارا ممبنتو كيت اونتوق

 متفت ايضسبا دجاديكن جوض فرلو مسجد. كسوكرن

ة لص كوهفركوممباضي  ساتوانك ممبنتوق كيت اونتوق

 سالم. إ اومت كقواتن دان الرحم
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 سكالني، هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 سنتياس مسجد ممستيكن رلوفين ايت، كيت ءسال

 سالمإ اومت. كمس دان رياخ برسيه، ناءدأك داملد براد

 نتيكنخك سرتا كربسيهن ضمنجا جوابغوغضهندقله برت

 ككوتورن مالكوكن كيت سسكالي نغجا. مسجد

 يغ كيت فستيا ضجو يتوضب. مسجد مركنخمن ضغهي

 ناءدأك دامل كيت بادن وتاضغا ستيكنف كمسجد غدات

انتارا . امضا رينتهف دغن برسسواين يغ اكاينفبر دان برسيه

 جوبه، مماكاي رتيفس اياله مسجد داملد اكاينفادب بر

 مربض دان توليسن غسبار اد افتن غنجف نغبرل باجو مماكاي

 ضجو كيت .هايفبركو اتاو كوقغسومماكاي  سرتا

 كتيك كنغنثم يغ نيغوا-يغوا مماكاي ايفسو داجنوركن

 يغ ناءدأك دامل كمسجد حاضر ايلقكن. مسجد ددامل براد

 اراف وغضغضم بوليه غضهي وءبربا كوتور، كمس، تيدق

 دامل عكنوشخك غثهيل ببكنثم اكن يغ ينءال مجاعه

 ايات عرافاأل ةسور دامل وتعاىل هسبحان هاللَّ فرمان. صالة

 :برمقصود يغ 31

 

 برهياس اينده يغ كامو اكاينفكايله افآدم!  واهاي انق"

 كنارجغم اتاو) ةعباد تمفتك كامو كالي فتيا دف
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 كامو والف نغجا دان مينومله سرتا ماكنله دان (غمسبهي

 يغ غاور اكن سوك تيدق هاللَّ ثوهغضسسو; اوفملم

 ".باتس اوءيفملم

 

 نيغاي ربنم اين، كالي دف خطبة خريياغم سباضاي

 ركاسكنفسام مم-مجاعه سكالني، ماريله كيت برسام روثم

 دان مارهعغم اونتوق وسهاابر دغن مسجد راننف

 راننف نكمباليغمماريله كيت . كيت مسجد ممعموركن

 ولغضاو يغ سالمإ اومتفوست  سبواه منجادي مسجد

 يكنغضمني يضبا اوتام وستف منجادي دان مشاركت دامل

 اين الكوكن كيت يغ اوسها دغن وضمس. سالمإ شعار

 غولوضتر كيت منجاديكن دان مياننأك كتكنغمني تفدا

 فرمان .مسجد دغن تريكت سنتياس ثهاتي يغ نغولوض دامل

 :37 غضهي 36 ايات نورال ةسور دامل وتعاىل هسبحان هاللَّ
 

 خي حي جي ٰه مه جه  هن من خن حن جن مم
 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  مئ هي مي
 مه جه ين ىن من خن  حن جن يم

يه ىه  
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 اتث دغنايت برسينر  هاللَّ توجنوقف ههداي نور)" :برمقصود

 هاللَّ اوليه رينتهكنفد يغ ةعباد رومه-درومه( سكالي تراومتا

 نام تغرايفد سرتا دسبوت دان ثناءدأك لياكنودم ايفسو

 مموجي دان يخوثم ةعباد كنادكرج ضجو دسيتو; ثدف هاللَّ

 (اوليه كنادكرج ايت ةعباد) .غتف دان يضاف وقتو دف هاللَّ

 نءاضرنياف اوليه دالاليكن تيدق يغ ثانامي واتق يغ غاور

 دان هاللَّ اتيغيغم سرتا بوتثم دفدر بلي برجوال اتاو

 هاري تاكوتكن مريك; زكاة ممربي سرتا يغمسبه منديريكن

 ".نغنداف دان هاتي باليق-برباليق ثدف يغ  (قيامة)

 

كَا را انََِِبَېئ ەئ    ٺَبا فاعاِنَىئلُْقْرءا نَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

اهَُ   ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ ت جب  حب  ِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وَا  ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاَ حئ َٱلُْمس ْ َيَاَِفرِينَاغفايااَفاْوزا  ٱلتَّائِِبيَاَةَاڀوا
 


