
 

 

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

 
   دباخكن فد:مجعة   خطبة
  هـ 1441 حمرم 27
 م 2019 سفتيمرب 27
 
 وجو  {املوضوع } ات      
 أمانه يغ  يانيتحمغجاغن       
      تله دبريكن دان دفرتغضوغجوابكن      

 
  

 
 

 دسدياكن اوله:

 جباتن حال إحوال مسجد

 ين حال إحوال ضضامكمنرت

 نضارا بروني دارالسالم

 

 



 

 

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

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

َحابَـَه  ينَ َألَـَه َوَأصح َم الـدَِّ  .َوَمن تَـَبَعُه َ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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 درمحيت اهلل، غمسلمني ي

بنر إميان -ن سبنرغد اهلل سبحانه وتعاىل دفكتكنله كإميانن كيت كغتي
مليا دسيسي اهلل سبحانه وتعاىل اياله  غاليف غي غهث اوردان تقوى. سسغضو

سنتياس  غبرتقوى. مدهمداهن كيت منجادي إنسان ي غاليف غي غاور
 ضددنيا دان جو عاىل، براوله كجيأن دان كسالمنتمغإيغيت اهلل سبحانه وت

 :27هللا سبحانه وتعاىل دامل سورة األنفال أية  . فرماندأخرية
 

          

                                                  

                          
 

 : ثتفسري
دان  ثاهلل دان رسول نيتياحمغنله كامو غبرإميان! جا غي 2غواهي اور

كامو  غكامو سد (دفدأمانهكن ك غي) 2أمانه نيتياحمغنله كامو غجا
 مغتهوي.

 

يت جنجي، ستيا دان جوجور. اي اداله انتارا فصفة أمانه برمقصود من
دتونتوت ددامل أضام كيت. سسغضوهث صفة أمانه  غوجي يفصفة تر

قيإيت  ملسو هيلع هللا ىلصد صفة رسول اهلل فاكن ساله ساتو درفمرو )بنر(. أمانه،  ِصدِِّ
اكن فرلو دكتهوي، أمانه مروف)بيجقسان(.  َفطَانَة)مثمفيكن( دان  تَ ْبِلغ

أمت بسر دان برت انتوق دلقسناكن دان اي بوكنله  غجواب يغوغضساتو ت
-ن. اوله إيت، كيت هندقله برهاتيغدأمبيل ري دانموده  غركارا يفسوات 
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 غن مسفي أمانه يغجاتله دبريكن،  غهاتي دامل مميكول سسوات أمانه ي
، رسول اهلل أبو هريرة رضي هللا عنهد فدر دخيانيت.جوابكن إيت غوغضرتفد

َتَمَنكَ َأدِّ اح  برسبدا: ملسو هيلع هللا ىلص د ف: تونيكنله أمانه كثمقصود .أَلَمانََة َإََل َمَن ائـح
  .{ترمذيإمام دروايتكن اوله } .رخيإي موفمم غي غاور

 

 درمحيت اهلل، غمسلمني ي
 تله ملسو هيلع هللا ىلصدان رسول اهلل  إميان دفدر نيبهاضس هادال أمانه ضمنجا

 منجادي اي غضسهي إيت سسئورغ إميان ورنافله مستيدق وابه غإيغتكنم
يغ تله دبريكن دان دفرتغضوغجوابكن  أمانهدان منونيكن  ضمنجا غي غاور

تيدق  ملسو هيلع هللا ىلصبركات: رسول اهلل أنس بن مالك رضي هللا عنه  دفدر. كفدث
ورنا كإميانن فتيدق مس "اتكن: غلي بضندا من كامي كخوافدهاد برخطبةرنه ف
 غي يضورنا أضام سسئورغ بافتيدق أمانه، دان تيدق مس غي غي اورضبا

  .{َحدأإمام دروايتكن اوله } "تيدق ممنوهي جنجي.
 

د فإيغتله، بهوا ستيف أوروسن إيت اداله أمانه اهلل سبحانه وتعاىل ك
 كةفغر نام، جاغانتوق م لومبا-برلومبا غي غ. سسغضوهث رامي اورث2همبا

دلقسناكن إيت تله  ثاتوتفس غكن أمانه يغضكبسران دان هرتا دنياوي سهي
تله دأمانهكن  غاتو كواس ي كةفغوناكن غضدأبيكن دان دخوايكن سفرت م

ربواتن فسفرت مالكوكن  ضن ديري سنديري دان كلوارغنتيفانتوق ك
  .ثخه أمانه دان سباضيفرسواه، 

 

دبريكن بوكنله ساتو كإستيميوأن  غاتو كواس ي ةكفغرلو دكتهوي، ف
أمت برت دان واجب  غجواب يغوغض اي اداله ساتو أمانه اتو تيفاكن تتا
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. اوله إيت، كيت هندقله ثعادل-ن سعادلغدلقسناكن دان دتونيكن د
ن تولوس، غتله دبريكن إيت د غجواب دان منناي أمانه يغوغضمميكول ت

بهوا  ثد أومتفنت كغرإيفتله ممربي  ملسو هيلع هللا ىلص. رسول اهلل إخالصجوجور دان 
تندا كهنخوران اتو كبينسأن  اكن فصفة أمانه دامل مشاركة مرو غثهيل

أبو هريرة رضي د فدر ،إمام خباريدروايتكن اوله ، ملسو هيلع هللا ىلصسباضيمان سبدا نيب 
 برسبدا: ملسو هيلع هللا ىلص، رسول اهلل هللا عنه

 

َتَظرح السهاَعَة قَاَل َكيح  ََمانَُة فَانـح  َف َإَضاَعتُـَها ََّي َرُسوَل اّلِلَه َإَذا ُضيََِّعتح األح
َتَظرح السهاَعَة  َلَه فَانـح َمحُر َإََل َغْيحَ َأهح َنَد األح   قَاَل َإَذا ُأسح

 : ثمقصود
و سهاج كهنخورن ترجادي." اد غضسياكن، تو-جك أمانه تله دسيا

سياكن؟ بضندا -: باضيمان مقصود أمانه دسياثسئورغ صحابة برتا
وله غض، مك توثد أهليفمنجواب: "جك أوروسن دسراهكن بوكن ك

 كهنخورن إيت.
 

 درمحيت اهلل، غمسلمني ي
وتي أضام، كواجنب ففغرتني أمانه إيت اداله تراللو لواس، اي ملي

. ستيف ثأن دان سباضيضرنيافنتدبريان، فكرجأن سفرت فينن، فيمفشرع، ك
. بايكث-سبايكن غإين د 2دان منونيكن أمانه ضمستيله منجا غورا

 فريا اغا مفمسيت دتونيكن تن غكرجأن اداله ساتو أمانه بسر يفسسغضوهث 
  ن حكوم شرع.غه دغضأصلكن اي تيدق برخ ثكرجأنفجوا بنتوق 
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برإميان سفاي  غي ثد همبافك فرإيغنتاهلل سبحانه وتعاىل تله ممربي 
 غدان منناي أمانه ي ضتله دبريكن، جك كيت منجا غمانه يأ نيتياحمغتيدق 

كرجأن فكيت انتوق مالكوكن  غتله دفرتغضوغجوابكن، اي اكن مندورو
كرجأن، فأمانه ددامل  ضن لبه تكون دان لبه بردديكاسي. فرحيال منجاغد

يت فدان من ضرلو كيت تيتيقربتكن سفرت منجافركارا يغ ف فتردافة بربا
خه فواه، جودي، ن سفرت رشغليويفثترجبق دامل  وقت بركرج، تيدق

  .ثكواس دان سباضي فثاهلضونأنأمانه، 
 

رلو سنتياس برصفة جوجور دان أمانه مسأد دامل ف غستيف اور
خدمنت رفن غكرجأن مسأد بركرج دفن سهارين ماهوفون دامل فكهيدو
ن جوجور دان غرحيال بركرج دف .يهق سواستا اتو بركرج سنديريفعوام، 

كباوه دولي يغ مها مليا فادك سري بضندا سلطان  مانه إين اد دتيتهكن اوله أ
عوام كالي  خدمنترفنا هاري فمس دان يغ دفرتوان نضارا بروني دارالسالم

 ، انتارا الين تيته بضندا:مسيحي 2017هجرة /  1439، تاهون 24-ك
 

ن جوجور غد خدمةبر غبايك اياله مريك ي غعوام ي خدمنترفورضا 
ن تيدق اكن برنيالي ف. كخكغ خوريفتتا فخك غن أمانه، بوكن يدا
أنيياي مأنسي. كالو سياف دبريكن غوناكن انتوق مضجك اي د 2فا

، غوين-غوناكن سوينضكواس، مك كواس إيت اداله أمانه، تيدق بوله د
الين،  غن ديري سنديري اتو انتوق منججسكن اورغنتيفسفرت انتوق ك

  سقدر "نام بايك" سهاج. ثهاترججس إيت  غون يفسكالي
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اله ثم غي غعوام اد اور خدمنترف. بيتا تيدق ماهو ددامل غنتيفإين اداله 
 غكن سبارغتا فتنه. إين مسوا، تيدق منداتفخي 2غوناكن كواس، اتو توكض

عوام  خدمنترفد كبوروقن. فك غوندغق مثبا ثكبايكن، مالينكن سباليق
ارا دان كراجأن اكن برأوله بركة. ضند مسوا إين، باروله فمسيت برسيه در

 دمكني بضندا برتيته.
 

 درمحيت اهلل، غمسلمني ي

ارا كيت بروني دارالسالم مراعيكن ضد ستيف تاهون نفاحلمدهلل،  
عوام ممربيكن  خدمنترفر ورضا ضن توجوان اغعوام د خدمنترفهاري 

، جوجور، بركوالييت دان إخالصإيفيشن، برسيه، تولوس  غي خدمنترف
د تاهون إين ف 26-عوام كالي ك خدمنترفتيف. تيما مسبوتن هاري رودوكف

  ارا".ضونن نغمبافكني غمف برإينوؤاسيرييت دان ضعوام برإنتي خدمنترف"اياله 
 

أكتيفكن سومرب -رقغضق أومتا دامل مغضاكن توفعوام مرو خدمنترف
واوسن  يفارا دامل منخاضونن نغمبافرام ضروفد فك غومبفثمأنسي دان  ضتنا

كن فعوام انتوق منرا خدمنترفي سلوروه ضبا غثنتيفدان  2035بروني 
ن غاوي دان كاكي تافضكت غريفرييت دان إينوؤاسي دستيف ضبوديا إينتي

 .غلبه مخرل غعوام ي خدمنترفعوام دامل منايك تارف كوالييت  خدمنترف
  

بركرج  غكيت مسوا مسأد ي ضبردعاء مسو 2، ماريله كيت سامثأخري
ر سنتياس ضون بركرج سنديري افيهق سواستا اتوفعوام،  خدمنترفن غد

. إخالصنوه جوجور، أمانه دان فن غجواب دغوغضس دان تضملقسناكن تو
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هال، بركة فنجارن ضة فكيت الكوكن مندا غكرجأن يفمدهمداهن سضل 
  د اهلل سبحانه وتعاىل. آمني يا رب العاملني.فبرتروسن در غدان رمحة ي

 

          

                              

                               

         
 {58}سورة النساء أية : 

 : ثتفسري
كفد أهليث )يغ  2ه كامو سفاي مثراهكن أمانهسسغضوهث اهلل مثورو

برحق منرمياث( دان افبيل كامو منجالنكن حكوم انتارا مأنسي )هندقله( 
كامو مغحكوم دغن عادل. سسغضوهث اهلل )دغن سوروهنث إيت( ممربي 

مو. سسغضوهث اهلل اداله مها مندغر بايكث كفد كا-فغاجران يغ سبايك
 الضي مها مليهت.

 

ََكيمَ  َر اْلح َوتـََقبهَل  .َِبَرَك هللُا لََنا َِف الحُقرحَءاَن الحَعَظيَم، َونـََفَعَنا ِبَحأَلََّيَت َوالذَِّكح
تَـغحَفُرهللَا الحَعَظيَم ََل َوَلُكمح  َوَلَسآَئَر  َمنها َتاَلَوَتُه َإنهُه ُهَوالسهَميُع الحَعَليم، َوَأسح

َمَننَي وَ  َلَماَت َوالحُمؤح َلَمنَي َوالحُمسح تَـغحَفُروهُ الحُمسح َمَناَت َفاسح َز  الحُمؤح َيا فـَوح فـَ
تَـغحَفرَيَن َوََّيََنَاَة التهآئََبنيَ    .الحُمسح


