{ خطبة مجعة }
باضي مسجد 2سلوروه نضارا بروني دارالسالم.
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بوروقث خينتا دان كاسيهكن دنيا

دسدياكن اوله:
جباتن حال إحوال مسجد
كمنرتين حال إحوال أضام
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{ سورة آل عمران آية } ١٠2 :

مجاعه يغ درمحيت اهلل،
برتقوى له كيت كفد اهلل سبحانه وتعاىل دغن سبنر-بنر تقوى يإيت
دغن منيغكتكن كإميانن كفدث .سسغضوهث اورغ يغ فاليغ مليا دسيسي اهلل
سبحانه وتعاىل اياله اورغ يغ فاليغ برتقوى .مدهمداهن كيت منجادي إنسان
يغ سنتياس مغإيغيت اهلل سبحانه وتعاىل ،برأوله كجيأن دان كسالمنت ددنيا دان
جوض دأخرية.
مجاعه يغ درمحيت اهلل،
دنيا اداله متفة فرسيغضهن يغ فنوه دغن خابران دان تيفو دايا يغ بوله
مالليكن مأنسي درفد مغإيغيت اهلل سبحانه وتعاىل .سسغضوهث رامي دكالغن
مأنسي فد هاري اين منجادي اللَي دان ليكا دغن كعاشيقكن نعمة دان
فرهياسن دنياوي .هللا سبحانه وتعاىل برفرمان دامل سورة احلديد أية :20
    
          
           
            
         

تفسريث:
كتهويله سسغضوهث كهيدوفن دنيا هاثله فرمإينن دان سندا ضوراو
(مسات-مات) دان فرهياسن دان برمضه-مضه انتارا كامو سرت برلومبا-لومبا
ممباثقكن هرتا دان أنق-فينق ،سامله سفرت أير هوجن يغ مغكاضومكن فارا
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فتاني (كران منجاديكن) تامن -تامننث سوبور كمدين منجادي كريغ مك أغكو
مليهتث منجادي كونيغ كمدين منجادي هنخور بردراي .دان دأخرية كلق اد
عذاب يغ برت دان كأمفونن درفد اهلل سرت كريضأنث .دان تيادله كهيدوفن
ددنيا مالينكن هاثله كسنغن يغ ممفردياكن.
أضام إسالم مالرغ أومتث خينتا دان كاسيهكن دنيا دغن كاسيه يغ
كرتاللوان سفرت مغجر كميواهن دان كسنغن دغن برلبيهن ،مغجر فغكة اتو
كدودوقن دغن سغضوف ممبالكغي أجارن أضام دان مغأوتامكن كهندق هاوا
نفسو يغ دالرغ اوله شرع سهيغض مالليكن ديري درفد منونيكن كواجنب
ترهادف اهلل سبحانه وتعاىل.
سسغضوهث انتارا فوخنا أوتام كباثقكن مأنسي ايت تراللو خينتا دان
كاسيهكن دنيا اياله كران ملهث إميان ،مريك لوفا دان تيدق فرنه مميكريكن بهوا
كهيدوفن هاري أخرية ايت اداله لبه بايك دان ككل دري كهيدوفن دنيا يغ
هاث برصفة مسنتارا اين .هللا سبحانه وتعاىل برفرمان دامل سورة غافر أية :39
    
           
  

تفسريث:
واهي قومكو! سسغضوهث كهيدوفن دنيا اين هاثله كسنغن (انتوق
مسنتارا سهاج) ،دان سسغضوهث (كهيدوفن) أخرية ايتله سهاج نضري يغ
ككل.
2

مجاعه يغ درمحيت اهلل،
ادفون انتارا كبوروقن منخينتإي دان مغاسيهي دنيا دغن كرتاللوان دان
برلبيهن ايت اياله:
فرتام :هيدوف مأنسي اكن فنوه دغن كسسنت .هللا سبحانه وتعاىل برفرمان دامل
سورة إبراهيم أية :3
    
      
          
  

تفسريث:
(يإيت) مريك يغ لبه مثوكإي كهيدوفن دنيا درفد كهيدوفن أخرية دان
مغهالغي (مأنسي) درفد جالن اهلل سرت مريك هندق مميسوغكنث ،مريك ايت
دامل كسسنت يغ جاوه (درفد كبنارن).
كدوا :ترهافوس سضل عمل ددنيا دان ترضولوغ دكالغن اورغ يغ روضي
دأخرية .فرمان هللا سبحانه وتعاىل دامل سورة التوبة أية :69
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:تفسريث
سياله عملن مريك ددنيا دان دأخرية دان-مريك يغ دمكني ايت سيا
.مريك ايتله أورغ يغ روضي
 هللا سبحانه. مندوروغ مأنسي ايت منجادي سومبوغ دان برفوتوس أسا:كتيض
:83 وتعاىل برفرمان دامل سورة اإلسراء أية
    
       
        

:تفسريث
 دان برفاليغ (تيدق، افبيل كامي مغرنياكن نعمة كفد مأنسي،دان
 دان افبيل دي دتيمفا،برشكور) سرت منجاوهكن ديري دغن سومبوغ
.كسوسهن دي برفوتوس أسا
 فرمان هللا سبحانه وتعاىل دامل. تيدق مندافة كبهضيأن هيدوف دأخرية:كأمفة
:16-15 سورة هود أية
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تفسريث:
سسياف يغ مغهندقي كهيدوفن دنيا دان فرهياسنث نسخاي كامي
مثمفورناكن كفد مريك (بالسن) فكرجأن مريك ددنيا دان مريك تيدق
دروضيكن سديكيت فون .مريك ايتله أورغ 2يغ تيدق مندافة (سسوات فون)
دأخرية مالينكن أيف نراك دان فد هاري ايت سيا-سياله أف يغ مريك تله
فربوات دان ترهافوسله أف يغ مريك تله كرجاكن.
كليم :مندافة بالسن عذاب نراك دأخرية .هللا سبحانه وتعاىل برفرمان دامل سورة
هود أية :48
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تفسريث:
دان (اكن) اد أومة ( 2درفد كتورونن مريك ) يغ كامي كرنياكن
كسناغن فد مريك (دامل كهيدوفن دنيا) كمدين مريك (دأخرية) اكن دتيمفا
عذاب يغ فديه درفد كامي (دسببكن ككفوران) مريك.
اهلل سبحانه وتعاىل دان رسولث منخال سيكف تراللو خينتا دان كاسيه
ترهادف دنيا .درفد زيد بن اثبت رضي هللا عنه ،اي مندغر رسول اهلل ﷺ
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مقصودث:
بارغسياف توجوان هيدوفث اداله دنيا ،مك اهلل اكن منخراي-برايكن
أوروسنث ،منجاديكن كفقريان دكدوا كلوفق متاث ،دان اي تيدق مندافتكن
دنيا كخوالي منوروت كتنتوان يغ تله دتتفكن باضيث .بارغسياف يغ نية
(توجوان) هيدوفث اداله نضري أخرية ،اهلل اكن مغومفولكن أوروسنث،
منجاديكن ككيأن دهاتيث ،دان دنيا اكن منداتغيث دامل كادأن هينا.
فرلو دكتهوي ،افبيل سسئورغ ايت منجاديكن دنيا سباضي توجوان دان
متالمة أوتام هيدوفث بربنديغ كهيدوفن أخرية ،مك اهلل سبحانه وتعاىل اكن
ممبوات أوروسن دنياث منجادي سوكر ،منجاديكن هيدوفث سنتياس دفنوهي
دغن راس رسه ضليسه ،براس تاكوت اكن كميسكينن كران هاتيث ساللو
براس تيدق خوكوف دغن اف يغ تله دكرنياكن اهلل سبحانه وتعاىل كفدث.
مجاعه يغ درمحيت اهلل،
فرخاي فد هاري قيامة اداله ساله ساتو دري روكون إميان يغ أمن دان
واجب كيت ممفرخيإيث .فد هاري ايتله سلوروه مأنسي اكن دهيمفونكن
دفادغ حمشر انتوق دحساب دان اكن منرميا فمبالسن يغ ستيمفل برداسركن
عمل فربواتن يغ تله مريك الكوكن كتيك براد ددنيا.
ماسيغ 2اكن منرميا حاصل فربواتن مريك دامل بنتوق بوكو خاتنت
عمالن .جك دبري دان دترميا دغن تاغن كانن ،مك بربهضياله سي فنرمياث
كران شرض باكل مننتيث .اكن تتايف باضي مريك يغ منرميا بوكو خاتنت عمالن
مريك دغن تاغن كريي ،مك نراك باكل مننتيث ،ن عوذ ِب ِ
لل ِمن ذلِك .فرمان هللا
سبحانه وتعاىل دامل سورة االن ِشقاق أية :9-7
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تفسريث:
ادفون اورغ يغ دبريكن كتاب عملث دتاغن كاننث .مك دي اكن
دحساب دغن خارا يغ موده .دان دي اكن كمبالي كفد كلوارضث (يغ سام2
برإميان) دغن ضمبريا.
إيغتله ،هيدوف اين هاث مسنتارا ،منكال دأخرية فول اداله كهيدوفن يغ
ككل أبادي .اوله ايت ،سبلوم تيبا ماسث انتوق كيت دفغضيل برمتو دغن اهلل
سبحانه وتعاىل .ضوناكنله كسمفنت دان فلواغ يغ اد اين دغن سبايك-بايكث
انتوق مغإيغة اهلل سبحانه وتعاىل ،منطاعيت سضل فرينتهث ،منيغضلكن سضل
الرغنث ،ممفرسيفكن ديري دغن ممفرباثق دان منيغكتكن عمل عبادة سباضي
بكل انتوق منوجو كبهضيأن هيدوف دأخرية كلق.
جاغنله كيت منجادي اورغ يغ روضي دان مثسل دهاري أخرية كلق
كران كيت تراللو اللَي دان ليكا دغن كإيندهن دان تيفو ديا كهيدوفن دنيا.
أخريث سام-سامله كيت بردعاء مسوض كيت دان كلوارض كيت منجادي
اورغ 2يغ برإميان ،برتقوى ،برعمل صاحل ،تيدق داللَْيكن دغن أوروسن هرتا
بندا دنياوي دان ترضولوغ دامل ضولوغن اورغ يغ مندافة كبايكن ددنيا دان
جوض دأخرية .آمني يا رب العاملني.
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{سورة املنافقون أية}٩ :
تفسريث:
واهي اورغ 2يغ برإميان! جاغنله هرتا كامو دان أنق 2كامو مالليكن
كامو درفد مغإيغيت اهلل .دان سسياف يغ مالكوكن دمكني مك مريك ايتله
اورغ يغ روضي.
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