
 

 

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

 
   دباخكن فد:مجعة   خطبة
  هـ ١٤٤١ مجادي األول ١٤
 م 2٠2٠ ريانو جيناير /  ١٠

 
 جو  {املوضوع } ات      
 دنيا كاسيهكن دان خينتا ثبوروق      
       
 

       

        
    

 دسدياكن اوله:

 جباتن حال إحوال مسجد

 رتين حال إحوال أضامكمن

 نضارا بروني دارالسالم

 

 



 

 

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

َ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 

َحابَـهَ  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
 ُ        

                       

           

        

{ ١٠2} سورة آل عمران آية : 



 

 1 

 اهلل، درمحيت غمجاعه ي
 يإيت تقوى بنر-سبنر نغد سبحانه وتعاىل اهلل دفله كيت ك برتقوى

 اهلل دسيسي مليا غاليف غي غاور سسغضوهث. كفدث نكإميان كتكنغمني نغد
رتقوى. مدهمداهن كيت منجادي إنسان ب غاليف غي غاياله اور سبحانه وتعاىل

 دان ددنيا كسالمنت دان كجيأن برأوله سبحانه وتعاىل، اهللسنتياس مغإيغيت  غي
 .ةأخريد ضجو

 

 اهلل، درمحيت غمجاعه ي
 بوله غي يااد وفتيخابران دان  نغد نوهف غي هنغضرسيف ةفدنيا اداله مت

 نغدكال رامي . سسغضوهثسبحانه وتعاىل اهلل مغإيغيت دفدر مأنسي مالليكن
 دان ةنعم شيقكنعاك نغي دان ليكا دالَل منجادي اين هاري دف مأنسي

 :20هللا سبحانه وتعاىل برفرمان دامل سورة احلديد أية . دنياوي رهياسنف
 

          

                                

                                

                          

                         

 : ثتفسري
 وراوض سندا دان يننفرمإ لهثها دنيا نفكهيدو سسغضوهث كتهويله

 لومبا-برلومبا سرت كامو انتارا هضم-هضبرم دان رهياسنف دان (مات-مسات)
 اراف ومكنضكاغم غي هوجن أير سفرت سامله ينق،ف-أنق دان هرتا قكنثممبا
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 أغكو مك غيكر منجادي دينكم سوبور ثتامنن -تامن (منجاديكن كران) تانيف
 اد كلق دأخرية دان. بردراي هنخور منجادي دينكم غمنجادي كوني ثمليهت

 نفتيادله كهيدو دان. ثنكريضأ سرت اهلل دفدر ندان كأمفون برت غي عذاب
 .ردياكنفمم غي نغكسن لهثها مالينكن ددنيا

 

 غي كاسيه نغد دنيا كاسيهكن دان خينتا ثأومت غمالر إسالمأضام 
 اتو كةفغ جرغم برلبيهن، نغد نغكسن دان كميواهن جرغم سفرت كرتاللوان
 هاوا كهندق كناموتغأم دان أضام جارنأ يغممبالك فوغضس دغن كدودوقن

 كواجنب منونيكن دفدر ديري مالليكن غضشرع سهي اوله غدالر غي نفسو
  .سبحانه وتعاىل اهلل فترهاد

 

 دان خينتا تراللو ايت مأنسي قكنثكبا أوتام وخناف انتاراسسغضوهث 
 بهوا مميكريكن رنهف تيدق دان افلو مريك إميان، ثدنيا اياله كران مله كاسيهكن

 غي دنيا نفدري كهيدو بايك دان ككللبه  اداله ايت أخرية هاري نفكهيدو
 :39هللا سبحانه وتعاىل برفرمان دامل سورة غافر أية . اين مسنتارا برصفة ثها

 

          

                             

      

 : ثتفسري
 انتوق) نغكسن لهثها اين دنيا نفكهيدو سسغضوهث! قومكو واهي

 غي ريضن جسها ايتله أخرية (نفكهيدو) سسغضوهث دان ،(مسنتارا سهاج
 .ككل
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 اهلل، درمحيت غمجاعه ي
 دان كرتاللوان نغد دنيا ياسيهغم دان منخينتإي كبوروقن انتارا ونفاد

 :ايت اياله هنيبرلب
 

هللا سبحانه وتعاىل برفرمان دامل  .كسسنت نغد نوهف اكن مأنسي فهيدو :رتامف 
 :3أية  إبراهيمسورة 

          

                   

                    

        

 ث:تفسري
خرية دان ه مثوكإي كهيدوفن دنيا درفد كهيدوفن أ( مريك يغ لب)يإيت

، مريك ايت ( درفد جالن اهلل سرت مريك هندق مميسوغكنثمأنسيغي )الهمغ
 .نت يغ جاوه )درفد كبنارن(دامل كسس

 

 يضرو غي غاور نغدكال غولوضعمل ددنيا دان تر سضل وسفترها :كدوا
 :69أية  التوبةدامل سورة   سبحانه وتعاىلهللا فرمان  .دأخرية

 

          

...                    
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 ث:تفسري
 دانأخرية سياله عملن مريك ددنيا دان د-سيا مريك يغ دمكني ايت
 مريك ايتله أورغ يغ روضي.

 

هللا سبحانه  .أسا وتوسفبر دان غمنجادي سومبو مأنسي ايت غمندورو :ضكتي
 :83أية  سراءوتعاىل برفرمان دامل سورة اإل

 

          

                      

                   

 ث:تفسري
 كفد مأنسي، دان برفاليغ )تيدق نعمةافبيل كامي مغرنياكن  ،دان 

دتيمفا  ن ديري دغن سومبوغ، دان افبيل ديبرشكور( سرت منجاوهك
 برفوتوس أسا. كسوسهن دي

 

دامل   سبحانه وتعاىلهللا فرمان  .دأخرية فهيدو كبهضيأن مندافة تيدق :ةفكأم
 :16-15أية  هودسورة 
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 ث:تفسري
سسياف يغ مغهندقي كهيدوفن دنيا دان فرهياسنث نسخاي كامي 

ناكن كفد مريك )بالسن( فكرجأن مريك ددنيا دان مريك تيدق مثمفور
ات فون( )سسو يغ تيدق مندافة 2أورغمريك ايتله  ت فون.يدروضيكن سديك

سياله أف يغ مريك تله -مالينكن أيف نراك دان فد هاري ايت سياخرية دأ
 .فربوات دان ترهافوسله أف يغ مريك تله كرجاكن

 

هللا سبحانه وتعاىل برفرمان دامل سورة  دأخرية. نراك عذاب بالسنمندافة  كليم:
 :48أية  هود

 

          

...                          

 تفسريث:
كامي كرنياكن   ( يغ درفد كتورونن مريك ) 2)اكن( اد أومةدان  

تيمفا اكن د (خريةأد)فد مريك )دامل كهيدوفن دنيا( كمدين مريك  كسناغن
 ( مريك.ن)دسببكن ككفوراكامي  عذاب يغ فديه درفد

 

 كاسيه دان خينتا تراللو فسيك منخال ثاهلل سبحانه وتعاىل دان رسول
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول رغمند اي ،رضي هللا عنه زيد بن اثبت دفدر. دنيا فترهاد

 برسبدا:
 

َيا ََهههُ  نـح نَـيحهَ ، َوجَ فـَرهَ  هللاُ َعَليحَه َأمحَرهُ ، َمنح َكاَنَت الدُّ َ َعيـح َرُه بـَنيح َيَحتََه َمَن  ، َولَح َعَل فـَقح
َيا َإاله َما ُكَتَب َلهُ ال نـح َخَرُة نَيهـَتُه، مَجََع هللاُ َأمحَرهُ   ، َوَمنح دُّ ، َوَجَعَل َغَناُه ِفح َكاَنَت اآلح

َيا َوَهَي رَاَغَمة   ،قـَلحَبهَ  نـح  {}رواه اإلمام إبن ماجه .َوَأتـَتحُه الدُّ
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 : ثمقصود
برايكن - اكن منخرايدنيا، مك اهلل اداله فثهيدو توجوان سيافغبار

 مندافتكن تيدق اي دان متاث، قفلوك دكدوا ناقري كف منجاديكن ،ثأوروسن
 نية غي سيافغبار. ثيضبا كنفدتت تله غكخوالي منوروت كتنتوان ي دنيا

 ،ثأوروسن ولكنفومغم اكن اهلل ،أخرية ريضن اداله فثهيدو (توجوان)
 .هينا كادأن دامل ثيغدنيا اكن مندات دان ،ثهاتيد ككيأن منجاديكن

 

 دان توجوان سباضي دنيا منجاديكن ايت سسئورغ افبيل دكتهوي، رلوف
 اكن سبحانه وتعاىل اهلل مك ،أخرية نفكهيدو غبربندي فثهيدو امأوت متالمة
 نوهيفد سنتياس فثهيدو منجاديكن سوكر، منجادي ثدنيا أوروسن ممبوات

 ساللو ثان هاتيسكينن كريتاكوت اكن كم براس ليسه،ضرسه  راس نغد
  دكرنياكن اهلل سبحانه وتعاىل كفدث.تله  غي اف نغد فخوكو تيدق براس

 

 اهلل، درمحيت غمجاعه ي
أمن دان  غي إميان روكون دري ساتو ساله اداله قيامة هاري دف رخايف
 ونكنفدهيم اكن مأنسي سلوروه ايتله هاري دف .ثفرخيإيمم كيت واجب

 برداسركن لفستيم غي مبالسنفن منرميا ساب دان اكدح انتوق شرحم غادفد
 ددنيا.  براد الكوكن كتيكمريك  تله غي ربواتنف عمل

 

خاتنت  بوكو بنتوق دامل مريك ربواتنف حاصل منرميا اكن 2غماسي
 نرمياثف سي يالهضكانن، مك بربه نغتا نغعمالن. جك دبري دان دترميا د

عمالن  خاتنت بوكو رميامن غي مريك يضبا يفتتا اكن. ثمننتي باكل ضشر كران
فرمان هللا  ك. لِ ن ذ  مِ  للِ بِ وذ  ع  ن    ،ثمننتي باكل نراك مك كريي، نغتا نغمريك د

 :9-7ق أية اق  شِ نسبحانه وتعاىل دامل سورة اال
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 : ثتفسري
 اكن دي مك. ثكانن نغدتا ثعمل كتاب دبريكن غي غاور ونفاد
 2سام غي) ضثكلوار دفك كمبالي اكن دي دان. موده غخارا ي نغد دحساب

 .مبرياض نغد (برإميان
 

 غي نفكهيدو اداله فول دأخرية نكالم مسنتارا، ثها اين فهيدو له،إيغت
 اهلل نغد برمتو يلفغضد كيت انتوق ثدي. اوله ايت، سبلوم تيبا ماسابأككل 

 ثبايك-سبايك نغد اين اد غي غوالف دان نتفكسم وناكنلهضسبحانه وتعاىل. 
 سضل لكنغضمني ،ثرينتهف سضل منطاعيت سبحانه وتعاىل، اهلل ةغيغإانتوق م

 سباضي عبادة عمل كتكنغمني دان قثربافمم نغد ديري كنفرسيفمم ،ثنغرال
  .كلق دأخرية فهيدوانتوق منوجو كبهضيأن  بكل

 

كلق  أخريةدهاري  سلثم دان يضرو غي غاور منجادي كيت نلهغجا
. كهيدوفن دنيا ديا وفتي دان كإيندهن نغي دان ليكا دكران كيت تراللو الَل

 منجادي كيت ضكلوار دان كيت ضمسو ءدعابر كيت سامله-سام ثأخري
 هرتا أوروسن نغكن دْيبرعمل صاحل، تيدق دالَل برتقوى، برإميان، غي 2غاور
 دان ددنيا كبايكن مندافة غي غاور نغولوضدامل  غولوضتر دان دنياوي بندا
 .العاملني رب يا آمني. دأخرية ضجو
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     {٩}سورة املنافقون أية:                      
 : ثتفسري

مالليكن  كامو 2أنق دان كامو هرتا نلهغجا! ميانبرإ غي 2غاور واهي
ايتله  مريك مك دمكني مالكوكن غي سسياف دان. اهلل مغإيغيت دفكامو در

 .يضرو غي غاور
 

ََكيمَ  َر اْلح َوتـََقبهَل َمنها  .َِبَرَك هللُا لََنا َِف الحُقرحَءاَن الحَعَظيَم، َونـََفَعَنا ِبَحأَلََّيَت َوالذَِّكح
َلَمنَي َتاَلَوتَُه إَ  تَـغحَفُرهللَا الحَعَظيَم ََل َوَلُكمح َوَلَسآئََر الحُمسح نهُه ُهَوالسهَميُع الحَعَليم، َوَأسح

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


