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ُطخَبةُُ َلُُاْلخ  ُاألوخ

ُّل ُدُِلل َمخ َلَُاْلخ َيَُلوخ َتدل ُُكنَّاُللنَ هخ ََذاَُوَما يَُهَداََنُِلل َُهَداََنُهللاُ،َُأنُخُُالَّذل

َهُدُ ُهللاَُُأشخ َُلُإلَلَهُإللَّ ًداَُعبخُدُهَُوَرُسولُُه،ُ،َأنخ َُسيّلَدََنُُُمَمَّ َهُدَُأنَّ َُوَأشخ
َُوََبرُل َُوَسلّلمخ َعلنَي.ُكُخاللَُّهمََُّصلّل َحابلهلَُأْجخ ٍدَُوَعَلىُآللهلَُوَأصخ ََنُُُمَمَّ َُعَلىَُسيّلدل

َوىُهللالُ َىُبلتَ قخ ُوإلَّيَّ يُكمخ َباَدُهللال،ُُأوصل للُحونََُأمَّاُبَ عخُد،ُفَ َياُعل ُتُ فخ  .َلَعلَُّكمخ

 

  دحرميت، غي مجعة غسيد
 رينتهف االضس يتمنطاع نغد اهلل دفسام كيت برتقوى ك-ماريله سام

 ناءكجاي وليهابر كيت مودهن-موده. ثنغالر االضس وهيءمنجا دان
  .اخريةن د اءدنيا دان كسجهرت د

 دان تنرتام نغد عبادت منونايكن تفدا كران برشكور اتوتفكيت 
 بيخط ايت، اونتوق. اين اينده غي مسجد د وانضغض افا-افا افتن امان

  :اين هاري دف خطبة حياتيغم اونتوق مسوا مجعة غسيد اجقغم
  ممعموركن مسجد                         
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اداله  خطبة رغمند بهاوا، تكنغرايفمم بيخطسبلوم ايت، سوك 
 سيال ايت، اوليه. سنديري ايت مجعة صالة نءاورنفكسم نيضسباها

 نغد ليك نغجا. يكنفادمس غي خطبة دفك كنيغمو يقءسبا وانفتوم بري
 اتاو (handphone)فونهاند نغد برماءين ترماسوقله ين،ءال ركاراف

 رومه دامل يضال اتهفا ، نيب ساننف رغضمل كيت هك اماقضتر. ثامفومأس
  اين؟ مليا غي اهلل

 

  يا،ضبربها غي مجعة غسيد
. سالمإ شعار غملب دان سالمإ اومت يخسو تفمت اكنفمسجد مرو

 مسجد منديريكن غي  اهلل رسول تيندقن اوليه مربكنضد اين حقيقة
 دامل رتامف كهغل ايضسبا هجرة، ريستيواف دامل “اءَبُق مسجد ”رتامف
  .مدينه د مشاركت ونكنغممبا دان سالمإ يبارنفث
  :بهاوا اتاكنثم يبل ََِشمحد أ كتورد

 سبحانه اهلل دري ثدترميا غمنجلسكن وحي ي د مسجد، رسول اهلل 
 اجرغم ،فتوى ممربي صحابة، اراف نءاثرتاف االضس منجواب وتعاىل،

  .مسلم سسام الرحم برصلة دان مشوارت اداكنغم ام،ضا
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 ن،غرافف يضسرتاتي وسونثم  اهلل رسول ضد مسجد ايتله جو
 ضجو دان ثمشاركت وتاغضا نغكال د رسليسيهنف غسبار سايكنلثم

  .لوار دري غدات غي وتوسنارف-وتوسنارف منرميا تفمت ايضسبا
 صحابة اراف سنديري مالتيه  اهلل رسول ،ضدري مسجد جو

 مسلم ريبادينفك الهري غضهي خصوص اراخس نديديقنف ماللوءي
 نغرجواف يثوارف منجادي تثصحاب اراف ممبنتوق ينداضب. غتربيل دان سجاتي

  .عامل نجوروف فنضس ك سالميهإ هدعو منروسكن برجاي دان سالمإ
 

 دان  اهلل رسول ينراسيض بوتثسالم مإتيدق حريانله اهلي سجاره 
 .“مسجد ينراسيض“ ايضسبا ايت ثسفسل صحابة اراف ينراسيض

 : بركات رنهف والف يطَِوالُب رمضان دعيس حممد كتورد فيسورورف

 غي غنتيفتر دان اوتام قغضتو اكنفق حريانله، جك مسجد مروتيد”
 كران ول،غضاو غي سالمإ مشاركت سبواه مبنتوقنف اساس منجادي

 ،يفرا دان كوكوه اراخس تربنتوق اكن تيدق سالمإ مشاركت
  “.سالمإ اجرن فترهاد مريك وهنغضكسو نغد واليخك
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َُوَُخُخإُل   ،املسلمنيُانل
 تندا اكنفموركن مسجد. اي مروممع ايفسو ثاومت نجوركنغسالم مإ

. مسلم فستيا ديري اتس ك وتعاىل سبحانه اهلل أمانه دان غسساور مياننإك
 :18 ايات ،ةوَبالتَّ ةسور دامل وتعاىل سبحانه اهلل مانفر رتيمانفس جلس

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

 ۓۓ 

-سجدم ﴾كنفهيدوغم﴿ ممعموركن اليق غي ،ثسا ثها :ثمقصود
 ،اخرية هاري دان اهلل دفك براميان غي غاور-غمسجد اهلل ايت اياله اور

 تاكوت تيدق دان زكاة، منونايكن دان غمسبهي منديريكن سرتا
 اداله مك ،﴾ترسبوت غي صفة-صفة ثادا نغد﴿ اهلل، دفك مالءينكن

  .توجنوقف تفمندا غي نغولوض دري منجادي مريك كنفدهار
 

  سكالني، مجعة غسيد
 ييتؤاكتي ايضلباف ماللوءي رقكنضد هندقله مسجد دمكني، غاوليه ي

  : ثانتارا ،فهيدو نفغال
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خصوص  عبادت باءيق عبادت، وستف ايضسبا مسجد :رتامف
 غسوغل اراخس عبادت اياله خصوص عبادت. عموم عبادت ونفماهو

-ينءال دان فكاعتا القرءان، خممبا وقتو، ليما صالة رتيفس اهلل دفك
 نغد نغهوبو اد غي عبادت اياله والفكاال عبادت عموم مان. ينءال

 رتيفس “ةيسالمإ ةو  خ  ا  ” منجالينكن يضبا ،غثسكليلي مشاركت
  .ينءال-ينءال دان الرسول مولد ،جرةاهل مع مسبوتن

 

 دان علمو وننغمباف وستف ايضسبا مسجد كنفمنت كدوا:
 رتيفس معلومت، دان علمو سومرب ،(intelektual)اينتليكتوال

 ركهويننف كورسوس وتر،فكوم ام،ضا اجنيفغلس ك-كلس اداكنغم
-ينءال دان )motivasi(اسيؤموتي كورسوس ،نءافبا كايبو دان

 دان كفهمن ممربي تفدا اكن اين رامضروف-رامضروف ماللوءي .ينءال
 غي نغولوض مالهريكن دفدر ينءسال مشاركت، دفك حياتنفغ
  .علمو ينتاكنخ
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 رتيفس نتكرشاكم ياابود وكفموف ايضسبا مسجد :ضكتي
-انق نءاضجا وستفس، ْوُرُعاْل ُةَمْيلََِو، ناختبررمشوارت، جمليس ب

 اي ،ثنتيجه. ينءال-ينءال دان كلينيك نصيحت، خدمت وستف انق،
 .ممبنتو-بنتو غسالي دان بكرجاسام، ادو،فبرساتو مشاركت مالهريكن تفدا
 

 اداكنغم رتيفس ايكونومي سومرب القفغض ايضسبا مسجد :تفمأك
 هرتا مماجوكن ييتؤ، اكتيرتاننيف اوسهاوان، (forum)رومفو/رامهخ

 دان زكاة وتنغوف (kaunter)ونرتءكا موجودكن مسجد، ميليق
 مودال هرتا كتكنغمن تفدا كنفدهار اداله اين نغد. ينءال-ينءال

  .تفستم سالمإ اومت ايكونومي دان مسجد
 

 تالوة التيهن كلس رتيفس سين وكفموف ايضمسجد سبا كليم:
 .ينءال-ينءالياسي دان ريكر تامن خط، سين نشيد، برزجني، القرءان،

 

 رومفو اداكنغم رتيفس ميندا نغكماتا مبنتوقف ايضمسجد سبا من:أك
 نغرتنديف التيهن، كورسوس، مسينر، علموان، توكوه-توكوه اوليه

  .ينءال-ينءال دان خطبة شرحن،
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  دملياكن، غي مجعة غسيد
. لواس امت مسجد سيغفو بهاوا جلس تادي، نجلسنف دان نغدري كرتا

 تفمت سقدر بوكن. سالمإ اومت نفكهيدو سندي فاستي نتوهثم اي
.سالمإ اومت نغمرلخك فيلغضم تفمت ايضسبا ماهلن ميانن،إك وهكنضرتفمم

  

 ممعموركن اونتوق كعزمن كتكنغسام تي-كران ايت، ماريله كيت سام
 كليه-كليه يكوتيغم برمجاعه، غمسبهي يضريحاغم نغد اهلل رومه-رومه

. مسجد يهقف اوليه اتور دسوسون ترسديا غي ييتؤاكتي االضس دان اجرنفغ
 اونتوق غهالفغ ايضسبا هارين اوروسن نقكسيبو دجاديكن نلهغجا

  .اخرية ساهم نغونتوأك (mengejar)جرغم

 ،جرين كيت، اسرتي انق اجقغم كيت ثسهاروس اين، سروان اهوتثدامل م
 دان حياتيغم برسام سرتا توروت مريك رضا تاولن راكن دان صحابة

 اهلل اوليه كنغولوضمودهن كيت مسوا د-. مودهمسجد مارهكنعغم
-رومه نغد مريندوي سنتياس دان هاتي يكتاتر غي همبا-همبا ايضسبا

 نغرليندوف تفمندا باكل غي نغولوض دفدر ساتو ساله تله،غاي. اهلل رومه
 تغياتر سنتياس ثهاتي غي منيوءم نغولوض اياله كلق قيامة هاري دف اهلي
 .مسجد دفك ريندوكن دان
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يمُل ُالرَّجل يخطَانل َنُالشَّ ِلَّلُمل  َأُعوُذَُبل

 ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

 اونتوق ايت مسجد-مسجد ثوهغضسسو بهاوا دان : ثمقصود
به مس دان سرو كامو نلهغجا مك مات،-مسات اهلل ﴾دفك عبادت﴿

 اهلل سام-برسام ونف افسسيا

 ﴾18:  ايات اجلن ةسور﴿                                    
ُ

.َبَُ يخمل ُالخَعظل ُالخُقرخآنل ُِفل َُوَلُكمخ   َُرَكُهللاُُِلل
. َكليخمل ُاْلخ رل َُوالذّلكخ َنُاآلََّيتل َاُفليخهلُمل ُِبل ُكمخ َُوالَّيّل  َونَ َفَعِنل

يخُعُالخَعلليخُم. مل ُتلالَوَتُهُالنَُّهُُهَوُالسَّ نخُكمخ َُومل ِنّل  َوتَ َقبََّلُهللاُمل
ُ َُوَلُكمخ خ يخَمُِلل ُرُهللَاُالخَعظل تَ غخفل َُهذاَُوَأسخ ِلل ُلُقَ وخ  أقُ وخ

َناتُل مل َُوالخُمؤخ َ نلنيخ مل َُوالخُمؤخ للَماتل َُوالخُمسخ َ نيخ للمل ُالخُمسخ  َوللَسائلرل
يخمُُُ ُرُالرَّحل ُهُإنَُّهُُهَوُالخَغُفوخ ُروخ تَ غخفل ُ.َفاسخ
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ُطخَبُةُالثَّانلَيةُُاَُ  ْلخ

دُُ َمخ َُُِللَُّلُاْلخ نيخ ُالخَعاَلمل َهدُُ.َُربّل َدهُُُهللاُُُإللُإلَلهَُُلَُأنَُوَأشخ  ُ،َلهَُُُشرليخكَُُلَُوحخ

َهدُُ ًداَُسيّلَدَنََُُأنََُُّوَأشخ لُهُُُهَُُعبخدُُُُُمَمَّ َُُوَسلّلمُخَُصللُُّاللَُّهمَُّ.َُوَرُسوخ َنََُُعَلىَوََبرلكخ َُسيّلدل
ٍد، َحابلهُلُآللهُلَُوَعَلىُُُمَمَّ .َُوَأصخ َ َعلنيخ َُأْجخ

َبادَُُفَ َياُبَ عخُد،َُأمَّا َن.ُاِلََُُّات َُّقوا!ُهللاُعل ُقوخ ُفَاَزُالخُمت َّ ُفَ َقدخ
ُ

رَُ ََُُمَعاشل نيخ للمل َُكمُُُالخُمسخ ُهللا،َُرِحل
 

  رسول هللا كفد سالم دان صلوات اوخافن فرباثقكنماريله كيت مم
 -:56 تسورة األحزاب، ااي اهلل دامل فرمانسباضاميان 

 ڇ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

ُ َُصلّل ُسَُلَُعَُاللَُّهمَّ ُصَُمَُكَُ،ُُدمَُُُّمََُُنَُدُليلُّسَُُآلُلُلىَُعَُوَُُ،دٍُمَُُُّمََُُنَُدُليلُّى ُلىَُعَُُتَُيخُلَّا
ُلىَُعَُوَُُ،دٍُمَُُُّمََُُنَُدُليلُّسَُُلىَُعَُُكُخرُلَبَُوَُ،ُمَُيُخاهُلرَُب ُخُإُلَنَُدُليلُّسَُُآلُلُلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهُلرَُب ُخُإُلَنَُدُليلُّسَُ

ُمَُيُخاهُلرَُب ُخُإُلَنَُدُليلُّسَُُآلُلُلىَُعَُوَُ،ُمَُيُخاهُلرَُب ُخُإُلَنَُدُليلُّسَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُاَُبَُمَُكَُ،دٍُمَُُُّمََُُنَُدُليلُّسَُُآلُل
ُ َُمُلالَُعَُُالُخِفل يخٌد. ،نيخ يخٌدَُمَل  ُإلنََّكُِحَل
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ُ ُاغخفلرخ َُاللَُّهمَّ نلنيخ مل ،ُلللخُمؤخ َناتل مل ََُُوالخُمؤخ نيخ للمل للَماتُلَُواملُسخ ُهمُخُ،َوالخُمسخ ن خ ُمل َياءل ُاأَلحخ
َواتُل يخٌعَُقرليخٌبَُمُُلُ،َواأَلمخ َعَواتُلإلنََّكَُسَل ُ.يخُبُالدَّ

ُوذُُعُُُن ََُنَُّإلُُمَُّهُُاللَُّ.كَُيخُُغَُُهُُُفُرُلصُخلُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءََُبَُوَُالُخوَُُالءَُبَُاُالُخنَّعَُُعُخفَُادُخُمَُّهُُاللَّ
ُوَُُامُلذَُالخُُوَُُونُلنُُالخُُوَُُصُلالبََُُنَُمُلُكَُبُل ن ُامُلقَُسُخاألَُُئُليُّلسَُمل ُاَنَُضَُرُخمَُُفُلاشُخُمَُّهُُاللَّ.

ُ.اَنُبلُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفُلَنُبلُُفُخطُُالُخوَُُ،َنَُتَُوُخمَُُّمُخحَُارُخوَُ

هلللُ لََنُالخَواثلَقَُبل َُموخ َفظخ َزانَُُلخطَانَُالسُُاللَُّهمَُّاحخ ي خ يخنَُُمل ُالُُ،زَيخَنُالخَعابلدل مل بخَنُالخَمرخُحوخ
َعَليخهلَُوَعَلىَُُُمخُمودُلُلخطَانُلسُُال َةَُ ُالرَِّحخ هلللَُشاه،َُوأَنخزللل َُبل يخ َتفل رُُلخطَانَةُلسُُالالخُمكخ نُ وخ

َرة،ُُسلخطَانَةُل ُ.ترغضانوُزَاهل

َُوَُ نيخ للمل َنُالخُمسخ َلهَُُوَرَعاََّيهُُمل َُأوخلَدهَُُوَأهخ َفظخ َرةل،َُواحخ َواآلخل َيُا ُالُدن خ ُِفل للَماتل الخُمسخ
َتلكَُ .ُبلَرِحخ َ نيخ ََُُّيَُأرخَحَمُالرَّاِحلل

دلُ َُّالخَعهخ َُوِلل َفظخ دَُُتغكواللَُّهمَُّاحخ يخلَُُُُمَمَّ َاعل هللُلالُُإلَسخ َُبل َزانَُُلخطَانُلسُُالُبخَنُالخَواثلقل ي خ ُمل
يخنَُ ُ.زَيخَنُالخَعابلدل
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. اوروسن االضس منتدبري مها يضال فهيدو مها غيا اهلل، واهاي توهن ي
 .نغرتولوفمو، كامي مموهون  ةرمح نغد
 

 كامي بياركن كاوغا نلهغجا دان كامي، اوروسن االضس رباءيقيلهف
 نغكهيل دفدر نموغد غبرليندو موهون كامي. مو نءاضجا افتن برسنديرين

 مصيبة دفدر مو نغد غبرليندو ضجو كامي. مو نءامليهارف دان نعمت
  .مو نءاكمورك االضس دان عذاب

 

ساودارا -دان ساودارا كلوارض كامي،كامي ونيلهفواهاي توهن كامي! ام
 دامل جاديكن كاوغا نلهغجا دان ميان،إ دامل كامي يءمندهولو غكامي ي

! كامي توهن واهاي. براميانغ ي غاور فترهاد كيغد راس كامي هاتي
 .اسيهانيغم مها يضال كاسيه بلس مها كاوغا ثوهغضسسو

ُ

َرةلَُحَسَنًةَُوقلَناَُعَذاَبُالنَّارل. ُاآلخل َياَُحَسَنًةَُوِفل ُالُدن خ  ُرَب ََّناُآتلَناُِفل
 ُ.مَُلَّسَُوَُُهُلبُلحُخصَُوَُُهُلللُآُىلَُعَُوَُُدٍُمَُُّمََُُُنَُدُليلُّسَُُىلَُعَُُهللاُُُىلَّصَُوَُ

َُ نيخ ُالخَعاَلمل ُدُهلللَُربّل َمخ ُ.َواْلخ
َباَدُهللال! ُعل

اُهللَاُ ،اُذخُكُروخ هلَُيزلدخُكمخ ُهَُعَلىُنلَعمل ُكُروخ ،َُواشخ يخَمَُيذخُكرخُكمخ  الخَعظل

َن. نَ ُعوخ َبُ،َُوهللاُُيَ عخَلُمَُماَُتصخ ُرُهللالَُأكخ  َوَلذلكخ

اُإلَلَُصالتلُكمُخ ُموخ  يَ رخَِحخُكُمُهللا.ُ،قُ وخ


