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بهاڬين ڤڠوروسن مسجد دان سوراو
جابتن حال احوال اڬام إسالم نڬري سمبيلن دارالخصوص

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي هللا ،
ماريله كيت منيڠكتكن كتقواءن كڤد هللا  دڠن ملقساناكن سڬاَّل
ڤرينتهڽ سرتا منجاءوهي سڬاَّل تڬهنڽ اڬر كيت براوليه كمنڠن دان
كبهاڬياءن ددنيا دان دأخيرة .نعمت إسالم يڠ كيت كچڤي سالما
اين ،سهاروسڽ دشوكوري دڠن منيڠكتكن عمل عبادة باڬي
ممڤركوكوهكن َّلڬي هوبوڠن كيت دڠن مها ڤنچيڤتا َّلڬي مها
بركواس سرتا مڠرتكن هوبوڠن كيت سسام ماءنس ي.
فرمان هللا  دالم سورة آل عمران اية :103
      

مقصودڽ" :دان برڤݢڠ تݢوهله كامو سموا ڤد اݢام هللا ،دان جاڠنله
برڤچه بله".
منبر ڤد هاري اين اکن ممبيچاراکن خطبه يڠ برتاجوق ”تولرنس ي
مڠوكوهكن ڤرڤادوان“.
سيدڠ جمعة يڠ دمولياكن  ،
إسالم مڠڬالقكن اومت ماءنس ي سوڤايا سنتياس موجودكن
ڤرڤادوان دالم مشاركت دان نڬارا .ڤرڤادوان مروڤاكن نيالي داملن
يڠ ڤنتيڠ اونتوق مڠهادڤي رينتڠن سرتا ڤلباڬاي چابرن دري لوار.
2
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مشاركت ڤلباڬاي اڬام دان بڠسا هندقله برتولرنس ي انتارا ساتو سام
َّلءين.
دمي منجامين كلڠسوڠن ڤرڤادوان رعيت مليسيا يڠ بربيلڠ قوم،
ساتو ڤرستوجوان تله دچاڤاي انتارا قوم ماليو ،چينا دان اينديا
سماس موجودكن ڤرسكوتوان تانه ماليو  .1948ڤرستوجوان اين
دكنلي سباڬاي كونترک سوسيال  1948يڠ ممبري حق كورڬانڬاراءن
كڤد سموا قوم دان منجامين حق كأيستيميواءن اورڠ ماليو.
دسمڤيڠ ايت ،قوم َّلءين بوليه مڠعملكن كڤرچاياءن ماسيڠ ۲دڠن
امان.
ڤرڤادوان هاڽ بوليه دچاڤاي سأندايڽ سلوروه رعيت ممهمي كونترک
سوسيال يڠ منجادي ترس دالم كهيدوڤن برمشاركت يڠ بربيلڠ قوم
د نڬارا اين.
هللا  برفرمان دالم سورة املائدة اية :8
           
                
 

مقصودڽ :واهاي اورڠ يڠ برايمان ،هندقله كامو سموا سنتياس
منجادي اورڠ يڠ منڬقكن كعاديلن كران هللاَّ ،لڬي منرڠكن كبنرن;
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دان جاڠن سكالي-كالي كبنچين كامو ترهادڤ سسواتو قوم ايت
مندوروڠ كامو كڤد تيدق مالكوكن كعاديلن .هندقله كامو برَّلكو
عاديل (كڤد سسياڤا جوا) كران سيكڤ عاديل ايت لبيه همڤير
كڤد تقوى .دان برتقواله كڤد هللا ،سسوڠڬوهڽ هللا مها مڠتاهوءي
دڠن مندالم اكن اڤ يڠ كامو َّلكوكن.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي هللا  ، 
نبي محمد  تله ممباوا ڤندكتن ترباءيق دالم موجودكن ڤرڤادوان
انتارا مشاركت .منروس ي ڤياڬم مدينه ،بڬيندا تله منتڤكن سموا
ڤندودوق مدينه اڬر مڽايڠي دان مڠحرمتي بومي مدينه.
سجاره جوݢ مراقمكن ڤد زمان خليفه عمر بن الخطاب ،
كراجاءن إسالم امت قوات دان بركمبڠ بڬيتو ڤست .انتارا فكتور
كجاياءن ڤمرينتهن إسالم اداله كران ڤڠحياتن ترهادڤ ڤرينسيڤ
“ َال َعد ُل َ
اْلح َسان“ .ڤرينسيڤ اين منكنكن كونسيڤ كعاديلن دان
و
ِ
كاسيه سايڠ دالم كالڠن اومت ماءنس ي سباڬايمان فرمان هللا 
دالم سورة النحل ،اية :90
           
      

4
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مقصودڽ :سسوڠڬوهڽ هللا مڽوروه كامو برَّلكو عاديل ،دان بربوات
كباءيقن ،سرتا ممبري بنتوان كڤد قوم قرابة; دان مالرڠ درڤد
مالكوكن ڤربواتن يڠ كجي دان موڠكر سرتا كظاليمن .دي مڠاجر
كامو (دڠن سوروهن دان َّلرڠنڽ اين) ،سوڤايا كامو مڠمبيل ڤرايڠتن
مماتوهيڽ.
سيدڠ جمعة يڠ بربهاڬيا،
ڤربيذاءن اڬام ،بڠسا دان بودايا بوكنله ڤڠهالڠ ترجالينڽ كروكونن
دان كداماين انتارا سسام ماءنس ي .مسكيڤون كيت برڬاءول دڠن
اورڠ يڠ بربيذا كڤرچاياءن دان كيقينن ،كداماين هيدوڤ تتڤ
منجادي كاوتاماءن.
عملكنله سيكڤ تولرنس ي انتارا مشاركت دڠن ساليڠ
حرمت-مڠحرمتي انتارا ساتو سام َّلءين .سكيراڽ مڠهادڤي مسئله،
سموا ڤيهق هاروس مميليه جالن ڤرونديڠن دالم مڽلسايكنڽ دان
بوكنڽ مميليه جالن كونفرونتاس ي سرتا برتيندق لوار باتس
كماءنسياءن سڤرتي مالكوكن كڬانسن دان روسوهن.
سسوڠڬوهڽ كسوچين اڬام دان مرواه اومت إسالم ڤستي دڤندڠ
تيڠڬي دان دحرمتي جک اومت إسالم تروس مڠوكوهكن ڤرڤادوان
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دان سنتياس برساتو دالم مناڠني سبارڠ انچمن ترهادڤ اڬام دان
اومة.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي هللا  ،
مڠاخيري خطبة ڤد هاري اين ،انتارا كسيمڤولن يڠ بوليه دأمبيل
اياله:
 .1إسالم مڠڬالقكن اومت ماءنس ي سنتياس موجودكن ڤرڤادوان
دالم مشاركت دان نڬارا دڠن برسيكڤ تولرنس ي.
 .2ڤياڬم مدينه مروڤاكن چونتوه ترباءيق اونتوق موجودكن
مشاركت يڠ برتولرنس ي دان ساليڠ مڠحرمتي انتارا ساتو سام
َّلءين.
 .3ڤربيذاءن اڬام ،بڠسا دان بودايا بوكنله ڤڠهالڠ ترجالينڽ
كروكونن دان كداماين انتارا سسام ماءنس ي.
فرمان هللا  دالم سورة األنعام اية :108
              
           

مقصودڽ :دان جاڠنله كامو منچرچا مريک يڠ مڽمبه سالءين هللا،
كران كلق مريک اكن منچرچا هللا سچارا ملمڤاوءي باتس دڠن
كتياداءن ڤڠتاهوان .دمكينله كامي ممڤرايلوقكن ڤد ڤندڠن ستياڤ
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اومت اكن عمل ڤربواتن مريک ،كمودين كڤد توهن مريكاله تمڤت
مريک كمباليَّ ،للو دي منرڠكن كڤد مريک اڤ يڠ مريک تله َّلكوكن.
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