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ِ
ِ ِ ِ
الح ِّق
اله َدى َود ْي ِن َ
لح ْم ُد ل َّله ا َّلذ ْي َأ ْر َس َل َر ُس ْو َل ُه بِ ُ
َا َ
ِ
الم ْش ِرك ُْو َن.
لِ ُي ْظ ِه َر ُه َع َلى ِّ
الد ْي ِن ُك ِّله َو َل ْو ك َِر َه ُ
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َأ ْش َه ُد َأ ْن اَل إِ ٰل َه إِ اَّل الل ُه َو ْح َد ُه اَل َش ِر ْي َك َل ُهَ ،و َأ ْش َه ُد َأ َّن
َس ِّي َد َنا ُم َح َّم ًدا َع ْب ُد ُه َو َر ُس ْو ُل ُه ،ال ّل ُه َّم َص ِّل َو َس ِّل ْم َو َب ِ
ار ْك
َع َلى َس ِّي ِد َنا ُم َح َّم ٍد َو َع َلى آلِ ِه َو َأ ْص َحابِ ِه َو َم ْن َتبِ َع ُه ْم
بِإِحس ٍ
الد ْين.
ان إِ َلى َي ْو ِم ِّ
ْ َ

َأ َّما َب ْع ُدَ ،ف َيا ِع َبا َد ال َّل ِه ،إِ َّت ُق ْوا ال َّل َه َح َّق ُت َقاتِ ِه َو اَل َت ُم ْو ُت َّن
∫tË« sJœ Ê«œ oLOœ
إِ اَّل َو َأ ْن ُت ْم ُم ْس ِل ُم ْون.
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ماريله كيت برسام 2منيڠكتكن كتقواٴن كڤد ال َّله 
سڬاال
دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منيڠڬلكن
i
الرڠنڽ .موده-مودهن كيت دبركتي دان درضاٴي
1

اوليه ال َّله  ددنيا دان اخيرة.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

هاري اين  12ربيع األول  1439اداله هاري كڤوتراٴن
جونجوڠن نبي محمد  .واالوڤون نبي محمد
 تله منيڠڬلكن كيت لبيه  1,400تاهون يڠ اللو،
نامون كچينتاٴن كيت كڤد بڬيندا ماسيه سڬر سأوله2
بڬيندا ماسيه هيدوڤ دان سنتياس براد برسام كيت.
سباڬاي سأورڠ مؤمن ،كيت واجب منچينتاٴي ال َّله
 دان رسول ال َّله  لبيه درڤد سڬاال-ڬاالڽ.
فرمان ال َّله  دالم سورة ِ
آل ِع ْم َران ،ايات :31

ﭷﭸﭹﭺﭻ

ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ
ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
يڠ برمقصود :كاتاكنله :جك بنر كامو مڠاسيهي
الله مك ايكوتيله داكو ،نسچاي ال َّله مڠاسيهي
كامو سرتا مڠمڤونكن دوسا 2كامو .دان ال َّله مها
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ڤڠامڤون ،الڬي مها مڠاسيهاني.

اورڠ يڠ منچينتاٴي رسول ال َّله  اداله تيڠڬي
كدودوكن ايمانڽ دان سنتياس صبر مڠهادڤي اوجين
دالم كهيدوڤنڽ سباڬايمان حديث يڠ دروايتكن اوليه
امام الترمذي بهاوا عبدالله بن ُم َغ َّفل  بركات:
سسأورڠ تله داتڠ منموءي نبي  دان بركات:
“دمي ال َّله ،ساي ساڠت كاسيه كڤدامو ،واهاي
رسول ال َّله” .جواب نبي “ :ڤرهاتيكن بنر2
ڤركاتاٴنمو ايت” .اورڠ ايت بركات“ :دمي
ال َّله ،ساي چينتا كڤدامو ،واهاي رسول ال َّله
(داولڠي سهيڠڬ تيڬ كالي)” .مك نبي 
برسبدا“ :جك بنر كامو چينتا-كاسيه كڤداكو،
مك برسياڤ-سدياله مڠهادڤي كمسكينن،
كسوسهن ،ڤرسياڤكن ديريمو دڠن باجو (بينتيڠ
ايمان) يڠ كوكوه (اڬر داڤت مڠهادڤي سڬاال
كموڠكينن سوسه ڤايه) ،كران كمسكينن،
سوسه ڤايه ايت لبيه چڤت داتڠڽ كڤد اورڠ يڠ
چينتا كاسيه كڤداكو لبيه ڤانتس درڤد اير بنجير
3

كدالم جورڠ”.

سباڬاي چونتوه ،سأورڠ صحابة رسول ال َّله  يڠ
برنام ُص َهيب بن ِسنَان .دي اداله سأورڠ يڠ تيدق
مميليقي اڤ ٢سوقتو سمڤاي كمكة .سلڤس ايت
بلياو منجادي سأورڠ كاي راي .سوقتو دي برهجرة
كمدينةُ ،ص َهيب دڤقسا منيڠڬلكن سڬاال ككاياٴنڽ
دمكه دان دي سمڤاي كمدينة دالم كاداٴن ساڠت
مسكين .اللو دي برجومڤا دڠن رسول ال َّله  دان
بڬيندا مندعاكنڽ“ :برأونتوڠله ُص َهيب… برأونتوڠله
ُص َهيب”.
اينيله بوقتي كبنرن ايمان دان چينتا سأورڠ مسلم يڠ
سجاتي كڤد رسول ال َّله  ملبيهي درڤد چينتاڽ كڤد
هرتا بندا سهيڠڬ اخيرڽ دي جوڬ منداڤت كجاياٴن
ددنيا دان اخيرة.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

چوبا ڤرهاتيكن اومت اسالم ڤد هاري اين ،اداكه
كچينتاٴن مريك كڤد ال َّله دان رسولڽ سام سباڬايمان
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ڤارا صحابة يڠ دهولو؟ سبهاڬين درڤد كيت مڠاكو
منچينتاٴي ال َّله دان رسولڽ ،تتاڤي ڤد ماس يڠ سام
مريك مندهولوكن هاوا نفسو ملبيهي ڤرينته ال َّله
 دان رسولڽ .براڤ راماي يڠ سڠڬوڤ ممنوهي
مسجد اڤبيال الٴوڠن اذان بركومندڠ؟ براڤ راماي
يڠ سڠڬوڤ مڠوربانكن هرتا بنداڽ ممبنتو ساودارا
مارا ،جيرن تتڠڬ دان اومت اسالم يڠ سوسه؟ بهكن
مريك تنڤا سڬن سيلو مڠوتاماكن كڤنتيڠن ديري
درڤد كڤنتيڠن اڬام.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

ڤروڬرام سمبوتن مولد الرسول هندقله دسمارقكن
سڤنجڠ تاهون تراوتاماڽ ڤد بولن ربيع األول اين.انتارا
ڤڠيسين سمبوتن مولد الرسول هندقله ممڤرباپقكن
برصلوات كڤد نبي  ،دڠن مڠهيدوڤكن كمبالي
مجلس برزنجي دان مرحبان سرتا مڠهيدوڤكن سنه
رسول الله  دالم كهيدوڤن سهارين .مالهن اجرله
ڬنراسي مودا سوڤاي مريك جوڬ ترتاريق دڠن
برزنجي دان مرحبان يڠ ايسي كاندوڠنڽ منچريتاكن
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كهيدوڤن رسول ال َّله  .اين اداله انتارا چارا اونتوق
مندكتكن كيت كڤد بڬيندا .
دالم صحيح امام البخاريَ ،أ َنس مروايتكن يڠ نبي
 برسبدا:
ب إِ َل ْي ِه ِم ْن َوالِ ِد ِه
اَل ُي ْؤ ِم ُن َأ َح ُدك ُْم َح َّتى َأك َ
ُون َأ َح َّ
ِ
َو َو َل ِد ِه َوالنَّ ِ
ين
اس َأ ْج َمع َ
يڠ برمقصود :تيدق سمڤورنا ايمان ساله سأورڠ
درڤد كامو سهيڠڬ اكو لبيه دكاسيهيڽ درڤد
باڤ دان انقڽ سرتا مأنسي سلوروهڽ.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

ماريله كيت برسام 2ممڤرباپقكن صلوات كڤد رسول
ال َّله  سڤرتيمان حديث يڠ دروايتكن اوليه امام
ال َّن َسائي:
من ص َّلى ع َلي ص اَل ًة و ِ
اح َدةًَ ،ص َّلى ال َّل ُه َع َل ْي ِه َع ْش َر
َ
َ َّ َ
َ ْ َ
ص َلو ٍ
ات
َ َ
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يڠ برمقصود :بارڠسياڤا يڠ برصلوات كأتسكو
دڠن سكالي صلوات ،مك ال َّله  اكن
برصلوات كأتسڽ سڤولوه كالي.

دالم سبواه حديث الڬي يڠ دروايتكن اوليه امام
الترمذي ،رسول ال َّله  برسبدا:
َأ ْو َلى النَّ ِ
اس بِ َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة َأ ْك َث ُر ُه ْم َع َل َّي َص اَل ًة

يڠ برمقصود :مأنسي يڠ ڤاليڠ اوتام باڬيكو
ڤد هاري قيامة ننتي اياله مريك يڠ ڤاليڠ باپق
برصلوات كاتسكو.
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يڠ برمقصودڽ :سسوڠڬوهڽ تله داتڠ كڤد كامو
سأورڠ رسول دري ڬولوڠن كامو سنديري
(ياٴيت نبي محمد  ،)يڠ منجادي ساڠت
7

برت كڤداڽ سبارڠ كسوسهن يڠ دتڠڬوڠ اوليه
كامو ،يڠ ساڠت طمع (ايڠينكن) كباٴيقن باڬي
كامو( ،دان) اي ڤوال منومڤهكن ڤراساٴن بلس
سرتا كاسيه سايڠڽ كڤد اورڠ يڠ برايمان.

بار َك ال َّله لِى و َلكُم فِى ال ُقرء ِ
ان ال َعظِ ْي ِمَ ،و َن َف َعنِى َوإِ َّياك ُْم
ُ ْ َ ْ ْ ْ َ
َ َ
بِما فِي ِه ِمن اآلي ِ
ات َو ِّ
الح ِك ْي ِمَ ،و َت َق َّب َل ِمن ِّْى َو ِمنْك ُْم
الذك ِْر َ
َ ْ َ َ
ِ
الس ِم ْي ُع ال َع ِل ْي ُم
تلاَ َو َت ُه إِ َّن ُه ُه َو َّ

َأ ُق ُ
ول َق ْولِى ٰه َذا َو َأ ْس َت ْغ ِف ُر ال َّل َه ال َعظِ ْي َم لِ ْى َو َلك ُْمَ ،ولِ َس ِائ ِر
ات ،والم ْؤ ِمنِين والم ْؤ ِمن ِ
المس ِل ِمين والمس ِلم ِ
َات،
َ ُ ْ َ ُ
ُ ْ ْ َ َ ُ ْ َ
ِ
الم ْس َت ْغ ِف ِر ْي َن َو َيا َن َجا َة ال َّت ِائبِ ْي َن.
اس َت ْغف ُرو ُه َف َيا َف ْو َز ُ
َف ْ
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