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َا ْل َح ْم ُد لِ ّل ِه َن ْح َم ُد ُه َو َن ْس َت ِع ْينُ ُه َو َن ْس َت ْغ ِف ُر ُهَ .و َن ُع ْو ُذ بِال َّل ِه
ِمن ُشرو ِر َأ ْن ُف ِسنَا و ِمن سي َئ ِ
ات َأ ْع َمالِنَاَ .م ْن َي ْه ِد ِه ال َّل ُه
َ ْ َ ِّ
ْ ُ ْ
2009/10
2014/1
َف اَل م ِض َّل َله ومن ي ْض ِل ْل َف اَل ه ِ
اد َي َل ُه.
َ
ُ َ َ ْ ُ
ُ
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َأ ْش َه ُد َأ ْن لاَ اِ ٰل َه إِلاَّ ال َّل ُه َو ْح َد ُه لاَ َ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 ُهَ .ال ّل ُه َّم َص ِّل َو َس ِّل ْم َع َلى
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َس ِّي ِد َنا ُم َح َّم ٍد َو َع َلى آلِ ِه َو َأ ْص َحابِ ِه َأ ْج َمع ْي َن.
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َأ َّما َب ْع ُدَ ،ف َيا ع َبا َد الله ،ا َّت ُق ْوا الل َهُ ،أ ْوص ْيك ُْم َوإِ َّي َ
بِ َت ْقوى ِ
i
الله َو َطا َعتِ ِه َف َق ْد َف َاز ا ْل ُم َّت ُق ْو َن.
َ
ماريله كيت برسام 2منيڠكتكن كتقواٴن كڤد ال َّله 
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دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منيڠڬلكن سڬاال
الرڠنڽ .موده-مودهن كيت دبركتي دان درحمتي
ال َّله  ددنيا دان اخيرة.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

سباڬاي مأنسي ،كيت تيدق ڤرنه ترلڤس درڤد
مالكوكن دوسا .واالو باڬايماناڤون ،كيت واجب
منجاٴوهي درڤد مالكوكن دوسا 2بسر كران اكن
ممبري كسن ترهادڤ كإيمانن سسأورڠ مسلم .انتارا
دوسا بسر اياله سڤرتيمان سبدا رسول ال َّله  دالم
حديث يڠ دروايتكن اوليه امام الترمذي:
َق َال َر ُس ُ
ول ال َّل ِه َ :أ اَل ُأ َح ِّد ُثك ُْم بِ َأ ْك َب ِر ا ْل َك َبائِ ِر؟
ول ال َّل ِهَ .ق َالِ :
َقا ُلواَ :ب َلى َيا َر ُس َ
اال ْش َر ُ
اك بِال َّل ِه
َو ُع ُق ُ
َان ُم َّتكِ ًئا،
وق ا ْل َوالِ َد ْي ِنَ .ق َالَ :و َج َل َس َوك َ

ور َأ ْو َق ْو ُل ال ُّز ِ
َف َق َالَ :و َش َها َد ُة ال ُّز ِ
ورَ .ف َما ز ََال
َر ُس ُ
َت
ول ال َّل ِه َ ي ُقو ُل َها َح َّتى ُق ْلنَا َل ْي َت ُه َسك َ
يڠ برمقصود :تله برسبدا رسول ال َّله  :ماهوكه
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كامو اكو خبركن تنتڠ سبسر 2دوسا درڤد سڬاال
دوسا؟ اللو جواب ڤارا صحابة; بنر يا رسول
ال َّله .اللو نبي برسبدا; مپعوتوكن ال َّله دڠن
سسواتو يڠ الٴين ،مندرهاك كدوا ايبو باڤ.
كمودين رسول ال َّله  دودوق تڬق سلڤس
مپبوت كدوا 2دوسا ايت ،ڤدحال بڬيندا دودوق
سمبيل مپندار سبلومڽ .اللو بڬيندا برسبدا
الڬي; دان سقسي ڤلسو اتاو ڤركاتاٴن بوهوڠ.
مك داولڠ ببراڤ كالي هيڠڬ بركات 2دالم
هاتي كامي ،موده-مودهن بڬيندا برهنتي درڤد
مڠولڠيڽ.

كتاهوٴيله بهاوا باپق ڤربواتن يڠ دكيرا سباڬاي دوسا
بسر .نامون دالم حديث يڠ دباچاكن تادي ،نبي 
هاڽ مپبوت تيڬ درڤدڽ ياٴيت شريك كڤد ال َّله .
سباڬاي چونتوه ڤرچاي كڤد بوموه يڠ سست ،تنوڠ
نصيب ،رامالن بينتڠ ،سحير ،سنتاو ،ممينتا ڤرتولوڠن
كڤد مخلوق هالوسَ ،ت ْڠ َكل دان سباڬايڽ.
انتارا دوسا بسر يڠ الٴين اداله مندرهاك كدوا ايبو
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باڤ .كيت واجب منطاعتي كدوا ايبو باڤ سالڬي
مان مريك تيدق مپوروه مالكوكن ڤركارا يڠ حرام.
فرمان ال َّله  دالم سورة ا ِ
إل ْس َراٴ ايات :23
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يڠ برمقصود :دان توهنمو تله ڤرينتهكن ،سوڤاي
اڠكاو تيدق مپمبه مالٴينكن كڤدڽ سمات،2
دان هندقله اڠكاو بربوات باٴيق كڤد ايبو باڤ.
جك ساله سأورڠ دري كدواڽ ،اتاو كدوا-دواڽ
سكالي ،سمڤاي كڤد عمور توا دالم جاڬاٴن
دان ڤليهاراٴن مو ،مك جاڠنله اڠكاو بركات
كڤد مريك (سبارڠ ڤركاتاٴن كاسر) سكاليڤون
ڤركاتاٴن "اه" ،دان جاڠنله اڠكاو منڠكيڠ ،مپرڬه
مريك ،تتاڤي كاتاكنله كڤد مريك ڤركاتاٴن يڠ
موليا.
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سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

ترداڤت دالم كالڠن كيت داوجي اوليه ال َّله  دڠن
اوجين كهيلڠن كدوا ايبو باڤ دساعت كيت ماسيه
ممرلوكن بالين كاسيه سايڠ .بڬيندا نبي  داوجي
دڠن كهيلڠن باڤاڽ كتيك بڬيندا براد دالم كاندوڠن
ايبوڽ .كمودين كتيك بڬيندا بروسيا  6تاهون ،ايبو
بڬيندا ڤوال منيڠڬل دنيا .بڬيندا هيدوڤ منومڤڠ
كاسيه برسام داتوقڽ نامون تيدق الما .اللو بڬيندا
منومڤڠ كاسيه باڤ ساوداراڽ ياٴيت ابو طالب.
اداڤون دالم كالڠن كيت اد يڠ داوجي دڠن دلنجوتكن
اوسيا كدوا اورڠ توا اتاو ساله سأورڠ درڤد مريك
سهيڠڬ منچچه اوسيا پاپوق دان براد دالم ڤمليهاراٴن
كيت .اڤاكه كيت ممڤو برخدمت دان بربقتي كڤد
مريك سباڬايمان مريك ممليهارا دان ممبسركن
كيت؟ برونتوڠله مريك يڠ برجاي مڠهاروڠي اوجين
اين .نامون راماي يڠ ڬاڬل مڠهادڤيڽ كران سيبوق
دڠن اوروسن ماسيڠ.2
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سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

منجادي سقسي ڤلسو جوڬ مروڤاكن دوسا بسر.
اينيله انتارا ڤركارا يڠ باپق برالكو دالم مشاركت كيت
ڤد هاري اين دسببكن كجاهلن دان تيدق تاكوت
حكومن ال َّله  .اڤابيال برالكو سسواتو ڤركارا،
اللو داوڤه سسأورڠ اونتوق منجادي سقسي ڤلسو
سهيڠڬ سڠڬوڤ منافيكن يڠ حق .امام َّ
الذ َهبِي
رحمة الله بركات :سسوڠڬوهڽ منجادي سقسي
ڤلسو ايت مپببكن ببراڤ دوسا بسر ياٴيت بربوهوڠ
دان مالكوكن كظالمن كڤد مريك يڠ تيدق سڤاتوتڽ
دان منافيكن يڠ حق.

اڤابيال مأنسي هيدوڤ دڠن هدايه دان علمو
ڤڠتاهوان ،مك دنيا اكن امان تنترام دباوه ناٴوڠن دان
رحمة ال َّله  .بڬيتوله سباليقڽ كران كجاهلن اكن
مپببكن مأنسي مريڠن-ريڠنكن ڤرينته ال َّله ،ككفورن
كڤد ال َّله ،مندرهاك ايبو باڤ دان ڤپقسين ڤلسو دمي
اونتوق منداڤتكن كسنڠن دنيا يڠ سمنتارا .ماسيه
بلوم ترلمبت اونتوق كيت برسام 2كمبالي منطاعتي
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ڤرينته ال َّله دان ملقساناكن سڬاال سوروهنڽ سرتا
منيڠڬلكن سڬاال الرڠنڽ دمي منداڤت كرضاٴن
ددنيا دان اخيرة.

سالٴين دوسا 2يڠ تله دپاتاكن تادي ،ترداڤت دوسا2
يڠ الٴين سباڬايمان يڠ دپاتاكن اوليه امام َّ
الذ َهبِي دالم
كتابڽ َ
الك َبائِر (دوسا 2بسر) ،انتاراڽ ترليبت دڠن ربا،
مماكن هرتا انق يتيم ،منودوه وانيتا برزنا تنڤا بوقتي،
ممبونوه دڠن سڠاج ،برجودي ،برزنا ،ممينوم ارق،
لواط  ،وانيتا مپروڤاٴي لالكي ،لالكي مپروڤاٴي
وانيتا ،مرومڤق ،مراڬوت ،اڠڬن مڠلواركن زكاة،
منيڠڬلكن صالة ليم وقتو ،ممبوك َع ْيب اورڠ الٴين،
رسواه ،ڤچه أمانه دان الٴين.2
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يڠ برمقصود :جك كامو منجاٴوهكن دوسا2
بسر يڠ دالرڠ كامو مالكوكنڽ ،كامي اكن
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امڤونكن كسالهن( 2دوسا كچيل) كامو ،دان
كامي اكن ماسوقكن كامو كتمڤت يڠ موليا
(شرڬ).
بار َك ال َّله لِي و َلكُم بِال ُقرء ِ
ان ا ْل َعظِي ِمَ ،و َن َف َعنِي َوإِ َّياك ُْم
ُ
ْ َ
َ ْ
َ َ
بِما فِ ِيه ِمن اآلي ِ
ات َو ِّ
الذك ِْر ا ْل َح ِكي ِمَ ،و َت َق َّب َل ِمنِّي َو ِمنْك ُْم
َ َ
َ
تِ اَلو َته إِ َّنه هو ِ
ِ
يم.
السم ُ
يع ا ْل َعل ُ
َ ُ ُ ُ َ َّ
ِ
ِ
َأ ُق ُ ِ
يم لِي َو َلك ُْم َولِ َس ِائ ِر
ول َق ْولي ٰه َذا َو َأ ْس َت ْغف ُر ال َّل َه ا ْل َعظ َ
ؤمن ِ
ات وا ْلم ْؤ ِمنِين وا ْلم ِ
ا ْلمس ِل ِمين وا ْلمس ِلم ِ
َات
َ َ ُ
َ ُ
َ َ ُ ْ َ
ُ ْ
اس َت ْغ ِف ُرو ُه َف َيا َف ْو َز ا ْل ُم ْس َت ْغ ِف ِر ْي َن َو َيا َن َجا َة ال ّت ِائبِ ْي َن.
َف ْ
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