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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.
َ
ُ َ َ ْ ُ
ُ

ﺳﻴﺮي

َأ ْش َه ُد َأ ْن لاَ إِ ٰ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
َس ِّي ِد َنا ُم َح َّم ٍد َو َع َلى آلِ ِه َو َأ ْص َحابِ ِه َأ ْج َم ِع ْي َن.
ِ
ِ
ِ
اي
َأ َّما َب ْع ُدَ ،ف َيا ع َبا َد ال َّله ،إِ َّت ُقوا ال َّل َهُ ،أ ْوص ْيك ُْم َوا َّي َ
∫tË« sJœ Ê«œ oLOœ
بِ َت ْق َوى ال َّل ِهَ ،ف َق ْد َف َاز ا ْل ُم َّت ُق ْو َن.
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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 ،

المائِدَ ة ايات :3
فرمان ال َّله  دالم سورة َ
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يڠ برمقصود  :ڤد هاري اين ،اكو تله سمڤورناكن
باڬي كامو اڬام كامو ،اكو تله چوكوڤكن كڤدامو
نعمت كو كڤد كامو ،دان اكو تله رضا اسالم ايت
منجادي اڬام كامو.

اوليه ايت ،نعمت ال َّله هندقله دڬوناكن مڠيكوت
تاهڤ يڠ دتنتوكن اوليه ال َّله سوڤاي كيت ترڬولوڠ
دالم كالڠن اورڠ يڠ برشكور دان ترهيندر درڤد
ڬولوڠن كفور نعمت  .فرمان ال َّله  ددالم سورة
إ ْب َر ِ
اه ْيم ايات :7

ﭭﭮ ﭯﭰﭱﭲﭳ
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ﭴﭵﭶ ﭷﭸﭹ
يڠ برمقصود :دان (ايڠتله) ،كتيك توهن كامو
ممبريتاهو" ،سسوڠڬوهڽ جك كامو برشكور،
نسچاي اكو اكن منمبه نعمت كو كڤد كامو،
دان سسوڠڬوهڽ جك كامو مڠيڠكاريڽ (كفور
نعمت) ،مك سسوڠڬوهڽ عذاب كو امت
كراس".

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

نعمت اداله اوجين دري ال َّله  كڤد همبا-همباڽ
اونتوق مڠوكور اداكه كيت دالم كالڠن اورڠ يڠ
برشكور اتاو اورڠ يڠ كفور .اسالم تيدق مالرڠ
اومتڽ بربلنجا دڠن نعمت يڠ دكورنياكن ،نامون
اسالم منديديق دان ممبيمبيڠ اومتڽ اونتوق بربلنجا
سچارا برهيمه دان برجيمت چرمت ياٴيت دڠن
ممبري كاوتاماٴن كڤد ڤركارا 2يڠ ڤنتيڠ ترلبيه
دهولو سڤرتي كڤرلوان ڤنديديقن ،ماكنن ،ڤاكاين،
كصيحتن ،تمڤت تيڠڬل اونتوق ديري سنديري،
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كلوارڬ دان مشاركت.

ايلقكن درڤد بربلنجا ترهادڤ ڤركارا 2يڠ تيدق ڤنتيڠ
دان مڠيكوت هاوا نفسو سهيڠڬ مپببكن برالكوڽ
ڤمبوروسن دان ڤمبذيرن .ڤركارا اين مپببكن راماي
دالم كالڠن اومت اسالم يڠ بربلنجا ملبيهي درڤد
كممڤوان سهيڠڬ تربلڠڬو دڠن هوتڠ يڠ مليبتكن
ِر َبا يڠ دحرامكن اوليه ال َّله  سڤرتي ممينجم دڠن
اه لوڠ ( .)Ah Longفرمان ال َّله  دالم سورة ا ِ
إل ْس َراٴ
ايات :27
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يڠ برمقصود :سسوڠڬوهڽ اورڠ يڠ بوروس
ايت اداله ساودارا 2شيطان ،سدڠكن شيطان
ايت ڤوال اداله مخلوق يڠ ساڠت كفور كڤد
توهنڽ.

ا ِ ْب ُن َم ْس ُعود دان ا ِ ْب ُن َع َّباس  منتفسيركن ايات
اين ،بهاوا ڤمبذيرن اتاو ڤمبوروسن ايت برمقصود
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ڤربلنجاٴن اتاو مڠڬوناكن هرتا بندا بوكن ڤد تمڤتڽ
يڠ سبنر .بڬيتو جوڬ دڠن ڤندڠن امام الشافعي
بهاوا ڤمبذيرن ايت اياله ممبلنجاكن هرتا بندا بوكن
ڤد جالن يڠ دإذينكن اوليه شرع.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

رسول ال َّله  اداله چونتوه ترباٴيق دالم كهيدوڤن يڠ
سدرهان دان برجيمت چرمت .بڬيندا  سنتياس
منشكوري دان مڠڬوناكن نعمت ال َّله  دڠن
سباٴيق-باٴيقڽ .سباڬايمان حديث يڠ دروايتكن امام
احمد درڤد عائشة  يڠ منچريتاكن تنتڠ كسدرهاناٴن
بڬيندا نبي  : بهكن نبي  منجاهيت باجو دان
ممڤرباٴيقي سندلڽ ( )sandalnyaسنديري.

بڬيندا جوڬ مپوروه اومتڽ سوڤاي سنتياس برجيمت
چرمت دان تيدق ممباذير سكاليڤون دالم ملقساناكن
تونتوتن عباده سڤرتي ڤڠمبيلن وضوٴ .رسول ال َّله
 برسبدا دالم حديث رواية ابن ماجة:
َع ْن َع ْب ِد ال َّل ِه ْب ِن َع ْمرو َأ َّن َر ُس َ
ول ال َّل ِه َ م َّر بِ َس ْع ٍد
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ف؟ َف َق َالَ :أفِي
الس َر ُ
َو ُه َو َي َت َو َّض ُأَ ،ف َق َالَ :ما ٰه َذا َّ
ا ْلو ُض ِ
ت َع َلى ن ََه ٍر
اف؟ َق َالَ :ن َع ْمَ ،وإِ ْن ُكنْ َ
وء إِ ْس َر ٌ
ُ
َج ٍ
ار

يڠ برمقصود :درڤد عبدالله بن عمرو بهاوا رسول
ال َّله  اللو برهمڤيرن سعد يڠ سدڠ مڠمبيل
وضوٴ .سبدا بڬيندا :ڤمبذيرن جنيس اڤاكه اين،
واهاي سعد؟ مك سعد بركات :دالم وضوء
ڤون اد ڤمبذيرن؟ رسول ال َّله  منجواب :يا،
واالوڤون كامو بروضوء دالم سوڠاي يڠ سدڠ
مڠالير.

برجيمت چرمت جوڬ بوليه دمقصودكن سباڬاي
ممبلنجاكن هرتا اتاو واڠ ريڠڬيت دڠن چارا يڠ
برهيمه دان تيدق ملمڤاوي باتس تتاڤي تيدقله سهيڠڬ
منجادي سأورڠ يڠ بخيل .فرمان ال َّله دالم سورة
ُ
الف ْر َقان ايات :67
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يڠ برمقصود :دان جوڬ مريك (يڠ درضاٴي
اوليه ال َّله ايت اياله) يڠ اڤابيال منفقهكن هرتاڽ،
دي تيدق ملمڤاوي باتس دان تيدق بخيل.
(سباليقڽ) ڤربلنجاٴن مريك اداله بنر 2سدرهان
انتارا كدوا 2چارا (بوروس دان بخيل) ايت.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

ماريله كيت برسام 2مڠعملكن سيكڤ برجيمت
چرمت دالم ڤربلنجاٴن هارين .ايلقكن بربلنجا
مڠيكوت هاوا نفسو .اڤابيال ماكن ،امبيلله سقدر
يڠ ڤرلو سهاج .برجيمتله اڤابيال مڠڬوناكن اير دان
ايليكتريق ( .)eletrikايتوله انتارا عملن برجيمت
چرمت يڠ ڤرلو دعملكن اوليه كيت تراوتام دالم
سواسان ايكونومي يڠ تيدق مننتو دان هرڬ بارڠن
سرتا كڤرلوان هارين يڠ سماكين منيڠكت.

ﭷﭸﭹﭺﭻ

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘﭙ
ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
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يڠ برمقصود :واهاي انق 2آدم! ڤاكايله ڤاكاين
كامو يڠ اينده ڤد تياڤ 2كالي كامو كمسجد (اتاو
منديريكن صالة) ،دان ماكنله سرتا مينومله ،دان
جاڠن ڤوال كامو ملمڤاوي باتس; سسوڠڬوهڽ
ال َّله تيدق مپوكاٴي اورڠ يڠ ملمڤاوي باتس.

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 ُ
َ ُ ُ ُ َ َّ
ول َقولِي ه َذا و َأس َت ْغ ِفر ال َّله ا ْلعظِ
يم لِي َو َلك ُْم َولِ َس ِائ ِر
َأ ُق ُ ْ ٰ َ ْ ُ َ َ َ
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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