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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 اَل إِ ٰل َه إِ اَّل ال َّل ُ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 ُ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 َه َو ُ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 الله 
سڬاال
دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منيڠڬلكن
i
الرڠنڽ .موده-مودهن كيت دبركتي دان درحمتي
25

الله  ددنيا دان اخيرة.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله ،

ببراڤ هاري الڬي ،كيت اكن برتمو دڠن بولن رجب
يڠ مڠاندوڠي ڤلباڬاي كلبيهن دان رحمة اونتوق
اورڠ يڠ برايمان سرتا مالكوكن عمل صالح ،كران
بولن رجب انتارا بولن 2يڠ موليا دالم َت ْق ِويم اسالم.
سڤرتيمان فرمان الله  دالم سورة ال َّت ْو َبة ايات :36
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يڠ برمقصود :سسوڠڬوهڽ بيلڠن بولن دسيسي
(حكوم) الله اياله دوا بلس يڠ تله دتتڤكن دالم
كتاب الله سماس دچيڤتاكن الڠيت دان بومي
انتاراڽ امڤت بولن يڠ دحرمتي.

مڠيكوت ڤنداڤت ڤارا علماء ،مقصود امڤت بولن
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ايت اياله ذو القعدة ،ذو الحجة ،محرم دان رجب.
اي جوڬ دكنلي سباڬاي بولن حرام ياٴيت دالرڠ
برڤرڠ .اين دسببكن ڤد بولن ذو القعدة ،اومت اسالم
دالم ڤرجالنن اونتوق مڠرجاكن عباده حج كمكة،
بولن ذو الحجة ،اومت اسالم مالكوكن عباده حج.
دان ستروسڽ بولن محرم اومت اسالم كمبالي درڤد
منونايكن عباده حج ،سدڠكن بولن رجب راماي
اومت اسالم ملقساناكن عباده عمرة.

ابن عباس تله مپاتاكن ،سسوڠڬوهڽ الله  ممبريكن
ڬنجرن ڤهاال يڠ امت بسر كڤد سسياڤا يڠ مالكوكن
عمل صالح ڤد بولن 2ترسبوت ترماسوقله بولن
رجب اين .مك ڤد بولن يڠ موليا اين ،ماريله كيت
ممڤرباپقكن برذكر ،برتسبيح ،برصلوات كأتس نبي
 ،ممباچ القرءان ،بردعا دان عمل عباده يڠ الٴين.
ڤد بولن اين ،جاٴوهيله ديري كيت ،مشاركت
دان نڬري كيت درڤد ڤربواتن موڠكر دان معصية.
دڠن ايت ،جاڠنله كيت مڠنجوركن اڤا ڤروڬرم
اتاو اكتيۏيتي يڠ بربنتوق معصية كران عقيبتڽ اكن
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منمبهكن الڬي كموركاٴن الله  دان دوسا يڠ لبيه
بسر.

الع ِظيم ا ِ ْب ُن َكثِ ْير منرڠكن بهاوا
دالم تفسير القرٴان َ
رجب برأصل درڤد َت ْر ِجيب يڠ برارتي مڠحرمتي.
اوليه ايت ،رجب اداله بولن يڠ اليق دحرمتي دان
دمولياكن.

مولياڽ بولن رجب اين كران برالكوڽ ڤريستيوا ڤنتيڠ
ياٴيت ا ِ ْس َراء دان ِم ْع َراج دان موالٴي دتيق ايت،
اومت اسالم موال دواجبكن ملقساناكن كفرضوان
صالة ليم وقتو سهاري سمالم .فرمان الله  دالم
سورة طه ايات :14
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يڠ برمقصود :سسوڠڬوهڽ اكوله الله ،تياداله
توهن مالٴينكن اكو ،اوليه ايت ،سمبهله اكو
دان ديريكن صالة اونتوق مڠيڠتيكو.
28

بولن رجب اداله بولن يڠ موليا .برموالڽ بولن اين
دالم سجاره اومت اسالم ممڤرتاهنكن عقيدة مريك
دڠن ڤرينته درڤد رسول الله  سوڤاي برهجرة
كح ْب َشة ( إيتوڤيا  .)Ethiopia -اي برالكو
كالي ڤرتام َ
برايكوتن ڤنيڠكتن تكنن دان انچمن كڤد بڬيندا
رسول الله  دان مريك يڠ برايمان كڤد الله.
رسول الله سدر بهاوا اڬام اسالم بهارو سهاج هندق
برڤوتيق دمكة ،تتاڤي همڤير ستياڤ هاري بڬيندا 
دان ڤڠيكوتڽ ددرا اتاو منريما انچمن يڠ مناكوتكن.
جادي ،رسول الله  بيمبڠ انچمن سدمكين اكن
مپببكن ڤڠيكوتڽ كمبالي كڤد اڬام اصل ،جك تيدق
اد اوسها ممباوا مريك كلوار دري كوتا مكة.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله ،

بولن رجب يڠ موليا اين منچاتتكن سجاره يڠ ڬميلڠ
كڤد اومت اسالم ياٴيت ڤمبيبسن دان كجاتوهن
َب ْي ُت المقدسَ .ب ْي ُت المقدس يڠ موال دبوك ڤد زمان
ڤمرينتهن َأ ِم ْير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب 
سلڤس ايت ،كوتا سوچي ترسبوت دتاون كمبالي
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اوليه موسوه اسالم دان مريك ممڤرتاهنكنڽ سالما
 50تاهون ،سبلوم سلطان َص اَل ُح الدِّ ْين َ
األ ُيوبِي
مرمڤس سموال كوتا ايت ڤد  27رجب  583هجرة.
نامون ،سلڤس  760تاهون ڤريستيوا ڤمبيبسن ايت،
ياٴيت ڤد  28رجب  1342هجرة اتاو  1924مسيحي،
سيستم َخ ِل ْي َفة اسالمية دهاڤوسكن سچارا رسمي
اوليه مصطفى كمال َڤ َ
اشا َا َت ْر ُتوك د ُت ْر ِكي .ڤڠهاڤوسن
ترسبوت مپببكن كونسيڤ ُأ ُخ َّوة دالم كالڠن اومت
اسالم يڠ دبنتوق اوليه رسول الله  تله هيلڠ دان
كسنڽ ،ڤد تاهون  1948مسيحي ( 1377هجرة) ،بيت
المقدس جاتوه سموال كڤد موسوه اسالم سهيڠڬ
كيني.
ڤريستيوا تراخير يڠ جوڬ برالكو ڤد بولن رجب
الش ِ
الش ِاف ِعي .كالهيرن امام َّ
اياله الهيرڽ امام َّ
اف ِعي
ڤد تاهون  150هجرة برساماٴن  767مسيحي َ
دغ َّزة،
ڤلسطين سباڬاي ڤرمات يڠ برهرڬ كڤد اومت اسالم
ڤد هاري اين .بلياو مروڤاكن ساله سأورڠ درڤد امام
مذهب يڠ امڤت دان مليسيا اداله انتارا نڬارا يڠ
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مڠعملكن مذهب َّ
الش ِاف ِعي .كهيبتن بلياو دالم دنيا
علمو اڬام دكاڬومي اوليه سموا اورڠ .امام احمد بن
َح ْن َبل ڤرنه بركات :امام َّ
الش ِاف ِعي ايت عبارة ماتهاري
باڬي دنيا.

مڠاخيري خطبة هاري اين ماريله كيت برسام2
محاسبة ديري كيت دڠن ممولياكن بولن رجب دڠن
ممڤرباپقكن عباده اونتوق ممڤرسياڤكن ديري باڬي
مڠهادڤي بولن شعبان دان رمضان يڠ اكن داتڠ .موده
مودهن كيت دأمڤوني دان دليمڤهي دڠن كهيدوڤن
اخيرة يڠ ڤنوه دڠن نعمت .فرمان الله دالم سورة ِ
آل
ِع ْم َران ايات :133
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يڠ برمقصودڽ :دان سڬراله كامو كڤد كأمڤونن
دري توهن كامو ،دان شرڬ يڠ لواسڽ سلواس
سڬاال الڠيت دان بومي ،يڠ دسدياكن باڬي
31

اورڠ يڠ برتقوى.

بار َك ال َّله لِي و َلكُم فِي ال ُقرء ِ
ان ال َعظِ ْي ِمَ ،و َن َف َعنِي َوإِ َّياك ُْم
ُ ْ َ ْ ْ ْ َ
َ َ
بِما فِي ِه ِمن اآلي ِ
ات َو ِّ
الح ِك ْي ِمَ ،و َت َق َّب َل ِمنِّى َو ِمنْكُم
الذك ِْر َ
َ ْ َ َ
ِ
الس ِم ْي ُع ال َع ِل ْيم.
ت اَل َو َت ُه إِ َّن ُه ُه َو َّ
َأ ُق ُ
ول َق ْولِي ٰه َذا َو َأ ْس َت ْغ ِف ُر ال َّل َه ال َعظِ ْي َم لِ ْي َو َلك ُْمَ ،ولِ َس ِائ ِر
ات ،والم ْؤ ِمنِين والم ْؤ ِمن ِ
المس ِل ِمين والمس ِلم ِ
َات،
َ ُ ْ َ ُ
ُ ْ ْ َ َ ُ ْ َ
َفاس َت ْغ ِ
ِ
ُ
َ
الر ِح ْيم.
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