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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.
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َأ َّما َب ْع ُدَ ،ف َيا ع َبا َد ال َّله ،إِ َّت ُقوا ال َّل َه َو ُأ ْوص ْيك ُْم َواَّ iي َ
بِ َت ْق َوى ال َّل ِهَ ،ف َق ْد َف َاز ا ْل ُم َّت ُق ْون.
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ماريله كيت برسام 2منيڠكتكن كتقواٴن كڤد الله 
دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منيڠڬلكن سڬاال
الرڠنڽ .موده-مودهن كيت دبركتي دان درضاٴي
اوليه الله  ددنيا دان اخيرة.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله 

مشاركت يڠ باٴيق اداله مشاركت يڠ ساليڠ هيدوڤ
دڠن امان دان هرموني سكاليڤون بركوڠسي
كهيدوڤن دڠن يڠ بوكن اسالم .اين اداله كران مأنسي
اداله سباٴيق 2مخلوق يڠ دچيڤتاكن اوليه الله 
بربنديڠ دڠن مخلوق 2الٴين .فرمان الله  دالم
سورة ا ِ
إل ْس َراء ايات : 70
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يڠ برمقصود :دان كامي ممولياكن بني آدم
دان كامي بريكن مريك كلبيهن دڠن مريك
مڠواساٴي ددارتن دان الٴوتن سرتا كامي
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بريكن رزقي 2يڠ باٴيق دان كامي لبيهكن مأنسي
اين ملبيهي دري چيڤتأن يڠ كامي ڤرنه چيڤتاكن.

كسن دري ڤرڤچهن اين اكن منجاديكن سسبواه نڬارا
كوچر-كاچير .دڠن ايت مشاركت اسالم دالم نڬارا
اين خصوصڽ هندقله برساتو ڤادو دان مڠيلقكن
ڤركارا 2يڠ بوليه ممچهكن ڤرڤادوان اومت اسالم.
ڤركارا اين تله دڤرينتهكن سباڬايمان فرمان الله 
سورة ِ
آل ِع ْم َران ايات : 103
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يڠ برمقصود :دان برڤڬڠ تڬوهله كامو ڤد تالي
الله (اسالم) ،جاڠن برڤچه بله ،دان ايڠتله
كتيك كامو براد دجورڠ اڤي نراك (دسببكن
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ڤرڤچهن) ،مك الله مپالمتكن كامو دڠن
نعمت ڤرساوداراٴن .دمكين الله منرڠكن ڤد
كامو ايات-اياتڽ ،موده-مودهن كامو برأوليه
ڤتونجوق“.
الله  مموجي اتس كنعمتن ڤرساوداراٴن
دان مڠيلقكن ڤرڤچهن دالم مشاركت اسالم.
ڤرينسيڤ كطاعتن ڤد الله دان طاعة ڤد
رسول اداله كونچي ڤرڤادوان يڠ سبنرڽ.
رسول الله  جوڬ ممبري امرن كڤد اومت اسالم
سوڤاي تيدق برڤچه بله سباڬايمان سبدا بڬيندا دالم
حديث يڠ دروايتكن اوليه امام احمد:
اخ َت َل ُفوا َف َه َلكُوا
َان َق ْب َلك ُْم ْ
اَل َت ْخ َتلِ ُفوا َفإِ َّن َم ْن ك َ

يڠ برمقصود :جاڠنله كامو برسليسيه فهم ،كران
اورڠ تردهولو تله بيناسا دسببكن برسليسيه فهم.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله 

انتارا ڤونچا ڤرڤچهن دالم مشاركت اسالم برموال
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دري ڬولوڠن يڠ تله ممبدعهكن عملن ِخ اَل ِف َيه يڠ تله
دعملكن سجق زمان برزمان يڠ ممڤوپاٴي سندرن
نص القرءان دان حديث سڤرتي ممڤرتيكايكن
باچاٴن ﭬ ڤد مالم جمعة ،برتهليل ،برتلقينِ ،
برذ ِكر
سچارا براماي 2سلڤس صالة فرض ،ممڤرسوألكن
سمبوتن هاري 2كبسرن اسالم سرتا منيدقكن بردعا
اول تاهون دان اخير تاهون دان سالٴينڽ.

ساتو الڬي چونتوه يڠ منمڤقكن ڤرڤچهن دالم
مشاركت كيت ياٴيت مريك منولق ڤندڠن امڤت
مذهب دان مڠمبيل ڤندڠن مريك سنديري سڤرتي
ملتقكن تاڠن اتس دادا كتيك قيام دالم صالة.
مسكيڤون عملن سأومڤام اين ممڤوپاٴي سندرن
درڤد حديث ،اكن تتاڤي تيدق منجادي دليل ڤڬڠن
كڤد مذهب يڠ امڤت .اونتوق ڤرهاتين سيدڠ جمعة
سكالين ،يڠ دمقصودكن اهل السنة والجماعة دالم
حكوم فقه ،تيدق بوليه مپالهي درڤد مذهب يڠ
امڤت .ڤد ڤريڠكت اولڽ مريك ممبدعهكن عملن2
ترسبوت كمودين مريك مندعوا سست ،اخيرڽ
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مريك مڠحاللكن داره باڬي ڤڠعملڽ.

ڤندڠن ڬولوڠن اينيله منجادي ڤونچا ڤرڤچهن دالم
مشاركت كيت دان نڬارا 2اسالم يڠ الٴين ،كران
مريك مڠمبيل فتوى ڬولوڠن مريك دڠن منولق فتوى
يڠ دكلواركن اوليه ڤيهق بركواس اڬام .سبهاڬين
مريك اينيله يڠ تله دبوقتيكن اوليه ڤيهق كسالمتن
نڬارا كيت يڠ دتڠكڤ كران منجادي ڤالمڤاو
ايسيس/داعش (.)ISIS/Daesh

باڬي مڠيلقكن ڤرڤچهن دالم مشاركت اداله ڤنتيڠ
مڠواتكواسكن فتوى 2يڠ تله دكلواركن اوليه ڤيهق
بركواس اڬام دڠن مالرڠ مشاركت كيت مليبتكن
ديري دالم كڬانسن سڤرتي مپرتاٴي ڬولوڠن داعش
( )Daeshاداله بوكن جهاد يڠ دتونتوت اوليه اڬام
اسالم.
فرمان الله  دالم سورة الن َِّساء ايات : 59
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يڠ برمقصود :واهاي اورڠ يڠ برايمان ،طاعتيله
الله دان طاعتيله رسول دان كڤد ُا ْولِي الأْ َ ْم ِر
(اورڠ يڠ بركواس) درڤد كالڠن كامو .كمودين
جك كامو برسليسيه ڤنداڤت دالم سسواتو
ڤركارا ،مك هندقله كامو مڠمباليكنڽ كڤد
(كتاب) الله (القرءان) دان (سنه) رسولڽ جك
كامو بنر 2برايمان كڤد الله دان هاري اخيرة.
يڠ دمكين اداله لبيه باٴيق (باڬي كامو) دان لبيه
باٴيق ڤوال عقيبتڽ.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله 

كسيمڤولنڽ ،اڬام اسالم اداله اڬام يڠ ساڠت منيتيق
برتكن كامانن دان ڤرڤادوان سرتا مالرڠ كراس
ڤرڤچهن دالم برمشاركت ،خصوصڽ ڤرڤچهن عقيبة
فهمن ڤوليتيك يڠ برالٴينن  .ماريله كيت برسام2
ساليڠ مپايڠي ،حرمت مڠحرمتي انتارا سسام كيت
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سهيڠڬ منجادي سبواه نڬارا ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ.
فرمان الله  دالم سورة َس َب ْأ ايات :15
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يڠ برمقصود :دان ماكنله رزقي يڠ دكورنياكن
اوليه توهن كامو دان برشكورله ،نڬري يڠ باٴيق
دان دالم كامڤونن توهنڽ.

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 ِ
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َ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،
َ ُ ْ َ ُ
ُ ْ ْ َ َ ُ ْ َ
ِ
الر ِح ْيم.
ور َّ
اس َت ْغف ُرو ُه ،إِ َّن ُه ُه َو ال َغ ُف ُ
َف ْ
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