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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
َ ْ َ ِّ
ْ ُ ْ
َف اَل م ِض َّل َله ومن ي ْض ِل ْل َف اَل ه ِ
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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 َو َب ِ
ار ْك
َ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 بِ َت ْق َوى
َأ َّما َب ْع ُدَ ،ف َيا ع َبا َد ال َّله ،إِ َّت ُقوا ال َّل َه ُأ ْوص ْيك ُْم َوا َّي َ
∫tË« sJœ Ê«œ oLOœ
ال َّل ِهَ ،ف َق ْد َف َاز ا ْل ُم َّت ُق ْو َن.
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ماريله كيت برسام 2منيڠكتكن كإيمانن دان كتقواٴن
كڤد ال َّله  دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان
i
منيڠڬلكن سڬاال الرڠنڽ .موده-مودهن كيت
دبركتي دان درضاٴي اوليه ال َّله  ددنيا دان اخيرة.
9

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

كيت سديا معلوم بهاوا ،ستياڤ كالي داتڠڽ بولن
رجب اومت اسالم اكن ممڤرايڠتي ڤريستيوا اسراء
دان معراج .ڤارا علماء تله برسڤاكت بهاوا ڤريستيوا
اڬوڠ اين برالكو دڠن روح دان جسد ،دالم كاداٴن
بڬيندا  سدر دان بوكنڽ برميمڤي.

ڤريستيوا اسراء دان معراج اين ممڤوپاٴي هوبوڠ
كاٴيت دڠن ڤرينته منونايكن عباده صالة .صالة
مروڤاكن عباده يڠ اوتام كران اي دفرضوكن سچارا
تروس اوليه ال َّله  بوكنڽ ماللوءي ڤرانتاراٴن
مالئكة جبريل سڤرتي ڤرينته منونايكن عباده ڤواسا،
زكاة ،حج دان الٴين .2ڤد موالڽ دفرضوكن صالة
سباپق  50وقتو سهاري سمالم دان اخيرڽ دكورڠكن
منجادي  5وقتو سڤرتي يڠ كيت لقساناكن ڤد هاري
اين تنڤا مڠورڠكن ڤهاال  50وقتو ترسبوت.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

انتارا حكمه دشريعتكن عباده صالة اياله;
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سباڬاي المبڠ كطاعتن سأورڠ همبا كڤد توهنڽ.
فرمان ال َّله  دالم سورة طه ايات ;14
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يڠ برمقصود :سسوڠڬوهڽ اكوله ال َّله ،تياد
توهن مالٴينكن اكو ،اوليه ايت ،سمبهله اكو،
دان ديريكنله صالة اونتوق مڠيڠاتيكو.

دڠن كسدرن سباڬاي سأورڠ همبا اكن ممبواتكن
سسأورڠ ايت سنتياس مماتوهي ڤرينته توهنڽ دان
منجاٴوهكن ديريڽ درڤد مالكوكن ڤركارا يڠ دالرڠ
اوليه اڬام .ماله صالة يڠ دلقساناكن سچارا سمڤورنا
دان استقامه ممڤو منچڬه سسأورڠ ايت درڤد
مالكوكن ڤركارا يڠ كجي دان موڠكر .فرمان ال َّله 
الع ْن َك ُبوت ايات :45
دالم سورة َ

ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
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ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ
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يڠ برمقصود :دان ديريكنله صالة .سسوڠڬوهڽ
صالة ايت منچڬه درڤد ڤربواتن كجي دان
موڠكر .سسوڠڬوهڽ مڠيڠاتي ال َّله اداله لبيه بسر
(فائدهڽ دان كسنڽ)( .ايڠتله) ال َّله مڠتاهوٴي
اكن اڤ يڠ كامو كرجاكن.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

ڤنشريعتن صالة جوڬ مڠاجر كيت اكن ڤنتيڠڽ
كبرسيهن دالم كهيدوڤن .كبرسيهن َظ ِ
اه ِر ّيه يڠ مليبتكن
توبوه بادن ،ڤاكاين دان تمڤت صالة منجادي شرط
َص ْحڽ صالة .ماناكاال كبرسيهن َب ِ
اطنِ ّيه يڠ ممرلوكن
نية يڠ إخالص دان هاتي يڠ خشوع كتيك منونايكنڽ
منجادي ڤننتو سام اد اي دتريما اتاو سباليقڽ.
كبرسيهن اداله ساتو چابڠ درڤد چابڠ كإيمانن .سبدا
نبي  دالم حديث يڠ دروايتكن اوليه امام مسلم:
يم ِ
ور َش ْط ُر إْ ِ
ان
ال َ
ال ُّط ُه ُ
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يڠ برمقصود :كبرسيهن ايت اداله چابڠ ايمان.

صالة جوڬ منجادي چهاي دان ڤپالمت ڤد هاري
قيامة باڬي اورڠ يڠ سنتياس ممليهاراڽ .سبدا نبي 
دالم حديث يڠ دروايتكن اوليه امام احمد:
نجا ًة َي ْو َم
َم ْن َحا َف َظ َع َل ْي َها كَان ْ
َت َل ُه ن ُْو ًرا َو ُب ْر َهانًا َو َ
ْا ِ
لق َي َام ِة

يڠ برمقصود :بارڠسياڤا يڠ منجاڬاڽ (صالة
فرض) مك دي اكن ممڤروليهي چهاي دان
بوقتي سرتا كسالمتن ڤد هاري قيامة.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

كسن ڤوسيتيف درڤد عباده صالة جوڬ تيدق هاڽ
ترحد كڤد اينديۏيدو مسلم سهاج ،ماله صالة جوڬ
داڤت دمنفعتكن اوليه سسبواه مشاركت باڬي
ممڤركوكوهكن ُأ ُخ َّوه دالم كالڠن مشاركت ستمڤت.
دسمڤيڠ ايت صالة يڠ دالكوكن سچارا برجماعه
دجنجيكن ڤهاال يڠ برڬندا .سبدا رسول ال َّله 
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ماللوءي حديث يڠ دروايتكن اوليه امام البخاري
دان مسلم:
الج َما َع ِة َأ ْف َض ُل ِم ْن َصلاَ ِة ال َف ِّذ بِ َس ْب ٍع
َصلاَ ُة َ
َو ِع ْش ِر ْي َن َد َر َج ًة

يڠ برمقصود :صالة برجماعه ايت لبيه باٴيق
(بالسن ڤهاالڽ) درڤد صالة برسنديرين دڠن
دوا ڤولوه توجوه درجت.

صالة جوڬ منديديق كيت اڬر مڠهرڬاٴي ماس.
الٴوڠن اذان يڠ بياساڽ دكومنداڠكن ليم كالي
سهاري ڤد ستياڤ وقتو صالة فرض سأوله2
مڠيڠتكن بهاوا ڤرلوڽ كيت مڠوروسكن ماس دڠن
سباٴيق-باٴيقڽ .مك سباڬاي سأورڠ يڠ برايمان
كيت بركواجيڤن ممبهاڬيكن ماس اونتوق برعباده،
بكرج ،بريحت ،برسوكن ،برسام كلوارڬ ،راكن،2
جيرن تتڠڬ دان مشاركت .سيكڤ سبڬيني اكن
منجاديكن اورڠ يڠ برايمان سنتياس ترالتيه اونتوق
منديسيڤلينكن وقتو دالم كهيدوڤن مريك .فرمان ال َّله
14

 دالم سورة الن َِّساء ايات :103

ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ

ﮨﮩﮪ
يڠ برمقصود :مك ديريكنله صالة ايت (دڠن
سمڤورنا سڤرتي بياسا) .سسوڠڬوهڽ صالة
ايت اداله ساتو كتتڤن يڠ دواجبكن يڠ ترتنتو
وقتوڽ كڤد اورڠ يڠ برايمان.

سسأورڠ يڠ منجاڬ صالة ،جيواڽ اكن سنتياس
الم َعا ِرج
تنترام دان داماي .فرمان ال َّله  دالم سورة َ
ايات  19هيڠڬ :23
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يڠ برمقصود :سسوڠڬوهڽ مأنسي ايت
دجاديكن برطبيعة رسه ڬليسه (الڬي بخيل
كدكوت) .اڤابيال دي دتيمڤا كسوسهن ،دي
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ساڠت رسه ڬليسه .دان اڤابيال دي بروليه
كسنڠن ،دي ساڠت بخيل .كچوالي اورڠ
يڠ مڠرجاكن صالة .ياٴيت مريك يڠ تتڤ
مڠرجاكن صالة مريك.

اوليه ايت ماريله كيت منديريكن صالة دڠن ڤنوه
تكون ،صبر دان برسوڠڬوه 2دڠن هاتي يڠ خشوع
سمات 2كران ال َّله  .ماريله كيت ملقساناكنڽ
سچارا برجماعه دسوراو دان مسجد .اجقله اهلي
كلوارڬ ،سانق ساودارا سرتا جيرن تتڠڬ اونتوق
سام 2مالكوكنڽ اڬر كيت ممڤو منجاديكن صالة
سباڬاي ڤنولوڠ باڬي كيت ددنيا دان اخيرة ننتي.
رنوڠيله فرمان ال َّله  دالم سورة ال َب َق َرة ايات :45
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ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
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يڠ برمقصود :دان مينتاله ڤرتولوڠن (كڤد
ال َّله) دڠن جالن برصبر دان مڠرجاكن صالة.
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سسوڠڬوهڽ صالة ايت امتله برت كچوالي
باڬي اورڠ يڠ خشوع.

بار َك ال َّله لِى و َلكُم فِى ا ْل ُقرء ِ
ان ا ْل َعظِ ْي ِمَ ،و َن َف َعنِى َوإِ َّياك ُْم
ُ ْ َ ْ ْ ْ َ
َ َ
بِما فِي ِه ِمن ْاآلي ِ
ات َو ِّ
الذك ِْر ا ْل َح ِك ْي ِمَ ،و َت َق َّب َل ِمن ِّْى َو ِمنْك ُْم
َ ْ َ َ
ِ
الس ِم ْي ُع ا ْل َع ِل ْي ُم،
ت اَل َ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 ا ْل َعظِ ْي َم لِ ْى َو َلك ُْمَ ،ولِ َس ِائ ِر
ات ،وا ْلم ْؤ ِمنِين وا ْلم ْؤ ِمن ِ
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 َيـا َن َجا َة ال َّت ِائبِ ْي َن.
َف ْ
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