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ِ
ِ ِ ِ
الح ِّق
اله َدى َود ْي ِن َ
الح ْم ُد ل َّله ا َّلذ ْي َأ ْر َس َل َر ُس ْو َل ُه بِ ُ
َ
ِ
الم ْش ِرك ُْو َن.
لِ ُي ْظ ِه َر ُه َع َلى ِّ
الد ْي ِن ُك ِّله َو َل ْو ك َِر َه ُ
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َأ ْش َه ُد َأ ْن اَل إِ ٰل َه إِ اَّل الل ُ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 ُه ،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 َو َم ْن َتبِ َع ُه ْم
بِإِحس ٍ
الد ْين.
ان إِ َلى َي ْو ِم ِّ
ْ َ
َق َال الل ُه َت َعا َلى فِ ْي ِك َتابِ ِه ال َع ِز ْيز
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َأ َّما َب ْع ُدَ ،ف َيا ِع َبا َد ال َّل ِه ،إِ َّت ُق ْوا ال َّل َه َح َّق ُت َقاتِ ِه َو اَل َت ُم ْو ُت َّن
إِ اَّل َو َأ ْن ُت ْم ُم ْس ِل ُم ْون.

ماريله كيت برأوسها منيڠكتكن كإيمانن دان كتقواٴن
كڤد ال َّله  دڠن ملقساناكن سڬاال سوروهن دان
منجاٴوهي سڬاال الرڠنڽ .موده-مودهن كيت
برأوليه كأمڤونن ددنيا دان اخيرة.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

ترداڤت باپق ڤريستيوا ڤنتيڠ دالم سجاره اسالم برالكو
ڤد بولن شعبان .ساله ساتوڽ اداله ڤريستيوا ڤروبهن
اره ِق ْب َلة دري مسجد األقصى دفلسطين كمسجد
الحرام دمكة .اي برالكو ڤد بولن شعبان تاهون كدوا
هجرة.
دالم كتاب َّ
الط َب َقات كارڠن ا ْب ُن َسعد ،دروايتكن
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بهاوا رسول ال َّله  تله منزيارهي ُأ ُّم بِشْ ر بن ال َب َّراء
بن َم ْب ُرور دكاوسن ڤركمڤوڠن بني َسال َمهُ .أ ُّم بِشْ ر
مپدياكن جاموان اونتوق رسول ال َّله  دان ڤارا
صحابة بڬيندا.

اڤابيال ماسوقڽ وقتو ظهر ،بڬيندا  منديريكن صالة
دمسجد دڤركمڤوڠن ايت .كتيك بڬيندا  براد دالم
ركعة يڠ كدوا ،تورون وحي درڤد ال َّله  ممرينتهكن
سوڤاي بڬيندا منوكر اره ِق ْب َلة درڤد مڠهادڤ مسجد
األقصى كأره كعبة دمسجد الحرام ،مكة  .فرمان ال َّله
 دالم سورة البقرة ايات :144
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يڠ برمقصود :كرڤ كالي كامي مليهت اڠكاو
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(واهاي محمد) ،برأولڠ كالي مندوڠاق
كالڠيت ،مك كامي بنركن اڠكاو برڤاليڠ
مڠادڤ ِق ْب َلة يڠ اڠكاو سوكاٴي .اوليه ايت،
ڤاليڠكنله موكامو كأره مسجد الحرام (كعبة)،
دان دمان ساج كامو براد ،مك هادڤكنله موكامو
كأرهڽ .دان سسوڠڬوهڽ اورڠ (يهودي دان
نصراني) يڠ تله دبريكن كتاب مڠتاهوٴي بهاوا
ڤركارا ايت (ڤميندهن ِق ْب َلة) ايت اداله ڤرينته يڠ
بنر درڤد توهن مريك .الله سكالي 2تيدق الالي
اكن اڤ يڠ مريك الكوكن.

سلڤس تورونڽ ايات اين ،بڬيندا  تروس برڤاليڠ
مڠهادڤ كأره كعبة كمودين تروس مپمبوڠ باقي
صالة بڬيندا برسام صحابتڽ .مسجد ايت دناماكن
مسجد ِق ْب َل َت ْين يڠ ماسيه اد دمدينه هيڠڬ كهاري اين.

سلڤس ڤريستيوا ترسبوت ،ڬولوڠن منافق دان اورڠ
يهودي چوبا ممڤرسندا دان مراڬوٴي تيندقن رسول
ال َّله  .مريك ممڤرسوألكن اڤاكه ڤونچا يڠ مپببكن
محمد دان قوم مسلمين برڤاليڠ درڤد ِق ْب َلة مريك
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سالما اين.

سباڬاي جواڤن كڤد ڤرتاپان ڬولوڠن منافق دان اورڠ
يهودي كڤد ڤرسوألن يڠ سڠاج دبوات 2ايت ،ال َّله
 منورونكن ايات  142درڤد سورة البقرة .فرمانڽ:
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ﭥﭦ ﭧ ﭨﭩ
يڠ برمقصود :اورڠ يڠ بودوه دالم كالڠن مأنسي
(قوم يهودي دان مشركين) اكن بركات" :اڤاكه
يڠ منجاديكن اورڠ اسالم برڤاليڠ دري ِق ْب َلة
مريك سالما اين؟" كاتاكنله (واهاي محمد):
"تيمور دان بارت اداله كڤوپاٴن ال َّله ".ال َّله
ممبريكن هدايه كڤد سسياڤا يڠ دكهندقيڽ
كجالن يڠ لوروس (اڬام اسالم).

ڤريستيوا ڤروبهن اره ِق ْب َلة مروڤاكن سواتو تمڤرن يڠ
هيبت كڤد اورڠ يهودي يڠ سالما اين بربڠڬ دڠن
ِق ْب َلة مريك ياٴيت بيت المقدس .مريك منچموه دان
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مڠيجيك اومت اسالم كران مڠيكوت ِق ْب َلة اورڠ
يهودي سبلوم اينَ .وا ْل َحال ،كواجيڤن مڠهادڤ ِق ْب َلة
كتيك صالة اداله ساتو ڤرينته دان كتتڤن درڤد الله
 .اينيله سبنرڽ كونسيڤ كطاعتن دان كڤاتوهن يڠ
مطلق كڤد سڬاال سوروهن ال َّله .
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

ڤريستيوا ڤروبهن اره ِق ْب َلة دري مسجد األقصى دبيت
المقدس كبيت ال َّله دمكة ممبوقتيكن ككواساٴن ال َّله
 ممڤركننكن حاجة رسول ال َّله  يڠ ساللو بردعا
اڬر داڤت ِ
برق ْب َلتكن بيت ال َّله.

دالم حال اين ،بوكنله بيت المقدس اتاو مكة يڠ
منجادي توجوان ،سباليقڽ صفة كطاعتن كيت اڤابيال
منريما ڤرينته ال َّله ،تمبهن ڤوال مڠهادڤ كاره ِق ْب َلة
مروڤاكن ساله ساتو شرط صح عباده صالة .سبدا
رسول ال َّله  دالم سبواه حديث يڠ دروايتكن اوليه
امام البخاري دان امام مسلم:
ِ
وء ُث َّم ْاس َت ْقبِ ِل
إِ َذا ُق ْم َ
ت إِ َلى َّ
الص اَلة َف َأ ْسبِ ِغ ا ْل ُو ُض َ
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ا ْل ِق ْب َل َة َف َك ِّب ْر

يڠ برمقصود :جك كامو هندق مڠرجاكن صالة،
مك سمڤورناكنله وضوءمو اللو مڠهادڤله
ِ
كق ْب َلة ،كمودين برتكبيرله اونتوق صالة.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

سباڬاي مڠاخيري خطبة ،ماريله كيت برسام2
ممڤركوكوهكن ڤرڤادوان انتارا كيت سباڬايمان كيت
دساتوكن دالم منونايكن صالة دڠن اره ِق ْب َلة يڠ ساتو،
مك جاٴوهيله ڤرڤچاهن .اڤابيال كيت برڤچه بله،
موسوه 2اسالم اكن موده مڠمبيل كسمڤتن اونتوق
مڠواساٴي كيت.
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يڠ برمقصود :ال َّله جواله يڠ مميليقي تيمور دان
بارت .مك كمان سهاج كامو مڠهادڤكن ديري
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(ڤد وقتو برصالة اتس ڤرينتهڽ) ،مك دسيتوله
ِق ْب َلة يڠ درضاٴي ال َّله .سسوڠڬوهڽ ال َّله مها
لواس (رحمة دان ليمڤه كورنياٴنڽ) الڬي مها
مڠتاهوٴي.

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،
تلاَ َ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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