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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 ُ

ﺳﻴﺮي
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َ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 ُ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 ِّ
ْ َ

َ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
∫tË« sJœ Ê«œ oLOœ
إِ اَّل َو َأ ْن ُت ْم ُم ْس ِل ُم ْون.
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ماريله كيت برسام 2منيڠكتكن كتقواٴن كڤد ال َّله 
دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منيڠڬلكن سڬاال
i
الرڠنڽ .موده-مودهن كيت دبركتي ال َّله  ددنيا
دان اخيرة.
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سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

دالم كهيدوڤن برمشاركت ،اومت اسالم دتونتوت
منجاڬ صلة الرحيم دان كهرمونين براساسكن
كڤد نيالي 2اخالق يڠ لوهور .كيت دأجر اونتوق
منچينتاٴي دان مڠاسيحي ساودارا سأڬام كيت،
ساليڠ مڠمبيل برت ،ساليڠ ممبنتو دان منجاڬ َع ْيب
انتارا ساتو سام الٴين .سبدا رسول ال َّله  دالم
سبواه حديث يڠ دروايتكن اوليه امام البخاري دان
امام مسلم:
ا ْل ُم ْسلِ ُم َأ ُخو ا ْل ُم ْسلِمِ :لاَ َي ْظلِ ُم ُهَ ،ولاَ ُي ْسلِ ُم ُهَ .م ْن
ِ
ك َ ِ
اجتِ ِهَ .و َم ْن
اج ِة َأ ِخ ْي ِه ،ك َ
َان ال َّل ُه في َح َ
َان في َح َ
َف َّر َج َع ْن ُم ْسلِ ٍم ك ُْرب ًةَ ،ف َّر َج ال َّل ُه َعنْ ُه بِ َها ك ُْر َب ًة ِم ْن
ك َُر ِ
ب َي ْو ِم ا ْل ِق َي َام ِةَ .و َم ْن َس َت َر ُم ْسلِ ًماَ ،س َت َر ُه ال َّل ُه
َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة .
يڠ برمقصود :سأورڠ مسلم اداله ساودارا باڬي
مسلم يڠ الٴين .اي تيدق منظالميڽ دان تيدق
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مپرهكنڽ كڤد موسوهڽ .سسياڤا ممبريكن
ڤرتولوڠن اكن حاجة ساوداراڽ ،مك ال َّله اكن
منولوڠ دالم حاجتڽ .سسياڤا ممبريكن كالڤڠن
كڤد سسأورڠ مسلم درڤد سسواتو كسوسهن،
مك ال َّله اكن مالڤڠكن اي درڤد سواتو
كسوسهن درڤد سكين باپق كسوسهن ڤد هاري
قيامة .سسياڤا يڠ منوتوڤ َع ْيب سأورڠ مسلم،
مك ال َّله اكن منوتوڤ َع ْيب اورڠ ايت ڤد هاري
قيامة.

َع ْيب ساودارا سأڬام كيت اداله سواتو ڤركارا يڠ تيدق
بوليه سوينڠ-وينڠڽ دبوك اتاو دسيبركن كڤد اورڠ
الٴين .بوكن ايت سهاج ،كيت جوڬ دالرڠ ممبوك
َع ْيب ڤيهق الٴين يڠ كيت اڠڬڤ سباڬاي موسوه.

دالم ڤوليتيك چونتوهڽ ،ڤربواتن ممبوروق 2دان
مپيبار َع ْيب اينديۏيدو درڤد ڤرتي ڤوليتيك يڠ بربيذا
بڬيتو منجادي .2هاري اين اورڠ مڠڬوناكن اينترنيت
سباڬاي سالورن اونتوق ممبوات فتنه ،ادو دومبا،
سراڠن ڤريبادي دان ممبوك َع ْيب الونڽ .كادڠ 2اي
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دإيكوتي دڠن كات 2كست دان ماكي هامون تنڤا
مڠهيراوكن دوسا دان تڬاهن اڬام.

ال َّله  مڠنچم ڤربواتن سڤرتي اين ماللوءي فرمانڽ
دالم سورة ال ُّنور ايات :19
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يڠ برمقصود :سسوڠڬوهڽ اورڠ يڠ سوك
مڠهيبهكن تودوهن 2يڠ بوروق دالم كالڠن
اورڠ يڠ برإيمان ،مريك اكن برأوليه عذاب يڠ
امت ڤديه ددنيا دان داخيرة دان ال َّله مڠتاهوٴي
(سڬاال ڤركارا) سدڠكن كامو تيدق مڠتاهوٴي.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

ڤربواتن مپيباركن َع ْيب اورڠ الٴين برالكو دالم
ڤلباڬاي بنتوق .اد يڠ سوك منجاجا قيصه كرونتوهن
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رومه تڠڬ اورڠ ،مراكم ۏيديو ڤرالكوان سيكسوال،
مڠع ْيبكن دان اد يڠ مڠيجيك
مپيبار ڤوستر اتاو ڬمبر يڠ َ
بنتوق فيزيكل سسأورڠ .كيت دالرڠ مڠيجيك اتاو
كع ْيبن اورڠ الٴين سڤرتي
مڠهينا ككوراڠن اتاو َ
ڬموق ،كوروس كريڠ ،كوليت هيتم ،واجه هودوه،
كچاچتن دان سباڬايڽ .سموا اين ترماسوق دالم
ڤربواتن مڠومڤت ،مڠجي دان ممڤرليكيه اورڠ الٴين
اله َم َزة ايات
يڠ دكجي اوليه ال َّله  ماللوءي سورة ُ
:1

ﭑ ﭒﭓﭔ

ﭢﭣﭤﭥﭦ
يڠ برمقصود :كچالكاٴن بسر باڬي ستياڤ
ڤڠومڤت الڬي ڤڠجي.

مڠومڤت ،مڠجي دان مندده َع ْيب اورڠ الٴين أومڤام
مماكن داڬيڠ ساودارا سنديري يڠ تله ماتي .فرمان
الح ُج َرات ايات :12
ال َّله  دالم سورة ُ

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ
13

ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ
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يڠ برمقصود :واهاي اورڠ يڠ برايمان!
جاٴوهيله كباپقن سڠكاٴن ،كران سسوڠڬوهڽ
سبهاڬين درڤد سڠكاٴن ايت اداله دوسا .دان
جاڠنله كامو مڠينتيڤ اتاو منچاري 2كسالهن
كع ْيبن اورڠ .جاڠنله ستڠه كامو مڠومڤت
دان َ
ستڠهڽ يڠ الٴين .اداكه سسأورڠ درڤد كامو
سوك مماكن داڬيڠ ساوداراڽ يڠ تله ماتي؟
(جك دمكين كاداٴن مڠومڤت) مك سوده
تنتو كامو جيجيق كڤداڽ( .اوليه ايت ،ڤاتوهيله
الرڠن يڠ ترسبوت) دان برتقواله كامو كڤد
ال َّله .سسوڠڬوهڽ ال َّله مها ڤنريما توبة الڬي مها
ڤپايڠ.

موسوه 2اسالم اكن برڬمبيرا اڤابيال مليهت اومت
ب-مڠع ْيب
اسالم بنچي-ممبنچي ،هينا-مڠهيناَ ،ع ْي
َ
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دان فتنه-ممفتنه سسام سنديري يڠ ممباوا كڤد
ڤرڤچاهن .ڬولوڠن يڠ دالم هاتيڽ اد ڤراساٴن بنچي
دان حسد كڤد ساودارا سإسالمڽ مروڤاكن ڬولوڠن
يڠ اد دالم ديريڽ صفة 2منافق .اخيرڽ ڤربواتن اين
تيدق اكن مڠونتوڠكن سسياڤا ،سباليقڽ ڤرڤادوان
اكن منجادي سماكين راڤوه دان اومت اسالم اكن
سماكين لمه.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

سباڬاي مڠأخيري خطبة ،ماريله كيت برسام2
ممبرسيهكن ديري درڤد سبارڠ صفة كجي خصوصڽ
مڠع ْيبكن
سڤرتي ايري هاتي ،حسد دڠكي ،سوك َ
اورڠ الٴين ،سوك مڠومڤت دان سوك مليهت اورڠ
الٴين دمالوكن .اسالم مالرڠ ڤربواتن ممبوك َع ْيب
اورڠ الٴين دمي منجاڬ كهرمونين هوبوڠن صلة
الرحيم سسام كيت .جاڬاله نام باٴيق سسام ساودارا
سأڬام كيت دان ڤليهاراله كحورمتنڽ سسواي دڠن
ڤرينته ال َّله  دان رسولڽ.
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ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ
ﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
يڠ برمقصود :سسوڠڬوهڽ اورڠ يڠ منداتڠكن
بهاي (سيقسا ،بونوه دان سباڬايڽ) كڤد اورڠ
لالكي دان وانيتا يڠ برإيمان ،كمودين مريك
تيدق برتوبة ،مك مريك اكن برأوليه عذاب
نراك جهنم دان مريك اكن برأوليه عذاب اڤي يڠ
قوات ممباكر.

بار َك ال َّله لِى و َلكُم فِى ال ُقرء ِ
ان ال َعظِ ْي ِمَ ،و َن َف َعنِى َوإِ َّياك ُْم
ُ ْ َ ْ ْ ْ َ
َ َ
بِما فِي ِه ِمن اآلي ِ
ات َو ِّ
الح ِك ْي ِمَ ،و َت َق َّب َل ِمن ِّْى َو ِمنْك ُْم
الذك ِْر َ
َ ْ َ َ
ِ
الس ِم ْي ُع ال َ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 ال َعظِ ْي َم لِ ْى َو َلك ُْمَ ،ولِ َس ِائ ِر
ات ،والم ْؤ ِمنِين والم ْؤ ِمن ِ
المس ِل ِمين والمس ِلم ِ
َات،
َ ُ ْ َ ُ
ُ ْ ْ َ َ ُ ْ َ
ِ
الم ْس َت ْغ ِف ِر ْي َن َو َيا َن َجا َة ال َّت ِائبِ ْي َن.
اس َت ْغف ُرو ُه َف َيا َف ْو َز ُ
َف ْ
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