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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

وح َد ُه اَل َش ِر ْي َك َل ُهَ ،و َأ ْش َه ُد َأ َّن
َأ ْش َه ُد َأ ْن اَل إِ ٰل َه إِ اَّل ال َّل ُه ْ
َ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.
َأما بع ُدَ ،فيا ِعباد ال َّل ِه ،اِ َّت ُقوا ال َّله ،و ُأ ِ
وصيك ُْم َو َن ْف ِسي
َ َ
َ َ َ
َّ َ ْ
∫tË« sJœ Ê«œ oLOœ
بِ َت ْق َوى ال َّل ِه َو َطا َعتِ ِه َل َع َّلك ُْم ُت ْف ِل ُح َ
ون.
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ماريله كيت برسام 2منيڠكتكن كتقواٴن كڤد ال َّله 
سڬاال
دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منيڠڬلكن
i
الرڠنڽ .موده مودهن كيت دبركتي دان درحمتي ال َّله
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 ددنيا دان اخيرة.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

ڤرينته منديريكن صالة دسبوت براولڠ 2كالي دالم
القرءان باڬي منونجوقكن بهاوا ملقساناكنڽ اداله
سواتو تونتوتن يڠ امت بسر دان منيڠڬلكنڽ اداله
دوسا يڠ امت بسر .فرمان ال َّله  دالم سورة ٰط ٰه
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.

اڬام اسالم ايت سنديري تربينا براساسكن ليم ڤركارا
اوتام .انتاراڽ اياله ڤرينته منديريكن صالة .سبدا
رسول ال َّله  ماللوءي حديث يڠ دروايتكن اوليه
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امام الترمذي:

َر ْأ ُس األَ ْم ِر ا ِ
الصلاَ ُة َو ِذ ْر َو ُة َسنَ ِام ِه
إل ْسلاَ ُم َو َع ُم ْو ُد ُه َّ
ا ْل ِ
ج َها ُد

يڠ برمقصود :اساس اوروسن (اڬام) ايت اداله
اسالم ،تياڠڽ اداله صالة دان ڤونچق كتيڠڬينڽ
اداله جهاد.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

سجق اخير 2اين دداڤتي راماي اورڠ اسالم يڠ
مڠابايكن صالة فرض .بهكن تيدق سديكيت درڤد
كالڠن مريك يڠ براني منيڠڬلكنڽ دڠن سڠاج دان
ترڠ-ترڠن .كادڠكاال هاپاله دسببكن اوليه ڤركارا يڠ
كچيل سڤرتي برسوكن ،سيبوق بكرجا ،ممبلي بله
دڤوست 2جوالن اتاو دڠن السن تراللو لتيه.

ڤلباڬاي انچمن كراس دجنجيكن كڤد اورڠ يڠ
منيڠڬلكن صالة .انتاراڽ اياله:

بوليه دحكومكن كافر سكيراڽ دي منافيكن كواجيڤن
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صالة .سبدا رسول ال َّله  ماللوءي حديث يڠ
دروايتكن اوليه امام الترمذي.
ِ
الصلاَ ُة َف َم ْن َت َرك ََها َف َق ْد
ا ْل َع ْه ُد ا َّلذي َب ْينَنَا َو َب ْينَ ُه ْم َّ
َك َف َر

يڠ برمقصود :ڤرجنجين يڠ اد انتارا كامي دڠن
مريك (اورڠ كافر) اداله صالة .مك بارڠسياڤا
يڠ منيڠڬلكنڽ مك دي تله كافر.

دوسا منيڠڬلكن صالة جوڬ اكن مپببكن سسأورڠ
ايت دماسوقكن كدالم نراك .فرمان ال َّله  دالم
المدَّ ِّثر ايات  42هيڠڬ .43
سورة ُ

ﰖﰗﰘﰙﰚﰛﰜﰝﰞﰟﰠ

يڠ برمقصود( :ستله مليهت اورڠ يڠ بردوسا
ايت ،مريك بركات)“ :اڤاكه يڠ مپببكن كامو
ماسوق كدالم (نراك) َس َقر؟” اورڠ يڠ بردوسا
ايت منجواب“ ،كامي دهولوڽ تيدق ترماسوق
دالم كومڤولن اورڠ يڠ مڠرجاكن صالة”.
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سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

اورڠ يڠ منيڠڬلكن صالة جوڬ توروت دانچم
بهاوا مريك اكن دسيقسا دڠن دكومڤولكن برسام
قارون ،فرعونٰ ،ه َمان دان ُأ َب ْي بن َخ َلف .رسول ال َّله
 برسبدا ماللوءي حديث يڠ دروايتكن اوليه امام
احمد:
َت َل ُه ن ُْو ًرا َو ُب ْر َهانًا َون ََجا ًة
َم ْن َحا َف َظ َع َل ْي َها كَان ْ
َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِةَ .و َم ْن َل ْم ُي َحافِ ْظ َع َل ْي َها َل ْم َيك ُْن َل ُه ن ُْو ٌر
َان َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة َم َع َق ُار ْو َن
ان َو اَل ن ََجاةٌَ .وك َ
َو اَل ُب ْر َه ٌ
ان و ُأبي ب ِن َخ َل ٍ
ِ
ف.
َوف ْر َع ْو َن َو َه َام َ َ َ ِّ ْ

يڠ برمقصود :بارڠسياڤا يڠ منجاڬاڽ (صالة
فرض) مك دي اكن ممڤروليه چهاي دان بوقتي
يڠ پات سرتا كسالمتن ڤد هاري قيامة .دان
بارڠسياڤا يڠ تيدق منجاڬاڽ ،مك تياد باڬيڽ
چهاي دان بوقتي يڠ پات سرتا كسالمتن .دان
اداله دي ڤد هاري قيامة (دكومڤولكن) برسام
قارون ،فرعونٰ ،ه َمان دان ُأ َب ْي بن َخ َلف.
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اورڠ يڠ منيڠڬلكن صالة جيواڽ ساللو ڬليسه دان
تيدق تنڠ .مانكاال اورڠ يڠ ملقساناكن صالة جيواڽ
اكن سنتياس تنترام دان داماي .فرمان ال َّله  دالم
الم َعا ِرج ايات  19هيڠڬ :23
سورة َ
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يڠ برمقصود :سسوڠڬوهڽ مأنسي ايت
دجاديكن برطبيعة ريسه ڬليسه (الڬي بخيل
كدكوت) .اڤابيال دي دتيمڤا كسوسهن ،دي
ساڠت ريسه ڬليسه .دان اڤابيال دي بروليه
كسنڠن ،دي ساڠت بخيل .كچوالي اورڠ
يڠ مڠرجاكن صالة .ياٴيت مريك يڠ تتڤ
مڠرجاكن صالة مريك.

لبيه مندوكاچيتاكن كيت اياله ،كداڤتن جوڬ اومت
اسالم هاري اين يڠ جارڠ ماله اد يڠ تيدق ڤرنه
منديريكن صالة جمعة سدڠكن اورڠ يڠ منيڠڬلكنڽ
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دڠن سڠاج تنڤا كعذورن اتاو دڠن سبب برمالس-
مالسن ،اكن دتوتوڤ هاتيڽ درڤد منريما كبنرن دان
دڬولوڠكن دالم كالڠن اورڠ يڠ الالي.سبدا رسول
ال َّله  دالم حديث يڠ دروايتكن اوليه امام مسلم:
َلينْ َت ِهين َأ ْقوام عن ود ِع ِهم ا ْلجمع ِ
ات َأ ْو َل َي ْختِ َم َّن
َ َ َّ َ ٌ َ ْ َ ْ ْ ُ ُ َ
ال َّل ُه َع َلى ُق ُل ْوبِ ِه ْم ُث َّم َل َيك ُْون ََّن ِم َن ا ْلغَافِلِ ْي َن

يڠ برمقصود :جاڠنله سكالي 2سواتو قوم
منيڠڬلكن ببراڤ صالة جمعة اتاو ال َّله  اكن
منوتوڤ هاتي مريك كمودين مريك منجادي
سبهاڬين درڤد اورڠ يڠ الالي.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

ماريله كيت منچونتوهي اومت اسالم دنڬارا ُت ْر ِكي
يڠ منظاهيركن كچينتاٴن مريك كڤد اڬام اسالم.
ريبوان اورڠ حاضر منونايكن صالة ليم وقتو سچارا
برجماعه دمسجد خصوصڽ صالة صبح ،ڤدحال
سبلومڽ مريك بڬيتو بڠڬ دڠن ڤڬڠن سيكولر،
سڤاتوتڽ سيكڤ سدميكينله يڠ ڤرلو كيت تالدني.
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اوليه ايت ،منجادي تڠڬوڠجواب كيت سموا ،سام
اد دڤريڠكت كلوارڬ ،مشاركت دان ڤمرينته اونتوق
ممڤرتيڠكتكن الڬي اوسها دان ڬالقن اڬر ستياڤ
اهلي كلوارڬ كيت ،مشاركت دان اومت اسالم
سلوروهڽ سنتياس منديريكن صالة دڠن استقامه
دان تيدق مڠابايكنڽ.
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ﮰﮱﯓﯔﯕ
يڠ برمقصود :دان ڤرينتهكنله كلوارڬامو سرتا
اومتمو مڠرجاكن صالة دان هندقله اڠكاو
برصبر منونايكنڽ.

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
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 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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