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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.
1

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

هاري قيامة ڤستي اكن ترجادي .اي جنجي ال َّله 
يڠ تياد سسياڤاڤون تاهو بيالكه اي برالكو .رسول
ال َّله  سريڠ ممڤرايڠتكن اومتڽ تنتڠ كداتڠن هاري
قيامة ترسبوت .ترپات تندا-تنداڽ سوده نمڤق جلس
برالكو ڤد هاري اين ،سأكن 2ممبري ڤريڠاتن جلس
تنتڠ بتاڤ همڤيرڽ ساعت يڠ دجنجيكن ايت .يڠ
تيڠڬل چوما تيوڤن سڠكاكاال مالئكة اسرافيل ،يڠ
تله ڤون برسديا منيوڤكنڽ ڤد بيال 2ماس .مك ،اڤاكه
يڠ ماسيه كيت ليكاكن سدڠكن ساعت برالكوڽ
قيامة سوده كين همڤير؟
الز َمر ايات :68
فرمان ال َّله  دالم سورة ُّ
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يڠ برمقصود :دان دتيوڤله سڠكاكاال ،مك ماتيله
سياڤا يڠ دالڠيت دان دبومي كچوالي سياڤا يڠ
دكهندقي ال َّله .كمودين دتيوڤ سڠكاكاال ايت
سكالي الڬي مك تيبا 2مريك برديري منوڠڬو
(كتنتوان ماسيڠ.)2

ستله دتيوڤ سڠكاكاال كدوا ،سموا مخلوق
دبڠكيتكن دري قبور دان دهيمڤونكن دڤادڠ َم ْح َشر
سباڬايمان فرمان ال َّله  دالم سورة إبراهيم ايات
:48

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ

ﮩﮪﮫﮬ

يڠ برمقصود :ڤد هاري (كتيك) بومي دڬنتي
دڠن بومي يڠ الٴين دان (دمكين ڤوال) الڠيت،
دان مريك سمواڽ (دڤادڠ محشر) بركومڤول
مڠهادڤ ال َّله يڠ مها اسا الڬي مها ڤركاس.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،
3

اڤاكه ڤرسدياٴن كيت ،سبلوم سڠكاكاال دتيوڤكن؟
برايكوت اداله انتارا ڤركارا يڠ ڤاتوت دالكوكن
سباڬاي ڤرسدياٴن مڠهادڤي اخيرة :

لقساناكنله ڤرينته يڠ دواجبكن كڤد كيت سڤرتي
صالة ،زكاة ،ڤواسا دان مڠرجاكن حج باڬي يڠ ممڤو.
جاٴوهيله سڬاال ڤركارا يڠ دالرڠ سڤرتي ِ
منش ِريكن
ال َّله  دڠن بربڠڬ مڠاتاكن“ :ساي دالهيركن
اسالم تتاڤي ساي تيدق مملوق اڬام اسالم” سرتا
جاٴوهيله الرڠن يڠ الٴين سڤرتي برزنا ،مينوم ارق،
برجودي ،بربوهوڠ دان الٴين .2اينيله ڤركارا 2يڠ
هاروس كيت ڤرهاتيكن دالم كهيدوڤن كيت سبلوم
تيباڽ ساعت كماتين اتاو هاري قيامة .مندرهاك كڤد
ايبو دان ايه ،منيندس ڬولوڠن لمه ،منيڤو ،منچوري،
ممبري دان منريما رسواه سرتا ممبونوه .مريك يڠ
بردوسا سڬراله برتوبة كڤد ال َّله  دان ممينتا معاف
درڤد اورڠ يڠ مريك انياي .جك تيدق ،مريك باكل
منجادي ُم ْف ِليس ڤد هاري قيامة.
4

درڤد ابو هريرة  ،رسول ال َّله  برسبدا دالم
حديث رواية امام مسلم دان الترمذي يڠ برمقصود :
تاهوكه كامو سياڤاكه اورڠ يڠ مفليس؟ جواب
ڤارا صحابة :اورڠ يڠ مفليس ايت واهاي رسول
ال َّله اياله اورڠ يڠ هابيس هرتاڽ دان ڤركاكس
رومهڽ اونتوق ممباير هوتڠ دان بلوم جوڬ
سلساي ،سهيڠڬ اي تيدق ڤوپا هرتا دان
ڤركاكس رومه الڬي .كات نبي  :بوكن بڬيتو.
سبنرڽ اورڠ يڠ مفليس اياله مريك يڠ داتڠ ڤد
هاري قيامت دڠن صالتڽ سمڤورنا ،زكاتڽ يڠ
دتونايكن ،ڤواساڽ يڠ ڤنوه ،تتاڤي اي تله مماكي
اين ،منودوه ايت ،مماكن هرتا اين ،منومڤهكن
داره ايت ،مموكول اين ،مك دبايركن اونتوق
سموا ايت دري ڤهاال-ڤهاالڽ .كمودين بيال
تله هابيس سڬاال ڤهاالڽ سبلوم سلساي ممباير
تڠڬوڠن هوتڠڽ ،مك دأمبيلكن ڤوال دوسا2
اورڠ يڠ دڬڠڬوڽ ايت دان دتڠڬوڠكن كڤداڽ.
كمودين دلمڤركن دي كدالم نراك.
5

برأوسهاله اونتوق منجادي توجوه ڬولوڠن يڠ
دناٴوڠي سرتا دليندوڠي ال َّله  ڤد هاري اخيرة
ننتي.
درڤد ابو هريرة  ،رسول ال َّله  برسبدا دالم
حديث رواية امام البخاري يڠ برمقصود:
توجوه ڬولوڠن يڠ اكن دناٴوڠي اوليه ال َّله
ڤد ناٴوڠنڽ ،ڤد هاري يڠ تيدق اد ناٴوڠن
كچوالي ناٴوڠنڽ ،ياٴيت :ڤميمڤين يڠ عادل،
ڤمودا يڠ هيدوڤ ترديديق ڤد عبادة توهنڽ،
لالكي يڠ هاتيڽ ترڤاٴوت ڤد مسجد ،دوا اورڠ
لالكي يڠ بركاسيه سايڠ كران ال َّله ،برتمو دان
برڤيسه كراناڽ ،لالكي يڠ دڬودا اوليه ڤرمڤوان
يڠ ممڤوپاٴي كمولياٴن دان كچنتيكن ،مك
دي بركات; "اكو تاكوت كڤد ال َّله" ،لالكي يڠ
برصدقه دان مپمبوپيكنڽ هيڠڬ تاڠن كيريڽ
ڤون تيدق مڠتاهوٴي اڤ يڠ دبريكن اوليه تاڠن
كاننڽ ،لالكي يڠ برذكر مڠيڠاتي ال َّله ڤد ساعت
برسنديرين مك مڠاليرله اير ماتاڽ“.
6

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

هيتوڠله ديري سبلوم كيت دڤرهيتوڠكن دهادڤن
ال َّله  .برسدياله دڠن بكلن تقوى ،علمو دان عمل
صالح سباپق-باپقڽ .موده-مودهن كيت دبري
كريڠنن دالم سيتواسي يڠ ڤنوه دريتا دان سوكر اين.
الحشْ ر ايات :18
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يڠ برمقصود :واهاي اورڠ يڠ برايمان ،برتقوى
له كڤد ال َّله دان هندقله ستياڤ ديري ممرهاتيكن
اڤ يڠ تله دڤربواتڽ اونتوق هاري ايسوق
(اخيرة); دان برتقواله كڤد ال َّله ،سسوڠڬوهڽ
ال َّله مها مڠتاهوي اڤ يڠ كامو الكوكن.
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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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