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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
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ْ ُ ْ
009/10
014/1
َف اَل م ِض َّل َله ومن ي ْض ِل ْل َف اَل ه ِ
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 َ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.

ِ
ِ
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اي
َأ َّما َب ْع ُدَ ،ف َيا ع َبا َد ال َّله ،إِ َّت ُقوا ال َّل َه َو ُأ ْوص ْيك ُْم َوا َّي َ
∫tË« sJœ Ê«œ oLOœ
بِ َت ْق َوى ال َّل ِهَ ،ف َق ْد َف َاز ا ْل ُم َّت ُق ْو َن.

Íd~ wH WUL« VU

ماريله كيت برسام 2منيڠكتكن كتقواٴن كڤد ال َّله 
سڬاال
دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منيڠڬلكن
i
الرڠنڽ .موده-مودهن كيت دبركتي دان درحمتي
1

ال َّله  د دنيا دان اخيرة.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

اسالم منونتوت اومتڽ سوڤاي بكرجا دڠن
برسوڠڬوه 2اونتوق منچاري رزقي يڠ برسيه
الڬي حالل دمي كسجهتراٴن ديري ،كلوارڬ،
مشاركت دان نڬارا .اسالم مالرڠ اومتڽ يڠ تيدق
برتڠڬوڠجواب ،مالس بكرجا ،منيڤو اتاو مپليويڠ
دالم ڤكرجاٴنڽ .نامون ڤرسوالن بسر تيمبول ،اداكه
كرجا يڠ كيت الكوكن سالما اين برتڤتن دڠن شريعة
اسالم؟ اداكه كيت سنتياس ملقساناكن تڠڬوڠجواب
دڠن سمڤورنا سرتا مپلسايكن توڬسن دڠن سباٴيق
موڠكين؟ اداكه كيت تله منجاٴوهكن ديري درڤد
سبارڠ بنتوق ڤنيڤوان ،ڤپليويڠن دان سأومڤاماڽ؟
ايڠتله ،سموا ڤركارا يڠ كيت الكوكن دالم دنيا اين
اداله عباده دان ڤرهمباٴن كڤد ال َّله  سباڬايمان
فرمانڽ دالم سورة َّ
الذا ِر َيات ايات :56
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يڠ برمقصود :دان اكو تيدق منچيڤتاكن جين دان
مأنسي مالٴينكن سوڤاي مريك مپمبهكو.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

ڤروفيسور دوكتور يوسف ال َق ْر َضا ِوي دالم
مڠهورايكن مڠناٴي كونسيڤ كرجا سباڬاي عباده
تله منتڤكن ليم شرط اوتام يڠ واجب دڤاتوهي باڬي
ماليقكن كرجا كيت ترڬولوڠ سباڬاي عباده .شرطڽ
اداله ستياڤ كرجا يڠ دالكوكن ايت مستيله تيدق
برچڠڬه دڠن شريعة اسالم .ستياڤ كرجا يڠ حالل
ايت مستيله دلقساناكن دڠن نية يڠ إخالص ياٴيت
منجالنكن توڬس سباڬاي خليفه دموك بومي ال َّله
 .كرجا ايت جوڬ مستيله دلقساناكن دڠن ڤنوه
كسوڠڬوهن (ا ِ ْلتِ َزام) دان دڠن كممڤوان يڠ ترباٴيق
سرتا كرجا ايت هندقله سنتياس منوروت كتتڤن
شرع.
صفة أمانه مروڤاكن اساس كڤد ستياڤ ڤكرجاٴن.
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تنڤا مميليقي صفة اين ،ڤلباڬاي ڤپليويڠن اكن
موده برالكو .اڤابيال كيت برامانه ،كيت تيدق اكن
مڠابايكن اڤ سهاج تڠڬوڠجواب يڠ دأمانهكن،
تيدق مڠخيانتي ماجيكن ماله تيدق مپالهڬوناكن
كڤرچاياٴن يڠ دبريكن.
ڤكرجا يڠ باٴيق دان تكون ممڤو ممڤاميركن كرجا
دڠن سمڤورنا دان سنتياس ممباٴيقي موتو كرجاياڽ
دري سماس كسماس .حديث يڠ دروايتكن اوليه
امام ال َب ْي َه ِقي َر ِح َم ُه ال َّله بهاوا رسول ال َّله  برسبدا:
ِ
ب إِ َذا َع ِم َل َأ َح ُدك ُْم َع َم اًل َأ ْن
إِ َّن ال َّل َه َت َعا َلى ُيح ُّ
ُي ْت ِقنَ ُه
يڠ برمقصود :سسوڠڬوهڽ ال َّله  مڠاسيهي

سسأورڠ يڠ اڤابيال مالكوكن سسواتو كرجا،
دي مالكوكنڽ دڠن تكون.

هاري اين كيت داڤتي ڤكرجا 2اسيڠ مڠواساٴي
ڤلباڬاي بيدڠ ڤكرجاٴن دنڬارا كيت سڤرتي سيكتور
ڤمبيناٴن ،ڤرتانين ،ڤركيلڠن ،كسالمتن دان الٴين.2
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مريك لبيه دڤرچاياٴي كران سيكڤ كسوڠڬوهن دان
برديسيڤلين دالم ڤكرجاٴن .ترداڤت سبهاڬين انق2
مودا كيت تيدق ممڤوپاٴي ڤكرجاٴن دان تيدق ماهو
بكرجا سدڠكن ڤلواڠ ڤكرجاٴن سنتياس تربوك
اونتوق مريك .سبهاڬين درڤد مريك ممڤوپاٴي
ڤكرجاٴن تتاڤي تيدق برسوڠڬوه 2دان برديسيڤلين
دالم ڤكرجاٴن سڤرتي داتڠ كرجا ليوات ،ڤونتيڠ دان
تيدق أمانه .اين اداله سيكڤ نيڬاتيف يڠ ڤرلو داوبه.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

اسالم ممنتيڠكن ستياڤ اومتڽ ممڤوپاٴي اخالق
يڠ باٴيق دان أمانه دالم ڤكرجاٴن .مك دڠن ايت،
جاڠنله كيت مميكيركن واڠ سمات 2دان مڠلوه
سرتا ممڤرسوالكن ڬاجي يڠ دتريما تيدق ستيمڤل
دڠن كرجا دان جاوتن يڠ دڤڬڠ .لبيه برت الڬي ،اد
دالم كالڠن كيت يڠ مڠمبيل كسمڤتن مالكوكن كرجا
دلوار بيدڠ توڬس ،سهيڠڬ مڠابايكن كرجا حقيقي
يڠ دڤڬڠ هاڽ سمات 2كران واڠ .ايڠتله! اسالم امت
منونتوت اومتڽ اڬر ملقساناكن كرجا دڠن ڤنوه أمانه
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كران ستياڤ ڤونچا رزقي اكن دڤرسوالكن داخيرة
كلق.
ايڠتله! دالم كسيبوكن كيت ملقساناكن تڠڬوڠجواب
بكرجا تيدق بوليه منجادي السن اونتوق منيڠڬلكن
كواجيڤن كڤد ال َّله  .راماي يڠ منيڠڬلكن صالة
فرض ليم وقتو دان صالة جمعة سمات 2كران كرجا.
يقينله بهاوا ال َّله  تيدق اكن ممبركتي ڤكرجاٴن يڠ
كيت الكوكن دسببكن اوليه كچواين دالم ملقساناكن
ڤرينتهڽ.

تونجوقكن اخالق يڠ موليا كڤد راكن سكرجا
دان اورڠ عوام سوقتو منجالنكن توڬس .جاڠنله
منجاديكن جاوتن دان ڤڠكت يڠ كيت ڤرأوليهي
سباڬاي تيكيت اونتوق كيت مماكي هامون اتاو
مڠهرديق ڤكرجا باوهن .سباليقڽ برهيمهله دالم
منڬوردان منصيحتي مريك .بكرجاله دڠن راجين
دان حرمتيله ڤڬاواي اتاو يڠ برجاوتن لبيه تيڠڬي
سوڤاي سواسان دتمڤت كرجا اكن منجادي هرموني.
6

سكيراڽ ڤركارا 2اين دتڤتي ،باروله اي دكاتاكن كرجا
سباڬاي عباده دان دڬنجري ڤهاال دسيسي ال َّله .
فرمان ال َّله  دالم سورة ال َّن ْحل ايات :114
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يڠ برمقصود :اوليه ايت (واهاي اورڠ يڠ
برايمان) ماكنله دري اڤ يڠ تله دكورنياكن
ال َّله كڤد كامو دري بندا 2يڠ حالل الڬي باٴيق
دان شكوريله نعمت ال َّله ،جك كامو هاڽ مپمبه
كڤدڽ سمات.2

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 َّ
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َ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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