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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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َف اَل م ِض َّل َله ومن ي ْض ِل ْل َف اَل ه ِ
اد َي َل ُه.
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َأ ْش َه ُد َأ ْن اَل اِ ٰل َه إِ اَّل ال َّل ُه َو ْح َد ُه اَل َش ِر ْي َك َل ُهَ ،و َأ ْش َه ُد َ
َّ
ن
أ
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َ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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َ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 َ
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بِ َت ْق َوى ال َّل ِهَ ،ف َق ْد َف َاز ا ْل ُم َّت ُق ْو َن.

ماريله كيت برسام 2منيڠكتكن كتقواٴن كڤد ال َّله 
دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منيڠڬلكن سڬاال
الرڠنڽ .موده  -مودهن كيت دبركتي دان درحمتي
ال َّله  ددنيا دان اخيرة.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

تيباڽ بولن ربيع األول مڠيڠتكن كيت كڤد نبي محمد
 .جيوا يڠ مريندوٴي بڬيندا ڤستيڽ ساڠت ڬمبيرا
مننتيكن كتيباٴن بولن كالهيرن انسان يڠ موليا اين.
سسوڠڬوهڽ كحاضيرن بڬيندا مروڤاكن سواتو
انوڬره دان كورنياٴن ال َّله  كڤد اومت مأنسي
اونتوق منونجوقكن جالن يڠ لوروس دان بنر .فرمان
ال َّله  دالم سورة َ
األ ْنبِ َياء ايات :107
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يڠ برمقصود :دان تياداله كامي مڠوتوسكن
اڠكاو (واهاي محمد) ،مالٴينكن اونتوق
منجادي رحمة باڬي سكالين عالم.
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ال َّله  مڠوتوس رسول ال َّله  باڬي منونجوقكن
چارا هيدوڤ برعقيدة ،برشريعة دان براخالق
مڠيكوت القرءان .سسوڠڬوهڽ متالمت كهيدوڤن
مأنسي اونتوق منداڤتكن كريضاٴن ال َّله  دڠن
مڠيكوت سنة رسول ال َّله  .اين دجلسكن اوليه
ال َّله  ماللوءي فرمانڽ دالم سورة َ
األ ْح َزاب ايات
;21
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يڠ برمقصود :سسوڠڬوهڽ ڤد ديري رسول
ال َّله ايت اداله چونتوه ايكوتن يڠ باٴيق (اونتوق
دعملكن) باڬي سسياڤا يڠ برهارڤ اونتوق
برتمو ال َّله دان هاري اخيرة (دالم كريضاٴنڽ)
سرتا باپق برذكر كڤد ال َّله“.

رسول ال َّله  جوڬ برسبدا دالم حديث يڠ دروايتكن
اوليه امام بخاري دان امام مسلم يڠ برمقصود:
اكو تيڠڬلكن كڤد كامو دوا ڤركارا يڠ تيدق اكن
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مپستكن كامو سالما-الماڽ سالڬي مان كامو
برڤڬڠ دڠن كدوا-دواڽ ياٴيت كتاب ال َّله دان
سنة رسولڽ.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

اڤ يڠ ممبيمبڠكن كيت ،ترداڤت اومت اسالم هاري
اين مندعوا مريك منچينتاٴي نبي  تتاڤي عملن
دان تيندقن مريك برتنتاڠن دڠن اجرن يڠ دباوا اوليه
بڬيندا  سڤرتي مريك مڠاتاكن بهاوا منوتوڤ
عورة تيدق سسواي الڬي ڤد زمان اين دان مپيفتكنڽ
سباڬاي سواتو يڠ الڤوق سرتا برچڠڬه دڠن حق
اساسي اينديۏيدو.

لبيه دهشت درڤد ايت ،ترداڤت اومت اسالم يڠ راڤوه
ايمانڽ ترڤڠاروه دڠن فهمن ليبرال يڠ مڠوتاماكن
كبيبسن عقل دان نفسو مريك درڤد مڠملكن سنة نبي
.
مريك ممڤروموسيكن حق اساسي مأنسي يڠ
كتراللوان ،حق ڤرساماٴن جنتينا ،حق كبيبسن
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اينديۏيدو ،دڠن متالمت اونتوق منچاڤاي كهرمونين
دان كبهاڬياٴن يڠ حقيقي .اڤ يڠ پات مريك ماهو
مأنسي سلوروهڽ هيدوڤ سبيبس-بيبسڽ تنڤا
ڤڬاڠن اڬام .ڤد مريك سأوله 2عقل اداله لبيه تيڠڬي
درڤد وحي إِ ٰل ِهي دان اجرن ڤارا رسول يڠ ڤرلو
دايكوتي .كتاهوٴيله ،سأندايڽ مأنسي منولق ڤندوان
يڠ دتونجوقكن اوليه رسول ،سباليقڽ هاڽ برڬنتوڠ
كڤد عقل دان نفسو سمات ،2ڤستي مريك ايت
ترڤيسوڠ درڤد اڬام دان بيناسا.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

ماريله كيت برسام 2منيڠكتكن علمو ڤڠتاهوان دڠن
ممباچ ِس ْي َرة رسول ال َّله  سهيڠڬ كيت بنر 2مڠنل
دان منچينتاٴي بڬيندا دان اهلي كلوارڬاڽ .انتاراڽ
ممڤرباپقكن برصلوات كأتس جونجوڠن نبي محمد
 سڤرتيمان سبدا نبي دالم حديث يڠ دروايتكن
اوليه امام ال َّن َسائِي:
من ص َّلى ع َلي ص اَل ًة و ِ
اح َد ًة َص َّلى ال َّل ُه َع َل ْي ِه َع ْش َر
َ
َ َّ َ
َ ْ َ
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ص َلو ٍ
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َ َ

يڠ برمقصود :بارڠسياڤا يڠ برصلوات كأتسكو
دڠن سكالي صلوات ،مك ال َّله  اكن
برصلوات كأتسڽ دڠن سڤولوه كالي صلوات.

رسول ال َّله  برسبدا الڬي دالم حديث يڠ دروايتكن
اوليه امام الترمذي:
َأ ْو َلى النَّ ِ
اس بِي َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة َأ ْك َث ُر ُه ْم َع َل َّي َص اَل ًة

يڠ برمقصود :مأنسي يڠ ڤاليڠ اوتام باڬيكو
ڤد هاري قيامة ننتي اياله مريك يڠ ڤاليڠ باپق
برصلوات كأتسكو.

دڠن ايت ،ماريله كيت برسام 2ممڤرباپقكن
برصلوات كأتس بڬيندا  سهيڠڬ هاتي كيت
بنر 2مڠاسيهي رسول ال َّله  ،اهلي كلوارڬ دان
ڤارا صحابة بڬيندا.
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يڠ برمقصود :كاتاكنله (واهاي محمد)" :جك
بنر كامو مڠاسيهي ال َّله مك ايكوتيله داكو،
نسچاي ال َّله مڠاسيهي كامو سرتا مڠمڤونكن
دوسا 2كامو .دان (ايڠتله) ،ال َّله مها ڤڠامڤون،
الڬي مها مڠاسيهاني.

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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