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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.
ِ
ِ
ِ
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 كتقواٴن كڤد ال َّله 
سڬاال
دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منيڠڬلكن
i
الرڠنڽ .سموڬ كهيدوڤن كيت ددنيا دان اخيرة
1

سنتياس دريضاٴي ال َّله .

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

رسول ال َّله  برسبدا دالم حديث يڠ دروايتكن
اوليه امام البخاري:
ِمن َأ ْشر ِ
السا َع ِة َأ ْن َتلِ َد األَ َم ُة َر َّب َها
اط
َّ
ْ َ

يڠ برمقصود :انتارا تندا دكتڽ دڠن هاري قيامة
اداله اڤابيال ايبو مالهيركن توانڽ.

سبهاڬين علماء منجلسكن ،يڠ دمقصودكن دڠن
اڤابيال انق منجادي توان ياٴيت انق يڠ تيدق بربقتي
اتاو تيدق مڠحورمتي دان ممولياكن اورڠ توا مريك.
كاداٴن يڠ برالكو ڤد هاري اين سڤرتي انق مپوروه2
اتاو مڠاره 2دان مڠلواركن كات 2كست كڤد اورڠ
تواڽ ،ساٴوله 2اورڠ تواڽ ايت ڤمبنتو رومه سداڠكن
سي انق ممڤو مالكوكن اوروسن ترسبوت .دالم
الو ِافي منجلسكن ياٴيت :رامايڽ انق يڠ درهاك
كتاب َ
كڤد اورڠ تواڽ دڠن تيندقنڽ سڤرتي ڤرالكوان توان
2

ترهادڤ همباڽ.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

جاڠنله ممبياركن انق كيت منجادي سڤرتي توان
سباڬايمان حديث يڠ دباچ تادي .دڠن ايت انق2
هندقله دديديق سجق دري كچيل الڬي .ديديقله
مريك دڠن اخالق موليا سباڬايمان اخالق رسول ال َّله
 ياٴيت مڠاسوه مريك دڠن برسيكڤ لمه لمبوت،
منطاعتي ،مڠحورمتي دان مپايڠي اورڠ تواڽ.

سبدا رسول ال َّله  دالم حديث يڠ دروايتكن اوليه
امام مسلم:
َما ِم ْن َم ْو ُل ْو ٍد إِ اَّل ُي ْو َل ُد َع َلى ا ْل ِف ْط َر ِة َف َأ َب َوا ُه ُي َه ِّو َدانِ ِه
َأ ْو ُينَ ِّص َرانِ ِه َأ ْو ُي َم ِّج َسانِ ِه

يڠ برمقصود :تيدقله سسأورڠ ايت دالهيركن
كچوالي دالم كاداٴن فطره (سوچي درڤد
كسالهن دان دوسا) ،مك كدوا ايبو باڤاپاله يڠ
منجاديكنڽ يهودي اتاو نصراني اتاو مجوسي.
3

منجادي تڠڬوڠجواب كيت اونتوق منتربيه انق2
سالرس دڠن ديديقن اسالم دڠن منجاٴوهكن انق
دري ڤڠاروه يهودي ،نصراني ماهوڤون مجوسي دالم
كهيدوڤن مريك.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

ايبو باڤ هندقله سنتياس مندعاكن انق 2مريك
سوڤاي منجادي انق يڠ صالح دان صالحة .فرمان
ال َّله  دالم سورة ِ
آل ِع ْم َران ايات :38

ﭷﭸﭹﭺﭻ

ﭑﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖﭗ ﭘﭙﭚ ﭛ
ﭜ ﭝﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
يڠ برمقصود :كتيك ايت نبي زكريا بردعا كڤد
توهنڽ ،كاتاڽ“:واهاي توهنكو! كورنياكنله
كڤداكو دري سيسي-مو ذورية كتورونن يڠ
باٴيق .سسوڠڬوهڽ اڠكاو سنتياس مندڠر
(دان مڠابولكن) دعا ڤرموهونن“.
4

كيت جوڬ هندقله مڠاجر انق 2سوڤاي مڠنل عقيدة
اسالم يڠ بنر اڬر مريك تيدق شريك كڤد ال َّله 
برداسركن فرمان ال َّله  دالم سورة ُل ْق َمان ايات :13

ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ

ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

يڠ برمقصود :دان كتيك لقمان بركات كڤد
انقڽ“ ،واهاي انق كسايڠنكو ،جاڠنله اڠكاو
ممڤرسكوتوكن ال َّله (دڠن سسواتو يڠ الٴين).
سسوڠڬوهڽ ڤربواتن شريك ايت اداله ساتو
كظالمن يڠ بسر“.

انتارا ڤركارا يڠ ساڠت ڤنتيڠ اونتوق منديديق انق2
اياله ممستيكن مريك تيدق الالي منديريكن صالة
فرض سچارا برجماعه .اين برسسواين دڠن فرمان
ال َّله  دالم سورة لقمان ايات :17

ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ
ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ
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ﯵﯶ
يڠ برمقصود  :واهاي انق كسايڠنكو ،ديريكنله
سمبهيڠ ،دان سوروهله بربوات كباٴيقن ،سرتا
الرڠله درڤد مالكوكن ڤربواتن يڠ موڠكر ،دان
برصبرله اتس سڬاال باال بنچان يڠ منيمڤامو.
سسوڠڬوهڽ يڠ دمكين ايت اداله دري ڤركارا2
يڠ دكهندقي دأمبيل برت مالكوكنڽ.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

ڤڠاجرن درڤد خطبة يڠ دبينچڠكن هاري اين ممبري
مقصود اياله جاڠنله مندرهاك ايبو باڤ ،منيڠڬيكن
سوارا ،تيدق مڠهيراوكن كباجيكن ايبو باڤ
خصوصڽ سماس مريك سوده لنجوت اوسيا .دڠن
ايت ،ماريله كيت برسام 2ممبنتوق ساتو كلوارڬ يڠ
هرموني ،ساليڠ بركاسيه سايڠ سرتا برسوڤن سنتون
سباڬايمان يڠ دتتڤكن دالم شريعة اسالم .فرمان ال َّله
 دالم سورة ُ
الف ْر َقان ايات :74

ﭷﭸﭹﭺﭻ
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ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪﮫﮬﮭ ﮮﮯ
ﮰ
يڠ مقصود :دان جوڬ مريك (يڠ درضاٴي ال َّله
ايت اياله اورڠ) يڠ بردعا دڠن بركات" :واهاي
توهن كامي ،انوڬرهكن كڤد كامي استري2
دان ذورية كتورونن كامي :سباڬاي ڤپنڠ هاتي
كامي ،دان جاديكنله كامي ايكوتن باڬي اورڠ
يڠ برتقوى.

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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