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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
َ ْ َ ِّ
ْ ُ ْ
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 َ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.
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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 َ
i
ال َّل ِهَ ،ف َق ْد َف َاز ا ْل ُم َّت ُق ْو َن.
ماريله كيت برسام 2منيڠكتكن كتقواٴن كڤد ال َّله 
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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 ،

عباده اداله جالن مندكتكن ديري كڤد ال َّله ،سام اد
عباده خصوص يڠ ممڤوپاٴي ڤراتورن ترتنتو يڠ تله
دتتڤكن شرع ماهوڤون عباده عموم يڠ لبيه لواس.
سسواتو كباٴيقن ايت جك دالكوكن كران ال َّله  دان
تيدق برتنتاڠن دڠن حكوم شرع ،مك اي ترماسوق
دالم عباده .فرمان ال َّله  دالم سورة َّ
الذا ِر َيات ايات
:56

ﭷﭸﭹﭺﭻ

ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ
يڠ برمقصود :دان اكو تيدق منچيڤتاكن جين دان
مأنسي مالٴينكن سوڤاي مريك برعباده كڤدكو.

عباده ،سام اد يڠ واجب ماهوڤون سنة ،سهاروسڽ
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داڤت ممباوا سسأورڠ مراسا لبيه نعمة دان اينده دالم
هيدوڤ اين .ستياڤ كالي منديريكن صالة ،هاتيڽ
مراسا سوڠڬوه تنترام .اڤابيال كلوار درڤد صالة،
هاتيڽ ساللو ريندو اونتوق مڠهادڤ توهنڽ الڬي.
تتكاال ايات 2القرءان دباچاكن ،هاتيڽ لولوه سهيڠڬ
منيتيسكن اير ماتاڽ .بهكن اڤابيال بيبيرڽ سنديري
ممباچ القرءان ،هاتيڽ سماكين تڬوه مڠواتكن
كايمانن .دمكين جوڬ كاداٴن همبا يڠ بڬيتو اشيق
مرينتيه دان مموهون رحمة توهنڽ ڤد وقتو تڠه مالم.
سمواڽ تراس بڬيتو تنترام دان مندامايكن جيوا.
نامون ،اداكه كيت سنتياس مراساكن سڬاال كإيندهنڽ
سڤرتي ايت كتيك كيت سنديري مالكوكن عباده2
ترسبوت؟
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

كناڤ كمانيسن نعمة برعباده بوليه لپڤ درڤد جيوا
كيت؟ ڤرسوألن خشوع دالم صالة اداله سواتو يڠ
ساڠت اوتام دالم كهيدوڤن .اڤابيال كيت داڤت مڠچڤ
نعمة خشوع دالم عباده صالة ترسبوت ،ڤستيڽ كيت
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باكل ممڤرأوليه كتنڠن يڠ لوار بياسا دلوار صالة.
مڠاڤ هيلڠڽ كمانيسن عباده ترسبوت؟ كمانيسن
عباده اكن هيلڠ جك معصية تيدق دتيڠڬلكن كران
معصية اكن منيڠڬلكن بكس دالم هاتي .سكاليڤون
كيت تله برهنتي مالكوكنڽ ،تتڤ جوڬ كسنڽ تراس
ساڠت دهشت .كسن 2دان بكس 2معصية اينيله يڠ
منجادي ِح َجاب كڤد راس نعمتڽ برعباده.

كيت ڤرلو برأوسها اونتوق مڠمباليكن راس نعمة
برعباده ايت سچڤت موڠكين دڠن برتوبة درڤد
سڬاال معصية يڠ تله كيت الكوكن .بردعاله اڬر ال َّله
ممبنتو كيت اونتوق تروس طاعة كڤدڽ .رسول ال َّله
 مڠاجركن دعا سلڤس صالة دالم سبواه حديث
يڠ دروايتكن اوليه ابو داود دان ال َّن َسائِي يڠ برمقصود:
درڤد ُم َعاذ بن َج َبل  ،بلياو بركات :رسول
ال َّله  مڠمبيل (ممڬڠ) تاڠنكو ڤد سواتو
هاري اللو بركات :واهاي ُم َعاذ! دمي ال َّله،
سسوڠڬوهڽ اكو مڠاسيعهي اڠكاوُ .م َعاذ
بركات :اكو سڠڬوڤ منبوس ديري اڠكاو دڠن
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ايه دان ايبوكو واهاي رسول ال َّله  ;دان دمي
ال َّله ،اكو جوڬ مڠاسيهي اڠكاو .مك رسول
ال َّله  برسبدا :اكو بروصية كڤد كامو جاڠنله
كامو منيڠڬلكن ڤد ستياڤ كالي سلساي صالة
اونتوق بردعا:
َال َّل ُه َّم َأ ِعنِّي َع َلى ِذك ِْر َك َو ُشك ِْر َك َو ُح ْس ِن ِع َبا َدتِ َ
ك

يا ال َّله! بنتوله اكو اونتوق مڠيڠاتيمو ،برشكور
كڤدمو دان برعبادة دڠن باٴيق كڤدمو.

دعا يڠ دأجركن بڬيندا ريڠكس نامون ممباوا مقصود
مندالم درڤد سودوت ڤڠهارڤن سأورڠ همبا كڤد
توهنڽ اڬر ال َّله  تيدق ممبياركن كيت تركاڤاي2
دالم برذكر ،برشكور دان مالكوكن عباده كڤدڽ.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

اونتوق منداڤت راس نعمة برعباده كيت هندقله
مالكوكن عباده دڠن ڤنوه كإخالصن .فرمان ال َّله 
دالم سورة ال َب ِّينَة ايات ;5
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يڠ برمقصود :ڤد حال مريك تيدق دسوروه
كچوالي سوڤاي مپمبه ال َّله دڠن ممورنيكن
كإخالصن كڤدڽ دالم (منجالنكن) اڬام يڠ
لوروس ،دان سوڤاي مريك منديريكن صالة
دان منونايكن زكاة; دان يڠ دمكين ايتوله اڬام يڠ
لوروس.

اورڠ يڠ إخالص اكن مراسا ريڠن مالكوكن برباڬاي
كطاعتن كران هاتي يڠ إخالص سنتياس مڠهارڤكن
كرضاٴن درڤد ال َّله دان موده باڬيڽ منيڠڬلكن معصية.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

انتارا ڤركارا يڠ مپببكن تياداڽ راس نعمة برعباده اداله
كران مڠعملكنڽ تنڤا علمو .ملقساناكن عباده تنڤا
علمو مپببكن سسأورڠ ايت تيدق ممهمي كونسيڤ
سبنر عباده دان بركموڠكينن عباده يڠ دالكوكن تيدق
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صح .امام َ
الغ َزالي برڤنداڤت بهاوا علمو تنڤا عمل
اداله ڬيال دان عمالن تنڤا علمو منجادي سيا.2

اوليه ايت ،كيت ڤرلو منونتوت علمو دان برعمل
دڠنڽ ،دان جاٴوهيله سيكڤ هاڽ بربڠڬ 2دڠن
عمالن سدڠكن علموڽ تياد .فرمان ال َّله  دالم
سورة ال َّن ْحل ايات :97
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يڠ برمقصود :بارڠ سياڤا يڠ مڠرجاكن عمل
صالح ،سام اد لالكي ماهوڤون ڤرمڤوان
دالم كاداٴن برايمان ،مك سسوڠڬوهڽ اكن
كامي بريكن كڤداڽ كهيدوڤن يڠ باٴيق دان
سسوڠڬوهڽ اكن كامي بري بالسن كڤد مريك
دڠن ڤهاال يڠ لبيه باٴيق دري اڤ يڠ تله مريك
كرجاكن.
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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،
َ ُ ْ َ َ ُ
ُ ْ ْ َ َ ُ ْ َ
ِ
الر ِح ْي ُم.
اس َت ْغف ُرو ُه ،إِ َّن ُه ُه َو ا ْل َغ ُف ْو ُر َّ
َف ْ
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