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الح ِّق
اله َدى َود ْي ِن َ
الح ْم ُد ل َّله ا َّلذ ْي َأ ْر َس َل َر ُس ْو َل ُه بِ ُ
َ
ِ
الم ْش ِرك ُْو َن.
لِ ُي ْظ ِه َر ُه َع َلى ِّ
الد ْي ِن ُك ِّله َو َل ْو ك َِر َه ُ
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َ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 َو َم ْن َتبِ َع ُه ْم
بِإِحس ٍ
الد ْين.
ان إِ َلى َي ْو ِم ِّ
ْ َ

َأ َّما َب ْع ُدَ ،ف َيا ِع َبا َد ال َّل ِه ،إِ َّت ُق ْوا ال َّل َه َح َّق ُت َقاتِ ِه َو اَل َت ُم ْو ُت َّن
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ماريله كيت برسام 2منيڠكتكن كتقواٴن كڤد ال َّله ،
سڬاال
دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منجاٴوهي
i
الرڠنڽ .موده-مودهن كيت دبركتي دان درحمتي
9

ال َّله ددنيا ماهو ڤون اخيرة.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

عملن منجاڬ كبرسيهن امت برتڤتن دڠن اجرن
اسالم ،بهكن اي امت دتونتوت .فرمان ال َّله  دالم
سورة المدثر ايات  4دان :5

ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

يڠ برمقصود :دان ڤاكاينمو برسيهكنله ،دان
ڤربواتن دوسا تيڠڬلكنله.

ال َّله  سنديري مپوكاٴي كإيندهن دان كبرسيهن.
اين دپاتاكن دالم حديث رسول ال َّله  يڠ دروايتكن
اوليه امام الترمذي:
حب ال َّطيب نَظِ ٌ ِ
ِ
ب
يف ُيح ُّ
ِّ َ
ب ُي ُّ
إِ َّن ال َّل َه َت َعا َلى َط ِّي ٌ
ِ
ِ
ب ا ْل ُجو َد
ب ا ْلك ََر َم َج َوا ٌد ُيح ُّ
يم ُيح ُّ
النَّ َظا َف َة ك َِر ٌ
َفنَ ِّظ ُف ْوا َأ ْفن ِ َي َتك ُْم

يڠ برمقصود :سسوڠڬوهڽ ال َّله تعالى ايت مها
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باٴيك ،دي مپوكاٴي كباٴيكن .ال َّله ايت مها
برسيه ،دي مپوكاٴي كبرسيهن .ال َّله ايت مها
موليا ،دي مپوكاٴي كمولياٴن .ال َّله ايت مها
ڤموره ،دي مپوكاٴي كمورهن ،مك برسيهكنله
اوليهمو تمڤت-تمڤتمو.

تونتوتن منجاڬ كبرسيهن مليڤوتي بيدڠ يڠ لواس.
اين مرڠكومي كبرسيهن ديري ،كلوارڬ ،تمڤت
تيڠڬل ،ڤرسكيترن ،تمڤت عباده ،تمڤت عوام دان
سباڬايڽ .اسالم جوڬ ممنتيڠكن اسڤيك كبرسيهن
جسماني دان روحاني .سبب ايت ،اورڠ يڠ كوتور
روحاني سرتا دچماري دوسا دتونتوت سوڤاي
برتوبة ،ماناكاال اورڠ يڠ كوتور جسمانيڽ دتونتوت
اونتوق منسوچيكن ديريڽ.
فرمان ال َّله  دالم سورة ال َب َق َرة ايات :222

ﯚﯛﯜﯝﯞ ﯟ ﯠ

يڠ برمقصود :سسوڠڬوهڽ ال َّله مپوكاٴي اورڠ
يڠ برتوبة دان مپوكاٴي اورڠ يڠ منسوچيكن
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ديري.

دالم اسڤيك كبرسيهن ديري ،رسول ال َّله  برسبدا
دالم سبواه حديث يڠ دروايتكن اوليه امام البخاري:
ا ْل ِف ْطر ُة َخمس َأو َخمس ِمن ا ْل ِف ْطر ِة :ا ْل ِ
ان
خ َت ُ
ْ
ْ ٌ ْ ْ ٌ
َ
َ
البِ ِ
ِ
اِ ِ
يم أْالَ ْظ َف ِ
ف إْ ِ
ار َو َن ْت ُ
ط َو َق ُّص
َوال ْست ْح َدا ُد َو َت ْقل ُ
الش ِ
ار ِ
َّ
ب

يڠ برمقصود :فطره (عملن كبرسيهن ڤارا
نبي) ايت اد ليم ياٴيت َ
برخ َتن ،منچوكور بولو
اري ،2مموتوڠ كوكو ،منچابوت بولو كتياق
دان مڠڬونتيڠ ميساي.

دالم شريعة اسالم ،ممستيكن ديري برسيه دان
سوچي درڤد نجيس سرتا َحدَ ث منجادي شرط
سسواتو عباده دتريما اوليه ال َّله  .منجاڬ كبرسيهن
جوڬ بركاٴيت راڤت دڠن كإيمانن سسأورڠ مسلم
سڤرتي دپاتاكن دالم سڤوتوڠ حديث رسول ال َّله 
يڠ دروايتكن اوليه امام مسلم:
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يم ِ
ور َش ْط ُر ا ِ
ان
إل َ
ال َّط ُه ُ

يڠ برمقصود :كبرسيهن مروڤاكن سبهاڬين درڤد
ايمان.

اورڠ يڠ برسيه جوڬ مروڤاكن چيري باكل ڤڠهوني
شرڬ سڤرتي يڠ دسبداكن اوليه رسول ال َّله  دالم
سبواه حديث يڠ دروايتكن اوليه امام ال َب ْي َه ِقي:
َا ِال ْسلاَ ُم نَظِ ْي ٌ
ف َف َتنَ ََّظ ُف ْوا َفاِ َّن ُه اَل َي ْد ُخ ُل ا ْل َجنَّ َة اِ اَّل
نَظِ ْي ٌ
ف

يڠ برمقصود :اسالم ايت اداله برسيه ،مك
جاديله كامو اورڠ يڠ برسيه .سسوڠڬوهڽ تيدق
ماسوق شرڬ كچوالي اورڠ يڠ برسيه.

مسكيڤون اجرن اسالم منكنكن تنتڠ كبرسيهن ،ماسيه
ترداڤت سڬلينتير اومت اسالم يڠ تيدق مڠهيراوكنڽ.
ڤاليڠ مندوكاچيتاكن ،اد يڠ برصفة ڤڠوتور اتاو سڠاج
ممبوات كوتور سڤرتي سوينڠ-سوينڠڽ ممبواڠ
سمڤه منروسي تيڠكڤ كريتا ،منچمڤقكن ڤونتوڠ
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روكوق مرات ،2ممبواڠ سمڤه خصوصڽ بوڠكوسن
ڤالستيق كدالم سوڠاي اتاو منيڠڬلكن سيسا 2ماكنن
سڤرتي كوليت بواه-بواهن دتامن 2ريكرياسي
سهيڠڬ مپببكن ڤنچمارن سرتا باٴو بوسوق.
ترداڤت سڬلينتير اورڠ اسالم يڠ ممبياركن ڤرسكيترن
رومهڽ كوتور سڤرتي لوڠكڠ تيدق ترجاڬ دان سمق
سامون تيدق دتبس .تندس مسجد دتمڤت كيت ڤون،
كاالو تيدق دجاڬ دڠن باٴيك اكن منجادي ساڠت
كوتور هيڠڬ منيمبولكن راس جيجيق اونتوق
مڠڬوناكنڽ .جك كيت تيدق منجاڬ كبرسيهن،
اخيرڽ ايميج نيڬاتيف اكن ترڤاليت كڤد اڬام اسالم
ايت سنديري.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

سيكڤ ڤڠوتور دان ماكن بندا 2كوتور امت برچڠڬه
دڠن اجرن اسالم .سبب ايت اسالم مڠحرامكن كيت
مماكن بڠكاي ،داڬيڠ بابي دان ببراڤ جنيس ماكنن
يڠ كوتور اتاو دسبوت سباڬاي َ
الخ َبائِ ْث .فرمان ال َّله
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 دالم سورة َ
األ ْع َراف ايات :157

ﮅﮆﮇﮈﮉﮊ
يڠ برمقصود :دان مڠحاللكن باڬي مريك سڬاال
يڠ باٴيك دان مڠحرامكن كڤد مريك سڬاال يڠ
كوتور.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

سباڬاي مڠأخيري خطبة ،ماريله كيت برسام2
مڠعملكن كبرسيهن دالم كهيدوڤن سهارين.
برسيهكنله ڤرسكيترن كديامن كيت سوڤاي ترهيندر
درڤد ڤپاكيت .برسيهكنله ديري درڤد ككوتورن دان
سبارڠ باٴو يڠ تيدق مپنڠكن ترماسوقله اڤابيال كيت
مڠحاضيري صالة برجماعه دمسجد .دسمڤيڠ ايت،
برسيهكنله جيوا ،ڤميكيرن دان هاتي كيت درڤد
ككوتورن روحاني .هاتي يڠ كوتور اكن مڠحاضيركن
ڤراساٴن حسد دڠكي ،ايري هاتيِ ،ر َياء ،تكبور،
خيانة ،نِ َفاق دان سباڬايڽ .هاتي يڠ برسيه دتمبه
دڠن ديري يڠ برسيه اكن ممودهكن كيت منريما
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علمو ،مندكتكن كيت كڤد صفةَ 2م ْح ُم ْو َده ستروسڽ
ملقساناكن عمل صالح دڠن ڤنوه كإيمانن .فرمان
ال َّله  دالم سورة ال َّن ْحل ايات :97
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يڠ برمقصود :سسياڤا يڠ مڠرجاكن عمل صالح،
باٴيك لالكي ماهوڤون ڤرمڤوان دالم كاداٴن
برإيمان ،مك سسوڠڬوهڽ اكن كامي بريكن
كڤداڽ كهيدوڤن يڠ باٴيك دان سسوڠڬوهڽ
اكن كامي بري بالسن كڤد مريك دڠن ڤهاال يڠ
لبيه باٴيك درڤد اڤ يڠ تله مريك كرجاكن.

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،
تلاَ َ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،
َ ُ ْ َ َ ُ
ُ ْ ْ َ َ ُ ْ َ
ِ
الم ْس َت ْغ ِف ِر ْي َن َو َيا َن َجا َة ال َّت ِائبِ ْي َن.
اس َت ْغف ُرو ُهَ ،ف َيا َف ْو َز ُ
َف ْ
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