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ﺧﻄﺒﺔ ﺟﻤ

َ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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014/1
َ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 اَّل 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
َأ َّما َب ْع ُدَ ،ف َيا ِع َبا َد ال َّله ،إِ َّت ُقوا ال َّل َهُ ،أ ْو ِص ْيك ُْم َواِ َّي
َ
∫tË« sJœ Ê«œ oLOœ
ِ
بِ َت ْق َوى ال َّلهَ ،ف َق ْد َف َاز ا ْل ُم َّت ُق ْو َنÍd~ wH WUL« VU .

ماريله كيت منيڠكتكن كتقواٴن كڤد ال َّله دڠن
موده-
مڠرجاكن سوروهن دان منيڠڬلكن الرڠنڽ.
i
مودهن كيت منداڤت كريضاٴن ال َّله ددنيا دان اخيرة.
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واالوڤون حكوم صالة برجماعه دالم مذهب الشافعي
اداله َف ْر ُ
ض ِك َفا َية ،نامون اي منجادي تونتوتن كڤد
سموا اورڠ كران رسول ال َّله  تيدق ڤرنه صالة
فرض مالٴينكن سچارا برجماعه .سبدا رسول ال َّله
 دالم حديث رواية ابو داود:
َما ِم ْن اَثَل َث ٍة فِي َق ْر َي ٍة َو اَل َب ْد ٍو اَل ُت َقا ُم فِ ِ
الص اَل ُة
يه ْم َّ
إِ اَّل َق ْد ْاس َت ْح َو َذ َع َل ْي ِه ْم َّ
ان َف َع َل ْيك ُْم بِا ْل َج َما َع ِة
الش ْي َط ُ
الذئْب ا ْل َق ِ
اص َي َة
َفإِن ََّما َي ْأك ُُل ِّ ُ

يڠ برمقصود :تيدق اد تيڬ اورڠ لالكي دالم ساتو
كمڤوڠ اتاو ڤندودوق يڠ برڤينده-رنده يڠ تيدق
مڠرجاكن صالة برجماعه مالٴينكن مريك موده
دكواساٴي شيطان .مك هندقله كامو منديريكن
صالة برجماعه .كران سسوڠڬوهڽ سريڬاال
هاڽ اكن مماكن مڠساڽ يڠ برسنديرين.

دري عبد الله بن َم ْس ُعود ،كاتاڽ; سسياڤا بركهندق
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برتمو دڠن ال َّله ايسوق (هاري قيامة) سباڬاي
سأورڠ مسلم ،هندقله دي منجاڬ صالة برجماعه،
اڤابيال دي مندڠر ڤڠڬيلن اذان .سسوڠڬوهڽ ال َّله
تله منشريعتكن كڤد نبي كامو جالن 2ڤتونجوق،
دان سسوڠڬوهڽ صالة برجماعه اداله انتارا جالن2
ڤتونجوق ايت .كاالو كامو صالة درومه دڠن تيدق
برجماعه دمسجد ،برارتي كامو تله منيڠڬلكن
سنه نبي كامو .سكيراڽ كامو منيڠڬلكن سنه نبي،
سسوڠڬوهڽ كامو اكن سست .دان تيدقله سسأورڠ
درڤد كامو بروضوء دڠن سباٴيق-باٴيقڽ ،كمودين
دي ڤرڬي كمسجد ،نسچاي ال َّله منچاتت ستياڤ
لڠكهڽ ساتو كباٴيقن ،دان دأڠكت درجتڽ سرتا
دهاڤوسكن دوساڽ .سسوڠڬوهڽ كامي مڠتاهوٴي
اورڠ يڠ تيدق صالة برجماعه مالٴينكن دي اداله
كمن ِ
َافقنڽ .مك سسوڠڬوهڽ اورڠ يڠ
اورڠ يڠ جلس ُ
منداڤتكن هدايه ال َّله سڠڬوڤ داتڠ اونتوق منديريكن
صف صالة برجماعه واالوڤون دي ترڤقسا دڤاڤه
اوليه دوا اورڠ.
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فرمان ال َّله  دالم سورة البقرة ،ايات :43
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يڠ برمقصود :دان ديريكنله صالة دان كلواركنله
زكاة ،سرتا ركوعله (صالة برجماعه) برسام2
اورڠ يڠ ركوع.
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مسئله ڤرڤچهن اومت اسالم سكارڠ هاڽ بوليه
دأتسي دڠن صالة برجماعه دمسجد .اينيله يڠ
دالكوكن اوليه رسول ال َّله  سماس بڬيندا برهجرة
ككوتا مدينة .سبلوم رسول ال َّله سمڤاي كمدينة،
بڬيندا مڠاساسكن مسجد ُق َباء دان منديريكن صالة
برجماعه دمسجد ترسبوت سباڬايمان فرمان ال َّله 
دالم سورة ال َّت ْو َبة ايات :108
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يڠ برمقصود :كران سسوڠڬوهڽ مسجد ( ُق َباء)
يڠ اڠكاو بينا واهاي محمد ،يڠ تله دديريكن
اتس داسر تقوى دري موال (وجودڽ) ،لبيه
ڤاتوت اڠكاو برصالة دسيتو.

رسول ال َّله ساڠت منكنكن اومتڽ سوڤاي داتڠ صالة
برجماعه دمسجد .ماله دالم سبواه حديثڽ بڬيندا اكن
ممباكر رومه اورڠ يڠ تيدق داتڠ برجماعه كمسجد.
مڠيكوت فكتا سجاره ،بڬيندا تيدق ڤرنه منيڠڬلكن
صالة برجماعه سماس حياتڽ ،واالوڤون بڬيندا براد
دالم كاداٴن ساكيت .بڬيتو جوڬاله ڤارا صحابتڽ.
اينيله حديث يڠ دسبوتكن اوليه عبد الله بن َم ْس ُعود:
َل َق ْد َر َأ ْي ُتنَا َو َما َي َت َخ َّل ُ
الص اَل ِة اَّإل ُمنَافِ ٌق َق ْد
ف َع ِن َّ
ُعلِ َم نِ َفا ُق ُه

يڠ برمقصود :سسوڠڬوهڽ اكو مليهت
(مڠتاهوٴي) دالم كالڠن صحابة ،تيدق اد سسياڤا
ڤون يڠ منيڠڬلكن صالة (برجماعه) ،مالٴينكن
كمن ِ
َافقنڽ.
اورڠ منافق يڠ تله دكتاهوٴي ُ
22

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

سجق اخير 2اين كيت داڤتي بهاوا اڬام اسالم دان
اومتڽ سنتياس منداڤت ڤڠهيناٴن دري موسوه2
اسالم .شريعة دان حكوم حكامڽ دڤرليكيه سرتا
برالكوڽ ڤرڤچهن ممبيمبڠكن دالم كالڠن اومت
اسالم سنديري .مسئله اين سبنرڽ بوليه دأتسي
سكيراڽ سموا كيت برجماعه دمسجد ڤد ستياڤ
صالة فرض .ماريله كيت بردعا كڤد ال َّله  سوڤاي
ال َّله سنتياس برسام كيت .جاديكنله كحاضيرن صالة
برجماعه ڤد ستياڤ وقتو سام سڤرتي كحاضيرن
صالة جمعة.

اوليه ايت ،موالٴي سكارڠ ،ماريله كيت برلومبا 2داتڠ
برجماعه كمسجد .اجقله انق ،2قوم كلوارڬ ،جيرن
تتڠڬ دان اورڠ الٴين سوڤاي داتڠ برسام .2يقينله
بهاوا جك اين دالكوكن ،إِ ْن َشا َء ال َّله ڤرتولوڠن ال َّله
 اكن داتڠ دان كيت منجادي ساتو بڠسا يڠ قوات
دان دسڬاني .حال اين برتڤتن دڠن سبدا رسول ال َّله
 يڠ دروايتكن اوليه امام احمد:
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إِ َّن ال َّله َليعج ِ
الص اَل ِة فِي ا ْل َج ِم ْي ِع
ب م َن َّ
َ َْ َ ُ

يڠ برمقصود :سسوڠڬوهڽ ال َّله  ساڠت
تعجوب (كاڬوم) دڠن صالة يڠ ديديريكن
سچارا برجماعه.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

كسدرن ترهادڤ كمعمورن دان كسالمتن نڬارا سرتا
ممبينا ايكونومي اورڠ اسالم تيدق موڠكين دچاڤاي
سكيراڽ كيت برصالة ليم وقتو دڠن چارا برسنديرين
درومه ماسيڠ.2

ليهتله ڤنچاڤاين ايكونومي نڬارا ُت ْر ِكي .سبلوم اين
ُت ْر ِكي اداله ترماسوق نڬارا يڠ كتيڠڬالن دإيروڤه تتاڤي
سجق كسدرن رعيتڽ براڬام اسالم دان مڠوتاماكن
صالة برجماعه ،كيت داڤتي نڬارا ترسبوت سماكين
منيڠكت ماجو.

ﭷﭸﭹﭺﭻ

ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ
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ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
يڠ برمقصود :اوليه ايت ،ديريكنله صالة ،دان
تونايكنله زكاة ،سرتا برڤڬڠ تڬوهله كامو كڤد
ال َّله! دياله ڤليندوڠ كامو .مك (ال َّله يڠ دمكين
صفتڽ) دياله سهاج سباٴيق 2ڤليندوڠ دان
سباٴيق 2ڤمبري ڤرتولوڠن.

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،
َ ُ ْ َ ُ
ُ ْ ْ َ َ ُ ْ َ
ِ
الر ِح ْي ُم.
اس َت ْغف ُر ْو ُه إِ َّن ُه ُه َو ا ْل َغ ُف ْو ُر َّ
َف ْ
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