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ا ْل َح ْم ُد لِ َّل ِه َن ْح َم ُد ُه َو َن ْس َت ِعينُ ُه َو َن ْس َت ْغ ِف ُر ُهَ .و َن ُعو ُذ بِال َّل ِه
ور َأ ْن ُف ِسنَا و ِمن سي َئ ِ
ِم ْن ُش ُر ِ
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

َو َأ ْش َه ُد َأ ْن اَل إِ ٰل َه إِ اَّل ال َّل ُه َو ْح َد ُه اَل َش ِر َ
يك َل ُهَ ،و َأ ْش َه ُد
َأ َّن ُم َح َّم ًدا َع ْب ُد ُه َو َر ُسو ُ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 َص ْحبِ ِه َأ ْج َم ِع ْي َن.
ِ
ِ
ِ
اي
َأ َّما َب ْع ُدَ ،ف َيا ع َبا َد ال َّله ،ا َّت ُقوا ال َّل َهُ ،أ ْوص ْيك ُْم َوإِ َّي َ
∫tË« sJœ Ê«œ oLOœ
بِ َت ْق َوى ال َّل ِهَ ،ف َق ْد َف َاز ا ْل ُم َّت ُق ْو َن.
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ماريله كيت منيڠكتكن كتقواٴن كڤد ال َّله دڠن
موده-
مڠرجاكن سوروهن دان منيڠڬلكن الرڠنڽ.
i
مودهن كيت دبركتي دان درضاٴي ال َّله ددنيا دان
اخيرة.
9

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

مسجد ممڤوپاٴي كدودوقن يڠ ايستيميوا باڬي اومت
اسالم .كتيك رسول ال َّله  برهجرة كمدينة ،بڬيندا
تله مموالكن لڠكه ڤرتام دالم مڠوكوهكن كقواتن
اومت اسالم دڠن ممبينا مسجد ياٴيت مسجد ُق َب ْأ
دان مسجد مدينة .اين منونجوقكن مسجد اداله
المبڠ كقواتن ،ڤرڤادوان دان كساتوان اومت اسالم.
كدودوقن مسجد يڠ ڤنتيڠ اين دڬامبركن اوليه ال َّله 
دالم سورة ال َّت ْو َبة ايات :18
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يڠ برمقصود :هاڽ يڠ ممعموركن مسجد 2ال َّله
اياله اورڠ يڠ برايمان كڤد ال َّله دان هاري اخيرة،
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منديريكن صالة ،منونايكن زكاة دان تيدق
تاكوت (كڤد سياڤا ڤون) سالٴين كڤد ال َّله ،مك
مريكاله اورڠ يڠ دهارڤكن ترماسوق ڬولوڠن
اورڠ يڠ منداڤت ڤتونجوق.

ال َّله  تله مڠيڠتكن كيت سموا بهاوا انتارا صفة اورڠ
يڠ سمڤورنا إيمان اياله مڠعمارهكن مسجد .نبي 
برسبدا دالم حديث يڠ دروايتكن اوليه امام البخاري
الر ُج َل َي ْع َتا ُد ا ْل َم ْس ِ
ج َد َف ْ
اش َه ُدوا َل ُه
إِ َذا َر َأ ْي ُت ْم َّ
يم ِ
بِ إْ ِ
ان
ال َ

يڠ برمقصود :جك كامو مليهت سسأورڠ ايت
بياسا كمسجد مك سقسيكنله بهاوا دي اداله
سأورڠ يڠ بنر 2برإيمان.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

اوسها مڠعمارهكن مسجد اكن مموڤوك ڤرساوداراٴن
دان صفة كاسيه سايڠ دالم كالڠن اومت اسالم .كيت
دتونتوت اونتوق مڠمبيل برت كاداٴن ساودارا كيت
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يڠ الٴين دڠن ممبنتو مريك دان تيدق مپوسهكن
مريك .كتيك براد دالم مسجد كيت دمينتا اونتوق
مراڤت دان ملوروسكن صف سوقتو منديريكن صالة
سوڤاي ستياڤ اورڠ دالم جماعه اكن برسنتوهن
انتارا ساتو سام الٴين .عملن اين دتيتيق برتكن
اڬر مموڤوك ڤراساٴن كاسيه سايڠ سباڬايمان دالم
حديث يڠ دروايتكن اوليه امام مسلم:
ِ ِ
ِ
َان َر ُس ُ
الص اَل ِة
ك َ
ول ال َّله َ ي ْم َس ُح َم َناك َب َنا في َّ
َو َي ُق ُ
ول ْاس َت ُووا َو اَل َت ْخ َتلِ ُفوا َف َت ْخ َتلِ َ
ف ُق ُلو ُبك ُْم

يڠ برمقصود :رسول ال َّله  مڠوسڤ باهو2
كامي كتيك هندق منديريكن صالة دان بركات:
لوروسكن صف كامو دان جاڠن بيڠكوق
مڠعقيبتكن هاتي 2كامو اكن برسليسيه فهم.

كيت جوڬ دالرڠ ماكن ماكنن يڠ برباٴو سڤرتي
ڤتاي ،جريڠ دان سأومڤاماڽ كران اي مڠڬڠڬو
كسليساٴن جماعه مسجد .رسول ال َّله  برسبدا
دالم حديث يڠ دروايتكن امام مسلم يڠ برمقصود:
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بارڠ سياڤا يڠ ماكن باوڠ ميره دان باوڠ ڤوتيه
هندقله اي منجاٴوهي ديري دري مسجد كيت.

بڬيتوله سبهاڬين ادب يڠ ڤرلو دڤليهارا باڬي
منجاديكن مسجد سباڬاي تمڤت برسيه ،واڠي،
امان ،سجهترا ،ساليڠ مڠحورمتي دان مڠنڤيكن
سبارڠ بنتوق ڤربيذاٴن .مسجد جوڬ اداله سيمبول
ڤرڤادوان دان كقواتن اومت اسالم .جاڠنله ممباوا
ڤركارا 2يڠ بوليه مڠونداڠ ڤرسڠكيتاٴن كران اي اكن
ملمه دان مروڬيكن اومت اسالم.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

مسجد اداله ڤوست علمو يڠ ممبوك رواڠ كڤد سلوروه
اومت اسالم اونتوق مندالمي علمو اڬام .كيت ڤرلو
مپدري بهاوا اومت اسالم اكن برديري ڬاڬه برهادڤن
دڠن چابرن ماس کيني اڤابيال مريك مميليقي علمو،
كماهيرن دان ڤڠواساٴن دالم ڤلباڬاي بيدڠ كهيدوڤن.
اوليه ايت ،اڤابيال مجلس علمو دأداكن كيت هندقله
ممبري ڤرهاتين دڠن دودوق برهمڤيرن ڬورو يڠ
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مڠاجر .جاڠنله كيت مڠمبيل سيكڤ سمبيل ليوا
دڠن بربوال 2كتيك مجلس علمو برلڠسوڠ .سبدا
رسول ال َّله  يڠ دروايتكن اوليه امام مسلم:
ت ِمن بي ِ
وما اج َتمع َقوم فِى بي ٍ
ون
وت ال َّل ِه َي ْت ُل َ
ْ ُُ
َْ
ََ ْ َ َ ٌْ
ِ
ت َع َل ْي ِه ُم
اب ال َّل ِه َو َي َت َد َار ُسو َن ُه َب ْينَ ُه ْم إِ اَّل َن َز َل ْ
ك َت َ

ِ
ِ
الر ْح َم ُة َو َح َّف ْت ُه ُم ا ْل َم اَلئِ َك ُة
السكينَ ُة َو َغش َي ْت ُه ُم َّ
َّ
ِ
يم ْن ِعنْ َد ُه
َو َذك ََر ُه ُم ال َّل ُه ف َ

يڠ برمقصود :تيدقله برهيمڤون مان 2قوم
درومه ال َّله ممباچ القرءان دان بر َتدَ ُارس دانتارا
مريك ،مالٴينكن تورونله كڤد مريك كتنڠن،
دسلوبوڠي رحمة ،دكروموني اوليه ڤارا مالئكة
دان ال َّله  مپبوت مريك كڤد مخلوق يڠ براد
دسيسيڽ.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

ماريله كيت برسام 2مڠإنصافي تڠڬوڠجواب
ترهادڤ رومه ال َّله  .امت مپديهكن جك اد مسجد
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اتاو سوراو يڠ تيدق دمعموركن سهيڠڬ اڤابيال
كدڠرن اذان هاڽ ببراڤ اورڠ سهاج يڠ مپاهوت
سروان ترسبوت .ڤد ماس يڠ سام كداي 2كوڤي
دان ڤاسراي ،ڤاسر مالم دڤنوهي دڠن مأنسي .اڤاكه
سوده هيلڠ كڤكاٴن ترهادڤ تڠڬوڠجواب اونتوق
ممعموركن مسجد؟ سڤاتوتڽ كيتاله يڠ مموالكن
اونتوق مڠاجق انق استري كيت ،جيرن تتڠڬ ،بوكن
منوديڠ جاري اونتوق مڠهارڤكن اورڠ الٴين اونتوق
مپرو ساودارا-ساوداراڽ برجماعه كمسجد .بڬيتوله
جوڬ ڤرانن جاوتن كواس مسجد سايلوق-ايلوقڽ
منزيارهي رومه اهلي َق ْر َي ْهڽ اونتوق ساليڠ مڠنالي
سرتا مپنتوني دان مڠاجق مريك كمسجد.

مڠابايكن صالة برجماعه اداله كسيالڤن بسر اومت
اسالم هاري اين .باڬايمان كيت مندعوا بهاوا كيت
اداله اورڠ يڠ ممولياكن مسجد جك كيت هاڽ
منزيارهي مسجد سكالي دالم سميڠڬو.

ﭷﭸﭹﭺﭻ
15

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ
ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
يڠ برمقصود  :واهاي انق آدم ،ڤاكايله ڤاكاينمو يڠ
اينده كتيك مماسوقي مسجد (اونتوق منونايكن
سمبهيڠ) ،ماكنله دان مينومله دان جاڠن كامو
ملمڤاوي باتس  .سسوڠڬوهڽ ال َّله تيدق سوك
ڬولوڠن يڠ ملمڤاوي باتس.

بار َك ال َّله لِي و َلكُم فِي ال ُقرء ِ
ان ا ْل َعظِ ْي ِمَ ،و َن َف َعنِ ْي َ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
َ ْ َ َ
تِ اَلو َته ،إِ َّنه هو ِ
ِ
يم.
السم ْي ُع ا ْل َعل ٌ
َ ُ ُ ُ َ َّ
َأ ُق ْو ُل َق ْولِ ْي ٰه َذا َو َأ ْس َت ْغ ِف ُر ال َّل َه ا ْل َعظِ ْي َم لِ ْي َو َلك ُْمَ ،ولِ َس ِائ ِر
ات ،وا ْلم ْؤ ِمنِين وا ْلم ْؤ ِمن ِ
ا ْلمس ِل ِمين وا ْلمس ِلم ِ
َات،
َ ُ ْ َ ُ
ُ ْ ْ َ َ ُ ْ َ
َفاس َت ْغ ِ
ِ
ْ
ُ
َ
الر ِح ْي ُم.
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