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اَلْ َح ْم ُد لِلَّ ِه الْقاَئِل:

ذ َ ََُۡ َ َ ذ َ َ
ُۡ َۡ
َ َ ذ
ِين َل َي ۡعل ُمونَۗ إِن َما
قل هل ي َ ۡس َتوِي ٱَّلِين يعلمون وٱَّل
ََ َ ذ ُ ُُْ ْ ۡ َۡ
َ
َٰ
ب٩
يتذكر أولوا ٱۡللب ِ

اَ ْش َه ُد اَن لآ اِلَ َه اِلآ َّ الل ُه َوح َد ُه لآ َ شَ رِيكَ لَ ُهَ ،واَ ْش َه ُد
اَ َّن ُم َح َّمدًا َع ْب ُد ُه َو َر ُسولُ ُه ،اَللَّ ُه َّم َص ِّل َو َسلِّ ْم َع َلى
ين.
َس ِّي ِدنَا ُم َح َّم ٍد َو َع َلى الِ ِه َواَ ْص َحابِ ِه اَ ْج َم ِع َ
اَ َّما َب ْعدُ،
َف َيا ِع َبا َد الل ِه ،اِتَّقُوا الل َه ،اُ ْو ِصي ُك ْم َواِ َّيا َي بِ َت ْق َو الل ِه،
َف َق ْد َفا َز الْ ُم َّتقُونَ.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله

1

ماريله كيت برسام-سام منيڠكتكن كتقوان كڤد الله
دڠن ملاكوكن سڬالآ سوروهنڽ دان منجاوهي
سڬالآ يڠ دتڬهڽ .منبر ڤد هاري اين اكن
ممڤركاتاكن خطبة يڠ برتاجوق " :ڤنديديقن اول،
تڠڬوڠجواب ايبو باڤ ".
قوم مسلمين يڠ بربهاڬيا،
اسلام اداله اڬام يڠ سمڤورنا دان ساڠت
منيتيقبرتكن سوسور ڬالور ڬينراسيڽ .اوليه يڠ
دمكين ،رسول الله صلى الله عليه وسلم تله
ممرينتهكن كيت اڬر مميليه استري يڠ صالحة،
ڤنوه كاسيه سايڠ دان برڤوتينسي اونتوق ملاهيركن
راماي انق درڤد استري يڠ صالحة اينله ،دهارڤكن
لآهيرڽ انق-انق يڠ صالح دان صالحة سرتا كوات
ڤڬاڠن اڬامڽ .دمكينله ،سساورڠ ايبو ايت
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مماءينكن ڤرانن يڠ ڤنتيڠ ددالم ممباڠون سينر تقو
دان ملاهيركن ڬينراسي يڠ صالح دان صالحة.
ساول ڤنديديقن انق ،رسول الله صلى الله عليه
وسلم مڠنجوركن اڬر ايبو دان باڤ ممبريكن نام
يڠ باءيق كڤد انق-انقڽ .نام يڠ دبريكن جوڬ اكن
توروت ممبري ڤڠاروه ترهادڤ انق .بهكن اد رواية
يڠ منجلسكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مروبه
ببراڤ نام صحابة يڠ تيدق سسواي دڠن اسلام.
سيدڠ جمعة يڠ دملياكن،
كڤرلوان منديديق انق-انق بوليه دفهمي درڤد سبدا
رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الصلا َ ِة َو ُه ْم اَ ْب َن ُاء َس ْب ِع ِس ِن ْي َن،
ُم ُروا اَ ْولآ َ َدكُ ْم بِ َّ
َواضْ ِر ُب ْو ُه ْم َع َل ْي َها َو ُه ْم اَ ْب َن ُاء َعشْ رٍَ ،و َف ِّرقُ ْوا َب ْي َن ُه ْم ِفي
الْ َم َض ِ
اج ِع
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ارتيڽ :

"ڤرينتهكنله انق-انق كامو اونتوق مڠرجكن صلاة
كتيك مريك بروسيا توجوه تاهون ،دان ڤوكوله
مريك اڤابيلا بروسيا سڤولوه تاهون جك تيدق
مڠرجكن صلاة ،سرتا ڤيسهكنله مريك دتمڤت
تيدورڽ“﴿ .رواية احمد دان ابو داود﴾
ڤرينته مڠرجكن صلاة جوڬ ،منچاكوڤي حال-حال
يڠ بركاءيتن دڠن صلاة .ميثلڽ ،تاتاچارا مڠرجكن
صلاة ،تاتاچارا بروضوء ،دان حكوم صلاة
برجماعه دمسجد باڬي للاكي .مك دڠن اين
ترحاصيله انق-انق يڠ مڠنالي دان مندكتي سسام
مسلمين.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله،
4

اسلام ممبوليهكن ڤارا ايبو باڤ اونتوق مموكول
انقڽ ،جك اڠڬن ملقساناكن صلاة .تتاڤي يڠ
هاروس دڤرهاتيكن ،ڤوكولن ترسبوت اداله ڤوكولن
اونتوق منديديق ،بوكن ڤوكولن يڠ ممبهاياكن لآڬي
ايموسيونال ،بوكن جوڬ ڤوكولن "ماءين-ماءين"
سهيڠڬ تيدق ممڤو منديديق انق .مالڠڽ ڤد هاري
اين ،كيت داڤتي ڤوكولن سباڬاي ساله ساتو
ڤندكتن دالم منديديق انق-انق سوده تيدق منجادي
عمالن .السن يڠ دسمڤايكن كونونڽ كران راس
سايڠ كڤد انق .ڤد حال راس سايڠ يڠ سبنرڽ اداله
دوجودكن دڠن ڤنديديقن .دان ساله ساتو ڤندكتن
ڤنديديقن اداله دڠن مموكول سسواي دڠن قدر
دان كتنتوانڽ كتيك انق ملاكوكن ڤلڠڬارن شريعة.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله،
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كبايقكن ڤريبادي سساورڠ انق ايت اكن ممبري
فاءيده دان منفعة يڠ باڽق تراوتما كڤد ايبو باڤ دان
كلوارڬڽ .رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدا:
ات اِ ْب ُن ا َد َم اِنْ َق َط َع َع َملُ ُه اِ َّلآ ِم ْن ثَلا َ ٍثَ :ص َد َق ٍة
اِ َذا َم َ
َجارِ َي ٍة ،اَ ْو ِعلْ ٍم ُي ْن َت َف ُع بِه ،اَ ْو َولَ ٍد َصالِ ٍح َي ْد ُع ْو لَ ُه
ارتيڽ :

اڤابيلا مانسي منيڠڬل دنيا ،ترڤوتوسله سڬالآ
عمالنڽ ،كچوالي تيڬ ڤركارا ،صدقه جارية ،علمو
يڠ برمنفعة اتاو انق صالح يڠ مندعاكنڽ﴿ .رواية

البخاري دان مسلم﴾

اوليه ايت ،ڤنديديقن يڠ برجاي ممبنتوق ڤريبادي
انق امت برمنفعة كڤد ايبو باڤ سام اد ماسيه
هيدوڤ اتاو سوده منيڠڬل دنيا .كتيك ايبو باڤ
ماسيه هيدوڤ ،سي انق اكن منجادي ساله ساتو
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سومبر هيبورن ،كبهاڬيان دان ڤڽجوق هاتي .دان
كتيك ايبو باڤ سوده منيڠڬل دنيا ،مك انق-انق
صالح يڠ اكن مندوعاكن ،براستغفر دان برصدقه
اونتوق ايبو باڤ مريك.
سباليقڽ ،انق-انق يڠ تيدق صالح اتاو درهاك تيدق
اكن ممڤو ممبري منفعة كڤد ايبو باڤاڽ ،باءيق
كتيك هيدوڤ ماهوڤون ستله منيڠڬل دنيا .اين
برڤونچا درڤد كڬاڬالن ايبو باڤ دالم ممبري
ڤنديديقن يڠ بركسن كڤد انق-انق سجق مريك
كچيل لآڬي .ساله ساتو چونتوه دالم ڤنديديقن يڠ
بنر ،هندقله ڤارا ايبو باڤ برسيكڤ عاديل ترهادڤ
سموا انق-انقڽ .رسول الله صلى الله عليه وسلم
مڠيڠتكن كيت دڠن سبداڽ :
َفاتَّ ُق ْوا الل َه َوا ْع ِدلُ ْوا َب ْي َن اَ ْو َلآ ِدكُ ْم
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ارتيڽ " :مك برتقوىله كڤد الله دان بربوات عاديله
كڤد انق-انق كامو“﴿.رواية البخاري﴾

قوم مسلمين يڠ بربهاڬيا،
انيهڽ ،اد سباهاڬين ايبو باڤ اڤابيلا دنصيحتي
مڠناءي ڤنديديقن انق-انق ،مريك چڤت-چڤت
مڽاڠڬهڽ .ايبو باڤ اين مڠاتكن ،بهاوا كبايقكن
اتاو هدايه اين اداله دري الله .ميمڠ بنر هدايه دري
الله ،سباڬايمان فرمان الله سبحانه وتعالى دالم
ص ايات : 56
سورة ال َق َص ْ
اَ ُع ْو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِج ْي ِم
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َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َٰ ذ ذ
َ
ۡ
ۡ
َ
َ
كن ٱّلل يه ِدي من
إِنك َل ته ِدي من أحببت ول ِ
ََ ُٓ َ َُ َ ۡ َُ ۡ
َ
ۡ
ُ
َ
يشاء ُۚ وهو أعلم ب ِٱلمهت ِدين ٥٦

مقصودڽ:
سسوڠڬوهڽ كامو تيدق اكن داڤت ممبري
ڤتونجوق كڤد اورڠ يڠ كامو كاسيهي ،تتاڤي الله
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ممبري ڤتونجوق كڤد اورڠ يڠ دكهندقيڽ ،دان الله
لبيه مڠتاهوي اورڠ-اورڠ يڠ ماهو منريما ڤتونجوق.
نامون يڠ ڤرلو دڤرهاتيكن اداله ڤرانن دان
تڠڬوڠجواب ايبو باڤ منجادي فكتور اوتام يڠ
ممباوا كبايقكن دان هدايه .اڤابيلا ڤارا ايبو باڤ تله
برڤرانن دڠن سواجرڽ دالم منديديق انق-انق  ،مك
هدايه درڤد الله سوده ڤستي اكن تيبا .تتاڤي جك
ايبو باڤ لآلآي دان مڠابايكن تڠوڠجواب  ،مك
حاصيلڽ منجاديكن انق-انق تيدق براخلاق دان
درهاك .ايڠتله سبدا نبي صلى الله عليه وسلم:
كُ ُّل َم ْولُ ْو ٍد ُي ْولَ ُد َع َلى الْ ِف ْط َر ِةَ ،فاَ َب َوا ُه ُي َه ِّو َدانِ ِه َا ْو
ُي َن ِّص َرانِ ِه اَ ْو ُي َم ِّج َسانِ ِه
ارتيڽ :
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"بايي دلآهيركن دالم كادان فطره ﴿سوچي﴾ ،لآلو
كدوا اورڠ تواڽ منجاديكنڽ سباڬاي ساورڠ
يهودي ،نصراني اتاو ماجوسي﴿ “.متفق عليه﴾.
اوليه ايت ،ماريله كيت ممهمي قاعده يڠ بتول دالم
منديديق انق-انق مڠيكوت شريعة دان بتاڤ ڤنتيڠڽ
ڤرانن ايبو باڤ دالم منديديق انق-انق .ايبو باڤ
مميليقي تڠڬوڠجواب دالم ممبنتوق كايمانن دان
تيڠكه لآكو انق-انق .دري ايبو باڤ ايتله اكن
تربنتوقڽ كڤريبادين سساورڠ انق .اخيرڽ ،كيت
ڤرلو منجاڬ فطره انق-انق كيت .ايايت فطره د اتس
كبنرن دان كبايقكن .اڤ يڠ دلآكوكن كاتس ديري
انق كيت ،اكن د ڤرتڠڬوڠجوابكن د هادڤن الله
سبحانه وتعالى.
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اَ ُع ْو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِج ْي ِم

َ َٰٓ َ ُّ َ ذ َ َ َ ُ ْ ذ ُ ْ ذ َ َ ُ ُ ْ َ ۡ ا َ ا
يأيها ٱَّلِين ءامنوا ٱتقوا ٱّلل وقولوا قوَل س ِديدا ٧٠
ُ ۡ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ َ َٰ َ ُ ۡ َ َ ۡ ۡ َ ُ ۡ ُ ُ َ ُ
َ
ۡ
َ
يصلِح لكم أعملكم ويغفِر لكم ذنوبكمَۗ ومن
ولۥ َف َق ۡد فَ َ
يُ ِطعِ ذ َ
از فَ ۡو ًزا َع ِظ ً
ٱّلل َو َر ُس َ ُ
يما ٧١

َبا َر َك اللَّ ُه لِي َولَ ُك ْم فِى الْ ُق ْر َء ِان الْ َع ِظي ِمَ ،ونَ َف َع ِني
َواِ َّياكُ ْم بِ َما فِي ِه ِم َن الآ َي ِ
ات َوال ِّذ ْك ِر الْ َح ِكي ِمَ ،و َت َق َّب َل
الس ِمي ُع الْ َعلِي ُم ،اَقُو ُل َق ْولِي
ِم ِّني َو ِم ْن ُكم تِلا َ َو َت ُه اِنَّ ُه ُه َو َّ
َه َذا َواَ ْس َت ْغ ِف ُر اللَّ َه الْ َع ِظي َم لِي َولَ ُك ْمَ ،ولِ َسائِ ِر
ين َوالْ ُمؤ ِْم َن ِ
ين َوالْ ُم ْسلِ َم ِ
ات،
ات ،والْ ُمؤ ِْمنِ َ
الْ ُم ْسلِ ِم َ
َف ْاس َت ْغ ِف ُرو ُه فَ َيا فَ ْو َز الْ ُم ْس َت ْع ِف ِر ْي َن َو َيا ن ََجا َة التَّائِبِ ْي َن.
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