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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
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ْ ُ ْ
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َ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 َ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 َنَ .أ َّما َب ْع ُد،

وصيكُم و َن ْف ِسي بِ َت ْقوى ِ
َفيا ِعباد ِ
الله ،اِ َّت ُقوا الله  ،و ُأ ِ
الله
َ
ْ َ
َ َ
َ َ َ
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َو َطا َعتِ ِه َل َع َّلك ُْم ُت ْف ِل ُح َ
ون.
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ماريله كيت برسام 2منيڠكتكن كتقواٴن كڤد ال َّله 
سڬاال
دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منيڠڬلكن
i
الرڠنڽ .موده-مودهن كيت دبركتي دان درحمتي
27

ال َّله  ددنيا دان اخيرة.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

صفة أمانه بوليه دتفسيركن سباڬاي جوجور ،تليتي
دان بوليه دڤرچاياٴي .أمانه جوڬ بوليه دارتيكن
دڠن معنى ملقساناكن سسواتو توڬس يڠ تله
دڤرتڠڬوڠجوابكن دڠن سباٴيك-باٴيكڽ تنڤا
منچوايكنڽ .ساله ساتو أمانه يڠ ڤاليڠ بسر باڬي
مأنسي اياله أمانه ڤكرجاٴن.

اڬام اسالم منونتوت اومتڽ سوڤاي بكرجا دڠن
برسوڠڬوه 2اونتوق منچاري رزقي يڠ حالل
الڬي برسيه دمي كسجهتراٴن ديري ،كلوارڬ دان
مشاركت .اسالم مالرڠ كراس اومتڽ درڤد سيكڤ
تيدق برتڠڬوڠجواب ،مالس بكرجا ،منيڤو اتاو تيدق
أمانه دالم ملقساناكن كرجاڽ .اين كران أمانه كرجاي
اكن دڤرسوألكن سموال داخيرة ننتي .فرمان ال َّله 
دالم سورة التوبة ايات :105
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يڠ برمقصود :كاتاكنله (واهاي محمد) :برعمل

له كامو (اكن سڬاال يڠ دڤرينتهكن) ،مك ال َّله
دان رسولڽ سرتا اورڠ يڠ برايمان اكن مليهت
اڤ يڠ كامو كرجاكن; دان كامو اكن دكمباليكن

كڤد (ال َّله) يڠ مڠتاهوٴي ڤركارا 2يڠ َغ ْيب دان
يڠ پات ،كمودين دي ممبريتاهو كڤد كامو اڤ
يڠ تله كامو كرجاكن.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

كواجيڤن ملقساناكن أمانه اين دڤرايڠتكن اوليه
رسول ال َّله  ماللوءي سبداڽ يڠ دروايتكن اوليه
امام البخاري دان مسلم:
َأ اَل ُك ُّلك ُْم َرا ٍع َو ُك ُّلك ُْم َم ْس ُئ ٌ
ول َع ْن َر ِع َّيتِ ِه...

يڠ برمقصود :كتاهوٴيله بهاوا كامو سموا اداله
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ڤميمڤين دان كامو سموا اكن برتڠڬوڠجواب
ترهادڤ يڠ دڤيمڤينڽ…

حديث اين منجلسكن بهاوا صفة أمانه اداله ڤركارا
ڤنتيڠ دالم مننتوكن ماس دڤن سسبواه كلوارڬ،
مشاركت دان نڬارا .اڤ يڠ كيت ڤرهاتيكن هاري
اين ،دالم ميديا منونجوقكن بهاوا سأوله 2ايسو
ڤچه أمانه اين برالكو كڤد ستياڤ الڤيسن مشاركت.
سباڬاي چونتوه كيت داڤتي ڤروجيك 2سام اد كچيل
اتاو بسر ساللو برالكو كڬاڬلن دسببكن اورڠ يڠ
منداڤت ڤروجيك ترسبوت تربوقتي تياد كويباواٴن
اونتوق ملقساناكن ڤروجيك ترسبوت .رسول ال َّله
 ماللوءي سبداڽ دالم حديث يڠ دروايتكن اوليه
امام البخاري:
ت األما َن ُة َفا ْن َتظِ
السا َع َة َق َال َك ْي َ
ف
ر
…إِ َذا ُض ِّي َع ْ
ْ َّ
َ
إِ َضا َع ُت َها َيا َر ُس َ
ول ال َّل ِه َق َال إِ َذا ُأ ْسن ِ َد األَ ْم ُر إِ َلى
ِ
ِِ
السا َع َة
َغ ْي ِر َأ ْهله َفا ْن َتظ ْر َّ

يڠ برمقصود…" :جك سواتو أمانه دسيا-
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سياكن ،مك توڠڬوله ساعت كهنچورنڽ".
بڬيندا دتاڽ ،باڬايماناكه منسيا-سياكن أمانه
ايت؟ بڬيندا منجواب" ،جك سواتو ڤكرجاٴن
دسرهكن كڤد اورڠ يڠ بوكن اهليڽ ،مك
توڠڬوله ساعت كهنچورنڽ".

كسيمڤولن درڤد حديث يڠ دباچاكن تادي ،مك
هندقله كيت فهمي برسام 2بهاوا ممبريكن جاوتن
كڤد اورڠ يڠ تيدق بركاليقن سام اد دري سڬي
اخالق ماهوڤون اكادميك بوليه دصفتكن سباڬاي
ساتو ڤربواتن خيانة .كسيلڤن اتاو كچواين دالم
مپرهكن سسواتو أمانه ايت بوليه مپببكن كهنچورن
بوكن سهاج كڤد سسبواه اورڬانيساسي بهكن اي
توروت مليبتكن بهاي كڤد مشاركت دان نڬارا.

ڤركارا يڠ بوليه دجاديكن ڤڠاجرن درڤد حديث
ترسبوت تادي مك برالكوله ڬجاال نيڬاتيف سڤرتي
مليوت-ليوتكن كڤوتوسن ،ساله ڬونا كواس دان
ترليبت دالم رسواه سرتا مڠمبيل كسمڤتن اونتوق
مڠاٴوت كأونتوڠن ڤريبادي درڤد جاوتن يڠ دساندڠ.
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اوليه ايت ،ماريله كيت برسام 2برمحاسبة ديري
منيالي كمبالي كوميتمن كيت سالما اين دالم كرجاي
ماسيڠ .2كيت مستيله ملقساناكن كرج كيت دڠن
ڤنوه تڠڬوڠجواب دان سمڤورنا ،مستيله مپلسايكن
سسواتو توڬسن دڠن سباٴيك موڠكين دان دالم
ماس يڠ سام كيت واجب منجاٴوهكن ديري درڤد
مالكوكن سبارڠ ڤنيڤوان ،ڤملسوان ،ڤپليويڠن دان
اونتوق منداڤتكن كميواهن سسواتو يڠ بوكن حقڽ.
يقينله بهاوا اورڠ يڠ بكرج دڠن ڤنوه أمانه دان كايمانن
ڤستي اكن دليمڤهي دڠن كميواهن دان كبركتن

سباڬايمان جنجي ال َّله  دالم سورة النحل ايات :97
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يڠ برمقصود :سسياڤا يڠ برعمل صالح ،درڤد
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لالكي اتاو وانيتا ،سدڠكن دي برايمان ،مك
سسوڠڬوهڽ كامي اكن مڠهيدوڤكنڽ دڠن
كهيدوڤن يڠ باٴيك دان سسوڠڬوهڽ كامي
اكن ممبالس مريك دڠن ممبريكن ڤهاال يڠ لبيه
باٴيك درڤد اڤ يڠ مريك تله كرجاكن.

بار َك ال َّله لِي و َلكُم فِي ال ُقرء ِ
ان ال َعظِ ْي ِمَ ،و َن َف َعنِي َوإِ َّياك ُْم
ُ ْ َ ْ ْ ْ َ
َ َ
بِما فِي ِه ِمن اآلي ِ
ات َو ِّ
الح ِك ْي ِمَ ،و َت َق َّب َل ِمنِّى َو ِمنْكُم
الذك ِْر َ
َ ْ َ َ
ِ
الس ِم ْي ُع ال َع ِل ْيم.
ت اَل َو َت ُه إِ َّن ُه ُه َو َّ
َأ ُق ُ
ول َق ْولِي ٰه َذا َو َأ ْس َت ْغ ِف ُر ال َّل َه ال َعظِ ْي َم لِ ْي َو َلك ُْمَ ،ولِ َس ِائ ِر
ات ،والم ْؤ ِمنِين والم ْؤ ِمن ِ
المس ِل ِمين والمس ِلم ِ
َات،
َ ُ ْ َ ُ
ُ ْ ْ َ َ ُ ْ َ
ِ
الر ِح ْيم.
ور َّ
اس َت ْغف ُرو ُه ،إِ َّن ُه ُه َو ال َغ ُف ُ
َف ْ
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