چينتا دان كاسيه رسول الله 
كڤد كلوارڬ
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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
َ ْ َ ِّ
ْ ُ ْ
2009/10
2014/1
َ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 َن.

ِ
ِ
ِ
اي
َأ َّما َب ْع ُدَ ،ف َيا ع َبا َد ال َّله ،إِ َّت ُقوا ال َّل َه َو ُأ ْوص ْيك ُْم َوا َّ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.

N Íd~ wH WUL« VU

ماريله كيت برسام 2منيڠكتكن كتقواٴن كڤد الله ،
سڬاال
دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منجاٴوهي
i
الرڠنڽ .موده-مودهن كيت دبركتي دان درحمتي
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الله ددنيا ماهو ڤون اخيرة.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله ،

سسوڠڬوهڽ سموا انسان ڤرلوكن چينتا دان كاسيه
سايڠ اونتوق بهاڬيا .انق ڤرلوكن كاسيه ايبو ،ايبو
دان باڤ جوڬ ڤرلوكن كاسيه سايڠ انق-انقڽ.
سوامي ايڠين دكاسيهي ،استري ايڠين دبالي دڠن
كاسيه مسرا .مشاركت يڠ ڤپايڠ سسام اڠڬوتاڽ
اكن مالهيركن سواسان امان دان هرموني .اي
برموال دان الهير دري رومهتڠڬ بهاڬيا يڠ دناٴوڠي
كاسيه دان چينتا .دڠن ايت ،كيت سموا ڤرلو مپايڠي
دان دسايڠي اونتوق منجامين كبهاڬياٴن هيدوڤ
بركلوارڬ .اونتوق ممستيكن جالينن چينتا كاسيه
ككل َا َب ِدي دالم بركلوارڬ كيت ڤرلو مروجوع كڤد
الر ْوم
ڤندوان شريعة اسالم .فرمان الله  دالم سورة ُّ
ايات ; 21
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يڠ برمقصود :دان انتارا تندا( 2يڠ ممبوقتيكن
ككواساٴنڽ دان رحمتڽ) بهاوا دي منچيڤتاكن
اونتوق كامو استري 2درڤد جنيس كامو
سنديري ،سوڤاي كامو هيدوڤ بهاڬيا دڠنڽ دان
دجاديكن انتارا كامو (سوامي استري) ڤراساٴن
كاسيه سايڠ دان كاسيهن بلس .سسوڠڬوهڽ يڠ
دمكين ايت مڠاندوڠي كتراڠن( 2يڠ منيمبولكن
كسدرن) باڬي اورڠ يڠ برفيكير.

رسول الله  منجلسكن بهاوا وانيتا ڤرلو دديديق
دڠن ڤنوه صبر دان سچارا برتروسن .بيمبيڠله
استري اونتوق منجادي ڤاسڠن ترباٴيق كيت .وانيتا
ميمڠ طبيعة اصلڽ برصفة لمه لمبوت .ككراسن
تيدق اكن ممبواهكن سبارڠ ڤروبهن يڠ باٴيق ،ماله
اكن مموسنهكن سڬاال كباٴيقن يڠ سديا اد .سنتياس
برسيكڤ تنڠ ،صبر ،برڬاٴول باٴيق دان سريڠ
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ممبنتو استري اداله سنه رسول الله  يڠ واجر
كيت چونتوهي .بڬيندا  منڬسكن بهاوا لالكي يڠ
ماليني استريڽ دڠن باٴيق دان ڤنوه كاسيه سايڠ اداله
سباٴيق انسان .حديث درڤد َس ْيدَ تِنَا َعائِ َشة  بهاوا
رسول الله  برسبدا دالم حديث رواية ال َّت ْر ِم ِذي:
َخ ْي ُرك ُْم َخ ْي ُرك ُْم أِلَ ْهلِ ِه َو َأن َا َخ ْي ُرك ُْم أِلَ ْهلِي

يڠ برمقصود :اورڠ يڠ ڤاليڠ باٴيق دالم كالڠن
كامو اياله اورڠ يڠ ڤاليڠ باٴيق (ڤرڬاٴولنڽ)
دڠن اهلي كلوارڬڽ ،دان اكو اداله اورڠ يڠ ڤاليڠ
باٴيق درڤد كالڠن كامو دڠن اهلي كلوارڬاكو.

دڠن الينن دان بيمبيڠن باٴيق يڠ برتروسن ڤستي
كاسيه دان چينتا اكن بربوڠا دان مكر ) (mekarدالم
جيوا .وانيتا يڠ طبيعتڽ لمه لمبوت ڤرلو دالين دان
دديديق سچارا تنڠ دان صبر اونتوق مموڤوك كيقينن
دان چينتاڽ كڤد سواميڽ .كويباواٴن دان كتنڠن سوامي
اكن ممبوات استري تنڠ دان منچينتاٴي سواميڽ.
اينيله رهسيا كروكونن دان كبهاڬياٴن رومهتڠڬ.
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سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله ،

رسول الله  سنديري سباڬاي ُق ْد َوة َح َسنَة باڬي
كيت تله ڤون منونجوقكن باڬايمان چاراڽ كيت
ڤرلو برتولق انسور دالم كهيدوڤن برومهتڠڬ.
سكاليڤون بڬيندا سيبوق دڠن توڬس مميمڤين
نڬارا دان مپمڤايكن ِر َسا َله اسالم ،نامون بڬيندا تتڤ
ممڤوپاٴي ماس ممبنتو كرجا 2درومه .بڬيندا ممره
سنديري سوسو كمبيڠ ،بڬيندا منجاهيت سنديري
باجوڽ دان بڬيندا مالكوكن كرجا 2رومه تنڤا ممينتا
بنتوان استري-استريڽ.

َسيدَ ُتنَا َعائِ َشة  منچريتاكن دالم حديث رواية ا ِ َمام
ال ُب َخا ِري بهاوا بلياو ڤرنه دتاڽ اوليه سأورڠ لالكي يڠ
برنام َأ ْس َود تنتڠ اڤ يڠ دالكوكن اوليه رسول الله 
كتيك براد درومهڽ؟ بلياو منجواب يڠ برمقصود:
رسول الله  سنتياس ممبنتو اهلي كلوارڬاڽ
مالكوكن كرجا 2رومه .دان اڤابيال سوده
تيبا ماسوق وقتو صالة ،بڬيندا كلوار اونتوق
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منونايكن صالة.

ماريله كيت منجادي سوامي مثالي يڠ مڠيكوتي اچوان
نبي  .ايڠتله ،كلوارڬ اداله انوڬره دان أمانه درڤد
الله  .ڤرانن اونتوق ممبنتوق ڤريبادي استري دان
انق ،2سمواڽ اداله تڠڬوڠجواب سوامي .اونتوق
ايت ،ڤنوهيله دادا دڠن علمو ڤڠتاهوان ،تيڠكتكنله
كايمانن سرتا ڤرباپقكنله عمل صالح.
رسول الله  ممبينا سواسان هرموني دالم كلوارڬ
دڠن منجاڬ هاتي دان ڤراساٴن اهلي كلوارڬ.
سيكڤ رامه دان لمبوت رسول الله  دتونجوقكن
كڤد كلوارڬاڽ ماللوءي برسندا ڬوراو دڠن استري
دان انق-انقڽ ،مڠهيبور ،دان ممعافكن كسالهن
مريك ،مليبركن سپومن سرتا مڠهياسي رومه مريك
دڠن حال 2يڠ مپنڠكن.

سيدتنا عائشة  منچريتاكن دالم حديث رواية ابن
َع َس ِ
اقر:
اداله رسول الله  كتيك برسام استري-
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استريڽ ،بڬيندا اداله مأنسي لمبوت دان ڤاليڠ
ڤموره سرتا سريڠ كتاوا دان ترسپوم.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله ،

كهيدوڤن برومهتڠڬ بوكنله سمات 2منچاري
كسرونوقن برڤاسڠن ،سباليقڽ اي مروڤاكن سواتو
أمانه درڤد الله  يڠ سهاروسڽ دڤيكول سچارا
برسام اوليه سوامي دان جوڬ استري .ستياڤ اهلي
كلوارڬ ڤرلو دبري الينن يڠ ڤنوه سوڤن سنتون اڬر
داڤت منمبت هاتي انق 2دان منجادي بودايا دالم
ديري مريك.
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يڠ برمقصود :دان جوڬ مريك (يڠ درضاٴي
الله ايت اياله اورڠ) يڠ بردعا دڠن بركات:
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واهاي توهن كامي ،انوڬرهكنله كڤد كامي
استري 2دان ذوريت كتورونن كامي سباڬاي
ڤننڠ هاتي كامي ،دان جاديكنله كامي ڤميمڤين
ايكوتن باڬي اورڠ يڠ برتقوى.

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.
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 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،
َ ُ ْ َ َ ُ
ُ ْ ْ َ َ ُ ْ َ
اس َت ْغ ِف ُرو ُه َف َيا َف ْو َز ا ْل ُم ْس َت ْغ ِف ِر ْي َن َو َيا َن َجا َة ال َّت ِائبِ ْي َن.
َف ْ
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