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الحم ُد ِ
لله َ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 ُه ،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 َو َم ْن َتبِ َع ُه ْم
بِإِحس ٍ
الد ْين.
ان إِ َلى َي ْو ِم ِّ
ْ َ
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َأ َّما َب ْع ُدَ ،ف َيا ِع َبا َد ال َّل ِه ،إِ َّت ُق ْوا ال َّل َه َح َّق ُت َقاتِ ِه َو اَل َت ُم ْو ُت َّن
إِ اَّل َو َأ ْن ُت ْم ُم ْس ِل ُم ْون.

ماريله كيت برسام 2منيڠكتكن كتقواٴن كڤد الله 
دڠن ملقساناكن سڬاال سوروهن دان منجاٴوهي
سڬاال الرڠنڽ .موده-مودهن كيت بروليه كامڤونن
ددنيا دان اخيرة.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله .

اسالم مواجبكن كيت منونتوت علمو سباڬايمان
سبدا رسول الله  دالم سبواه حديث يڠ دروايتكن
اوليه امام ابن ماجة:
يض ٌة َع َلى ك ُِّل ُم ْسلِ ٍم
ب ا ْل ِع ْل ِم َف ِر َ
َط َل ُ

يڠ برمقصود :منونتوت علمو ايت واجب كأتس
ستياڤ مسلم.

برداسركن حقيقة اين ،كيت سموا سهاروسڽ مراسا
كرديل .موڠكين باپق علمو ددنيا اين سوده كيت
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كواساٴي ،تتاڤي سبنرڽ لبيه باپق ڤركارا يڠ ماسيه
تيدق كيت كتاهوٴي .سبب ايت علماء مڠنجوركن
كيت سوڤاي منونتوت علمو درڤد بواين سهيڠڬاله
كلياڠ لحد .مسكيڤون عمور كيت موڠكين سوده
توا ،ايت بوكنله ڤڠهالڠ اونتوق كيت تروس بالجر
دان بالجر.

كتوا دالم سسبواه كلوارڬ ڤرلو مماٴينكن ڤرانن اونتوق
مموڤوك صفة چينتا علمو دالم كالڠن سموا اهلي
كلوارڬاڽ .سباڬاي چونتوه ،دشوركن ()disyorkan
اڬر ستياڤ رومه ممڤوپاٴي ڤرڤوستاكاٴن ميني اتاو
ستيدق-تيدقڽ رق يڠ منمڤتكن بوكو 2علمية اونتوق
باچاٴن ستياڤ اهلي كلوارڬ .ڤوڤوقله مينت دالم
ديري دان اهلي كلوارڬ اونتوق ممباچ ،منونتون
رانچڠن 2علمية دتيليۏيشين سرتا راجين-راجينله
مڠحاضيري چرامه سام اد بركاٴيتن علمو اڬام اتاو
علمو اكادميك يڠ الٴين.
انق 2رماج باٴيق لالكي ماهوڤون ڤرمڤوان ڤرلو
ملڠكڤكن ديري دڠن علمو 2اساس اسالم دڠن
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سچوكوڤڽ .انتاراڽ اداله علمو القرءان ،فقه ،عقيدة،
سيرة َن َب ِو َّية دان اخالق.

ڤد ماس كيني ترداڤت باپق رواڠ دان ڤلواڠ اونتوق
بالجر برماچم 2چابڠ علمو يڠ دسدياكن كڤد
ڤلباڬاي الڤيسن مشاركت .دالم بيدڠ اڬام ،كيت بوليه
بالجر دڤلباڬاي اينستيتوسي برموال ڤد ڤريڠكت كافا
( ،)KAFAج-قاف ( ،)J-QAFاينستيتوسي 2ڤڠاجين
تيڠڬي ،اينستيتوسي ڤوندوق ،كلس اڬام اونتوق
اورڠ ديواس ،ڤروڬرام َت َف ُّقه ِفي الدِّ ْين› هيڠڬاله
ڤڠاجين ڤرچوما دالم بنتوق كليه صبح اتاو كليه
مغرب دمسجد 2دان سوراو 2بردكتن كيت .باپق
كمودهن تله ترسديا .نامون سڬاالڽ ترلتق كڤد
ديري كيت اونتوق برتيندق .الڠكه باٴيقڽ كيت سموا
سڠڬوڤ برقربان ماس دڠن منوڠڬو سكتيك اونتوق
مندڠر كليه علمو يڠ دسمڤايكن دمسجد اتاو سوراو.
جاڠنله كيت مڠوندوركن ديري اڤابيال مجلس علمو
برموال .رسول الله  برسبدا دالم سبواه حديث يڠ
دروايتكن اوليه امام ال َب ْي َه ِقي:
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كُن عالِما َأو م َتع ِّلما َأو مس َت ِمعا َأو م ِ
ح ًّبا َو اَل َتك ُْن
ْ َ ً ْ ُ َ ً ْ ُ ْ ً ْ ُ
َخ ِام ًسا َف َت ْهلِ َ
ك

يڠ برمقصود :جاديكنله ديريمو اورڠ عالم اتاو
اورڠ يڠ منونتوت علمو اتاو اورڠ يڠ ساللو
مندڠر ڤالجرن اڬام ،اتاو ڤون اورڠ يڠ منچينتاٴي
علمو دان جاڠنله اڠكاو منجادي ڬولوڠن يڠ
كليم ،يڠ دڠن سببڽ اڠكاو اكن بيناسا.

رسول الله  برسبدا دالم سبواه حديث يڠ دروايتكن
اوليه امام مسلم:
َم ْن َس َل َ
ك َط ِر ْي ًقا َي ْل َت ِم ُس فِ ْي ِه ِع ْل ًما َس َّه َل ال َّل ُه َل ُه بِ ِه
َط ِر ْي ًقا إِ َلى ا ْل َجنّة

يڠ برمقصود :سسياڤا منمڤوه جالن اونتوق
منچاري علمو ،الله اكن ممودهكن باڬيڽ جالن
كشرڬ.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله .

الم َجا َد َلة ايات :11
الله  برفرمان دالم سورة ُ
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يڠ برمقصود :الله اكن منيڠڬيكن اورڠ يڠ
برايمان انتارا كامو دان اورڠ يڠ دبري علمو
ڤڠتاهوان ببراڤ درجت .الله مها مڠتاهوٴي اڤ
يڠ كامو كرجاكن.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله .

سباڬاي مڠاخيري خطبة ،ممبر ايڠين مڠاجق سيدڠ
جمعة سكالين اونتوق مڠعملكن دعا يڠ دڤتيق دري
سورة طه ايات :114

ﭠﭡﭢﭣﭤ

يڠ برمقصود :واهاي توهنكو ،تمبهكنله كڤداكو
علمو ڤڠتاهوان.

موده-مودهن كيت ترماسوق دالم كالڠن اورڠ يڠ
استقامة ممڤالجري علمو يڠ برمنفعة سالڬي حياة
كيت ماسيه اد.
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يڠ برمقصود :تيدق سڤاتوتڽ باڬي مؤمنين ايت
ڤرڬي سمواڽ (كميدن ڤرڠ) .مڠاڤ تيدق ڤرڬي
درڤد ستياڤ ڬولوڠن انتارا مريك ببراڤ اورڠ
اونتوق مندالمي ڤڠتاهوان علمو اڬام دان اونتوق
ممبري ڤريڠتن كڤد قومڽ اڤابيال مريك تله كمبالي
كڤداڽ ،سوڤاي مريك ايت داڤت منجاڬ ديريڽ.

بار َك ال َّله لِي و َلكُم بِال ُقرء ِ
ان ا ْل َعظِي ِمَ ،و َن َف َعنِي َوإِ َّياك ُْم
ُ
ْ َ
َ ْ
َ َ
بِما فِ ِيه ِمن اآلي ِ
ات َو ِّ
الذك ِْر ا ْل َح ِكي ِمَ ،و َت َق َّب َل ِمنِّي َو ِمنْك ُْم
َ َ
َ
تِ اَلو َته إِ َّنه هو ِ
ِ
يم.
السم ُ
يع ا ْل َعل ُ
َ ُ ُ ُ َ َّ

ِ
ِ
َأ ُق ُ ِ
يم لِي َو َلك ُْم َولِ َس ِائ ِر
ول َق ْولي ٰه َذا َو َأ ْس َت ْغف ُر ال َّل َه ا ْل َعظ َ
ؤمن ِ
ات وا ْلم ْؤ ِمنِين وا ْلم ِ
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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