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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 لاَ إِ ٰل َه إِلاَّ ال َّل ُه َو ْح َد ُه لاَ َ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 َهُ ،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.
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ماريله كيت برسام 2منيڠكتكن كتقواٴن كڤد ال َّله ،
سڬاال
دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منجاٴوهي
i
الرڠنڽ .موده-مودهن كيت دبركتي دان درحمتي
9

الله ددنيا ماهو ڤون اخيرة.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

كتيك كيت مراعيكن ( )meraikanكمولياٴن دان
كمريهن بولن شوال اين ،كيت جوڬ ڤرلو مپدري
بهاوا دالم بولن يڠ موليا اين تله برالكو ساتو ڤڤرڠن
يڠ دناماكن ڤڤرڠن ُحنَين .ڤڤرڠن اين دسبوت سچارا
لڠسوڠ اوليه ال َّله  دالم سورة ال َّت ْو َبة ايات :25
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يڠ برمقصود :سسوڠڬوهڽ ال َّله تله منولوڠ
كامو منچاڤاي كمنڠن دالم باپق ڤڤرڠن ،نامون
بڬيتو (كامو تيواس) دميدن ڤرڠ ُحنَين ،ياٴيت
سماس كامو مراس مڬه دڠن سبب بيلڠن
10

كامو يڠ راماي ،مك بيلڠن يڠ راماي ايت تيدق
منداتڠكن فائده كڤد كامو سديكيت ڤون ،دان
سماس كامو مراساكن بومي يڠ لواس ايت
منجادي سمڤيت كڤد كامو ،كمودين كامو
برڤاليڠ اوندور مالريكن ديري.

ڤڤرڠن ُحنَين اين برالكو انتارا اومت اسالم يڠ
دڤيمڤين اوليه رسول ال َّله  دڠن بني َح َوا ِزن يڠ
دكتواٴي اوليه مالك بن َعوف ڤد تاهون  8هجرة.
ڤونچا ڤڤرڠن اين برالكو اياله بني َح َوا ِزن ايڠين
مڠهنچوركن اومت اسالم يڠ تله برجاي مڠواساٴي
كوتا مكة .اينيله صفة موسوه اسالم سڤنجڠ زمان
يڠ سنتياس براوسها اونتوق ملمهكن كقواتن اومت
اسالم .مريك سام سكالي تيدق اكن ممبنركن اومت
اسالم ممبينا كقواتن دالم سموا اسڤيك كهيدوڤن
سام اد ڤوليتيك ،ايكونومي دان علمو ڤڠتاهوان .بنرله
فرمان ال َّله  دالم سورة ال َب َق َرة ايات :120
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يڠ برمقصود :اورڠ يهودي دان نصراني تيدق
اكن سنڠ كڤد كامو هيڠڬ كامو مڠيكوتي اڬام
مريك

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

ال َّله  مڠيڠتكن اومت اسالم بهاوا كمنڠن دان
كجاياٴن دالم هيدوڤ مريك اداله حاصيل درڤد
ڤرتولوڠن ال َّله  .تيدق موڠكين مريك اكن
ممڤروليهي كمنڠن دان كجاياٴن تنڤا بنتوان ال َّله .
اوليه ايت كيت دكهندقي سڤنجڠ ماس مموهون
ڤرتولوڠن دڠن ال َّله ماللوءي عملن 2صالح سڤرتي
دعا ،ذكر ال َّله ،منجاٴوهي معصية دان ممبواڠ صفة2
مذمومة .نبي  برسبدا دالم حديث يڠ دروايتكن
اوليه امام الترمذي:

اس َت ِع ْن بِال َّل ِه
اس َأ ِل ال َّل َه َ ،وإِ َذا ْاس َت َعنْ َ
َوإِ َذا َس َأ ْل َ
ت َف ْ
ت َف ْ

يڠ برمقصود :اڤابيال كامو مموهون موهونله
كڤد ال َّله ،دان جك كامو مموهون ڤرتولوڠن
مينتاله ڤرتولوڠن درڤد ال َّله.
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سجاره كڬميلڠن اومت اسالم يڠ داساسكن اوليه
رسول ال َّله  دان ڤارا صحابة اداله كران مريك
دكنلي سباڬاي اهلي عبادة ڤد مالم هاري دان ڤهالون
ڤد سياڠ هاري .صفة موليا مريك اينيله يڠ منجاديكن
مريك سنتياس منداڤت بنتوان دان ڤرتولوڠن ال َّله
 .اومت اسالم اكن قوات اڤابيال مريك دكت دڠن
ال َّله .دان اڤابيال مريك جاٴوه دڠن ال َّله مك مريك
اكن لمه .فرمان ال َّله  دالم سورة ال َّت ْو َبة ايات :25
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يڠ برمقصود :سسوڠڬوهڽ ال َّله تله منولوڠ كامو
منچاڤاي كمنڠن دالم باپق ڤڤرڠن

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

دالم ڤڤرڠن ُحنَين ،ال َّله  تله منديديق اومت اسالم
اڬر سنتياس مميليقي صفة ترڤوجي .بوات ڤرتام
كالي مريك كلوار برڤرڠ دڠن جومله يڠ راماي
ياٴيت  12,000اورڠ بربنديڠ سبلومڽ .سهيڠڬ اد
دالم كالڠن صحابة يڠ بربڠڬ دڠن جومله تنترا يڠ
13

راماي .مريك مراساكن تيدق اكن كاله جك برالكو
ڤڤرڠن كران جومله مريك يڠ راماي .مريك لوڤا
بهاوا كمنڠن دڤروليهي دهولو اداله كران ڤرتولوڠن
ال َّله  .اللو ال َّله  مڠوجي مريك دڠن سرڠن
موسوه سچارا تيبا ،2بومي تراس سمڤيت سهيڠڬ
مريك برتمڤيارن الري اونتوق مپالمتكن ديري.
ڤراساٴن كاڬوم ترهادڤ كقواتن تنترا اسالم مپببكن
ال َّله  مناريق سكتيك ڤرتولوڠنڽ سباڬاي ڤڠاجرن
كڤد مريك.

دڠن هاڽ ساتو صفة َم ْذ ُم ْو َمة ياٴيت بڠڬ ديري تله
مڠوندڠ كموركاٴن ال َّله ،مك باڬايمانا كيت داخير
زمان اين اكن ممڤروليهي ڤرتولوڠن ال َّله ؟ اداكه
موڠكين ال َّله اكن منولوڠ جك كيت چواي برعبادة
كڤدڽ ،مالكوكن معصية دان ديري كيت دڤنوهي دڠن
صفةَ 2م ْذ ُم ْو َمة سڤرتي مڠومڤت ،حسد دڠكي سسام
كيت .مك ماريله كيت برساتو ڤادو سوڤاي اومت
اسالم كمبالي قوات دان منداڤت كمنڠن تنڤا بنتوان
درڤد موسوه 2اسالم .ايڠتله! ال َّله  اكن ممبنتو
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كيت سالڬي كيت ممبنتو اڬام ال َّله  .فرمان ال َّله 
دالم سورة محمد ايات :7
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يڠ برمقصود  :واهاي اورڠ 2يڠ برايمان ،كاالو
كامو ممبيال (اڬام) ال َّله نسچاي ال َّله ممبال كامو
(اونتوق منچاڤاي كمنڠن) دان منڬوهكن تاڤق
ڤنديرين كامو.
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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