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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 الل ُ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 ِّ
ْ َ

∫tË« sJœ Ê«œ oLOœ
ِِ

َأما بع ُدَ ،فيا ِعباد ِ
الله ،إِ َّت ُق ْوا الل َه َح َّق ُت َقاته َو اَل َت ُم ْو ُت َّن
َّ َ ْ َ َ َ
N Íd~ wH WUL« VU
إِ اَّل َو َأ ْن ُت ْم ُم ْس ِل ُم ْون.
َق َال الل ُه َت َعا َلى فِ ْي ِك َتابِ ِه ال َع ِ
ز:
ي
ز
ْ
i
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ماريله كيت برسام 2منيڠكتكن كتقواٴن كڤد الله 
دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منيڠڬلكن سڬاال
الرڠنڽ .موده مودهن كيت دبركتي دان درحمتي الله
 ددنيا دان اخيرة.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله 

دالم سجاره اسالم ،ڤڠمباراٴن اتاو ِر ْح َلة تله برموال
سجق زمان دهولو الڬي .اومت اسالم تله منروك
دان مڠمبارا كلوار دري دائره اتاو نڬري مريك دڠن
ڤلباڬاي توجوان ،انتاراڽ اياله اونتوق منجالنكن
اوروسن جوال بلي ،منچاري كرج ،منجالين هوبوڠن
ديڤلوماتيق ) ،(diplomatikبردعوة ،منونتوت علمو
دان سباڬايڽ.

رسول الله  سنديري ڤرنه مڠمبارا سماس حياتڽ.
كتيك مودا ،رسول الله  مڠمبارا سمڤاي َ
كشام
اونتوق برنياڬ بارڠ 2داڬڠن ميليق َس ِّيدَ تِنَا َخ ِد ْيجة
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بنت ُخ َو ْي ِلد .سماس منجادي ڤمرينته ،رسول الله
 مڠڬالقكن ڤارا صحابة بڬيندا مرنتاو اونتوق
بالجر بهاس 2اسيڠ سڤرتي بهاس ڤرتوتورن اورڠ
َح ْب َشة ،بهاس ڤرسي ،بهاس ِع ْب َراني ،بهاس روماوي
دان سباڬايڽ .علماء بسر ،امام َ
الغ َزالِي باپق منيمبا
علمو درڤد ڤڠمباراٴن بلياو كسراتا تانه عرب
ترماسوق ِح َجاز ،دمشق دان بيت المقدس .دالم
سجاره ڤرادبن دنيا ،توكوه اسالم برنام ابن َب ُط ْو َطة
يڠ برأصل دري َمغْ ِربِي داعتراف سباڬاي ڤڠمبارا
ترهيبت اڤابيال منجلجه كسراتا دنيا هيڠڬ سجاٴوه
 117,000كيلوميتر دالم تيمڤوه همڤير  30تاهون.
مڠمبارا اتاو ملنچوڠ تيدق دالرڠ دالم اسالم بهكن
امت دڬالقكن .دالم اسالم ،توجوان اوتام ملنچوڠ
اداله اونتوق مليهت ،برفيكير دان مڠمبيل اعتبار .اين
الح ّج ايات :46
برداسركن فرمان الله  دالم سورة َ
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يڠ برمقصود :اوليه ايت ،بوكنكه اد باٴيقڽ مريك
مڠمبارا دموك بومي سوڤاي – دڠن مليهت كسن2
يڠ ترسبوت – اكن ترڬرق هاتي مريك اونتوق
ممهميڽ ،اتاو تليڠا يڠ دڠنڽ مريك داڤت مندڠر؟

ملنچوڠ دان مڠمبارا ممبري ڤلواڠ كڤد كيت اونتوق
مليهت كإيندهن عالم .دڠن ڤڠحياتن يڠ مندالم
ترهادڤ كإيندهن چيڤتاٴن يڠ مها اسا ،ايمان كيت
سڤاتوتڽ لبيه برتمبه دان راس شكور منجادي لبيه
منبل.

برجالن ،منروك ) (menerokaاتاو مالوت سسواتو
تمڤت مروڤاكن سواتو ڤروسيس ڤمبالجرن يڠ
دسبوت بركالي 2دالم القرءان .مثالڽ دالم سورة
َ
األن َْعام ايات  ،11الله  برفرمان:

ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ
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يڠ برمقصود :كاتاكنله :مڠمباراله دموك بومي،
كمودين ڤرهاتيكنله باڬايمان عقيبة بوروق (يڠ
20

منيمڤا) اورڠ يڠ مندوستاكن (رسول )2ايت.

الله  جوڬ برفرمان دالم سورة ال َّن ْم ُل ايات :69

ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ

ﮧﮨ
يڠ برمقصود :كاتاكنله :مڠمباراله كامو دموك
بومي ،كمودين ڤرهاتيكنله باڬايمان بوروقڽ
كسودهن اورڠ يڠ بردوسا ايت.

امام َّ
الش ِاف ِعي ڤرنه مڠارڠ سبواه َش ِعير يڠ مڠڬالقكن
كيت كلوار مڠمبارا .انتارا الٴين بلياو منوكيلكن
سبواه َب ْيت يڠ برمقصود:
سڠ سيڠا جك تيدق منيڠڬلكن تمڤتڽ،
اي تيدق اكن داڤت ممباهم مڠسا.

انق ڤانه ڤوال جك تيدق منيڠڬلكن بوسورڽ،
اي تيدق اكن مڠناٴي ساسرنڽ.

سسوڠڬوهڽ ڤڠمباراٴن اتاو ڤلنچوڠن بوليه منجادي
عباده سكيراڽ كيت ملقساناكنڽ سالري دڠن كهندق
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شريعة .سكيراڽ ڤلنچوڠن دچمڤور-ادوقكن دڠن
عنصور معصية ،مك حكومڽ منجادي حرام.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله 

نڬري ڤهڠ دار المعمور ممڤوپاٴي كسن ڤنيڠڬلن
سجاره يڠ برنيالي ترماسوق واريثن 2اسالم .ڤهڠ
اداله انتارا نڬري تراول منريما اسالم دتانه ماليو .اي
مميليقي ڤلباڬاي واريثن يڠ بوليه دڤالجري سچارا
دكت سڤرتي ارتيفق (artifak) 2سجاره ،ريكاٴن
سنيبينا دان مانوسكريڤ (manuskrip) 2الما .حكوم
قانون ڤهڠ مثالڽ مروڤاكن ساله ساتو واريثن اسالم
يڠ امت برنيالي .اي منجادي بوقتي بهاوا كراجاٴن
ڤهڠ دهولو كاال تله منجالنكن ڤمرينتهن اسالم دان
مڠڬونا ڤاكاي اوندڠ 2برترسكن شريعة .ڤنموان
باتو نيسن برتاريخ  419هجرة برسماٴن تاهون 1028
مسيحي ددائره ڤكن ممبوقتيكن اسالم تله برتاڤق
لبيه اول دڤهڠ .اين مروڤاكن انتارا چونتوه ڤرودوق
) (produkڤلنچوڠن يڠ داڤت منمبه ڤڠتاهوان ڤارا
ڤلنچوڠ يڠ بركونجوڠ.
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سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله 

سمڤنا تاهون مالوت ڤهڠ  ،2017راماي تتامو
ترديري درڤد ڤلنچوڠ تمڤتن ماهوڤون انتارابڠسا
اكن بركونجوڠ كنڬري اين .سالكو توان رومه ،مك
جاديكنله مسجد ساله ساتو درڤد لوكاسي اونتوق
دالوتي دان ڤروڬرمكن ) (programkanالوتن ايت
سوڤاي داڤت منونايكن صالة برجماعه اڤابيال
ماسوق وقتو صالة.

سمبوتله تتامو دڠن الينن يڠ باٴيق سرتا سپومن سرتا
منجاڬ ادب دان ممولياكن تتامو دان تونجوقكنله
كيت اداله مشاركت اسالم يڠ منجادي چونتوه كڤد
ڤارا ڤلنچوڠ .جاڬاله كبرسيهن ڤرسكيترن سام اد
ڤريميس ( )premisڤرنياڬاٴن ماهوڤون كديامن
سوڤاي تتامو تيدق مليهت ڤمندڠن يڠ تيدق اينق
اتاو ترهيدو باو يڠ كورڠ مپنڠكن .سكيراڽ كيت
سأورڠ ڤنياڬ ،جاڠنله ملتقكن هرڬ يڠ ملمڤاو كڤد
ڤلنچوڠ .جك كيت ڤمندو كندراٴن عوام ،ڤندوله
سچارا برهيمه دمي كسالمتن سموا ڤنومڤڠ.
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يڠ برمقصود :دياله يڠ منجاديكن بومي اين موده
دڬوناكن باڬي كامو ،مك برجالنله دمرات2
چروق رانتاوڽ دان ماكنله درڤد رزقي يڠ
دكورنياكن الله( .ايڠتله) كڤد الله جواله (تمڤت
كمبالي كامو سسوده) بڠكيت هيدوڤ سموال.

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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