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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 َنَ .أ َّما َب ْع ُد،
ِ
ِ
ِ
اي بِ َت ْق َوى ال َّل ِه،
َف َيا ع َبا َد ال َّله ،إِ َّت ُقوا ال َّل َه َو ُأ ْوص ْيك ُْم َوا َّي َ
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َ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 منيڠڬلكن
i
الرڠنڽ .موده-مودهن كيت دبركتي دان درضاٴي
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اوليه ال َّله  ددنيا دان اخيرة.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله 

خطبة خاص هاري اين برسمڤنا دڠن سمبوتن هاري
ڬورو ڤد  16مي ستياڤ تاهون دڠن برتيماكن "ڬورو
ڤمبينا نڬارا بڠسا" .ڬورو مروڤاكن انسان موليا يڠ
ڬيڬيه دان تابه مپاالكن اوبور كإخالصن اونتوق
منرڠي دنيا ڤنديديقن سجاڬت .نامون هاري اين،
تيندقن ڬورو سريڠ دساله تفسير اوليه مشاركت دان
درندهكن مرتبتڽ هاڽ كران منجالنكن تڠڬوڠجواب
سباڬاي سأورڠ ڤنديديق .سهاروسڽ ،ايسو اين
دنيالي دري سودوت كمأنسياٴن سچارا مپلوروه،
دان تيدق برتيندق سچارا ملولو مپالهكن ڬورو.
ڤرنهكه كيت مندڠر تنتڠ ڤالجر مڠاسري ڬورو؟
ڤالجر 'كوڠفو' ) (kungfuڬورو؟ باڬايمانا ڤوال
سودوت ڤندڠ كيت اڤابيال اد ايبو باڤ يڠ مپرڠ ڬورو
كران انقڽ تله دروتن ،عقيبة سيكڤ انقڽ سنديري؟
اداله تيدق عادل اونتوق مڠحكوم ڬورو هاڽ دڠن
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ببراڤ ايسو يڠ بوليه دسلسايكن .حقيقتڽ ،اين اداله
تڠڬوڠجواب كيت برسام باڬي ممستيكن أمانه يڠ
دكورنياكن اوليه ال َّله  تيدق دخيانتي .سسوڠڬوهڽ
انق دان ڤالجر مروڤاكن اوجين بوات ڤنجاڬاڽ.
فرمان ال َّله  دالم سورة َ
األ ْن َفال ايات  27دان : 28
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يڠ برمقصود :واهاي اورڠ يڠ برايمان! جاڠنله
كامو مڠخيانتي (أمانه) ال َّله دان رسولڽ ،دان
(جاڠنله) كامو مڠخيانتي أمانه 2كامو ،سدڠ
كامو مڠتاهوٴي (سالهڽ) .دان كتاهوٴيله،
بهاوا هرتا بندا كامو دان انق 2كامو ايت هاپاله
منجادي اوجين ،دان سسوڠڬوهڽ دسيسي ال َّله
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جواله ڤهاال يڠ بسر.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله 

الد ْين ممتيق
إح َياء ُع ُلو ِم ِّ
امام الغزالي دالم كتاب ْ
نصيحت لقمان الحكيم كڤد انقڽ سوڤاي مڠحورمتي
ڬورو ،كاتاڽ“ :واهاي انقكو ،ڤرڬاٴوليله ڤارا ڬورو
دان راڤتيله مريك دڠن كدوا لوتوتمو ،كران ال َّله
 مڠهيدوڤكن هاتي دڠن نور (چهاي) حكمه،
سباڬايمان ال َّله مڠهيدوڤكن بومي دڠن هوجن دري
الڠيت“.

سسوڠڬوهڽ ،جاس دان ڤڠوربانن ڬورو امت
دسانجوڠ تيڠڬي اوليه اڬام دان سڬنڤ الڤيسن
مشاركت ،كران بقتي مريك يڠ مڠڬونوڠ دالم
منديديق انق 2بڠسا منجادي انسان برعلمو دان
براخالق موليا .بهكن سجق دهولو الڬي ،ڬورو
بروسها مالهيركن جنراسي برڤنديديقن باڬي ممبينا
سبواه نڬارا ماجو ،امان دان معمور.
الم َجا َد َلة ايات :11
فرمان ال َّله  دالم سورة ُ
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يڠ برمقصود :سوڤاي ال َّله منيڠڬيكن درجت
اورڠ يڠ برايمان دانتارا كامو ،دان اورڠ يڠ دبري
علمو ڤڠتاهوان اڬام (دالم كالڠن كامو)  -ببراڤ
درجت .دان (ايڠتله) ،ال َّله مها مندالم ڤڠتاهوانڽ
تنتڠ اڤ يڠ كامو الكوكن.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله 

دنيا ڤنديديقن هاري اين دڤنوهي دڠن ڤلباڬاي
چابرن اونتوق سأورڠ يڠ برڬلر ڬورو .ڤد ابد اين،
ڬورو برهادڤن دڠن ڤميكيرن دان كبوليهن موريد
يڠ ڤلباڬاي .كيني ،موريد لبيه ماهير تنتڠ ڤڠڬوناٴن
ڤلباڬاي ڤرالتن ايليكترونيك .دڠن ايت ،ڬورو
جوڬ ڤرلو سإيريڠ مميليقي كبوليهن يڠ سام ،باڬي
ممستيكن موريد منومڤوكن سڤنوه ڤرهاتين ،دان
مينت يڠ مندالم اونتوق بالجر.
ميمبر مپرو ڤارا جماعه سكالين ،نياليله اكن ايسي
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هاتي ڬورو اين.

اڤابيال ڤالجر ساكيت ڬوروله دوكتور دان
جوروراوتڽ.

اڤابيال ڤالجر بركالهي ،ڬوروله ڤموتوس
كعاديلن سباڬاي ڤڬوام دان حاكيمڽ.

اڤابيال ڤالجر مڠادو اد كروسقن فيزيكل سكوله،
ڬوروله توكڠڽ.
اڤابيال ڤالجر مالڤوركن ساله الكو ،ڬوروله
ڤپياست دان ڤوليسڽ.
اڤابيال ڤالجر سديه ،ڬوروله ڤڠهيبور ،ڤالكون،
ڤپاپي دان ڤالوق اونتوقڽ.

اينيله حقيقة سأورڠ ڬورو يڠ بوكن مڠهارڤكن بالسن
دان بلس إحسان ،تتاڤي چوكوڤله سقدر ممهمي
توڬسن دان چابرنڽ.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله 

ڤرانن دالم ممبينا نڬارا بڠسا سرتا منديديق جنراسي
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اكن داتڠ ،اداله برموال درڤد ڬورو .اينستيتوسي
) (institusiكلوارڬ يڠ ترديري درڤد ايبو باڤ ،ڤارا
ڤنديديق ،كجيرانن دان مشاركت سرتا ڤيهق ميديا
مستي برڤرانن دالم مپومبڠ كأره ڤمبنتوقن جنراسي
ڤميمڤين ماس هادڤن.

كڤنتيڠن عملن ڤموافقتن ) (pemuafakatanاين
توروت دپاتاكن ال َّله  دالم سورة ُّ
الش ْو َرى ايات
:38
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ﮠﮡﮢﮣﮤ

يڠ برمقصود :دان جوڬ باڬي اورڠ يڠ مپاهوت
ڤرينته توهن مريك سرتا منديريكن صالة
دڠن سمڤورنا; دان اوروسن مريك دجالنكن
سچارا برمشوارت سسام مريك .مريك جوڬ
مندرماكن سبهاڬين درڤد اڤ يڠ كامي بري كڤد
مريك

ايبو باڤ دان كومونيتي ستيمڤت بوليه مڠڬوناكن
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سالورن ڤرساتوان ايبو باڤ دان كومونيتي (،)PIBK
خصوصڽ دالم ممبينا هوبوڠن يڠ باٴيق دڠن ڤيهق
سكوله .برداسركن كاجين ڤاكر 2ڤنديديقن ،سكوله
ڤرلو ممڤوپاٴي هوبوڠن يڠ منتڤ دان َا ْق َرب دڠن
ايبو باڤ باڬي ممستيكن ڤروسيس ڤڠاجرن دان
ڤمبالجرن برجاي دلقساناكن دان كمنجادين موريد
داڤت دحاصيلكن.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله 

مڠاخيري خطبة هاري اين ،رسول الله  برسبدا
دالم حديث رواية امام احمد:
َل ْي َس ِمنَّا َم ْن َل ْم ُي ِ
ج َّل َكبِ َيرنَا َو َي ْر َح ْم َص ِغ َيرنَا
ف لِ َعالِ ِمنَا َح َّق ُه
َو َي ْع ِر ْ
يڠ برمقصود :بوكن ترماسوق اومتكو سياڤا
يڠ تيدق ممولياكن اورڠ توا دان مڠاسيهي يڠ
لبيه مودا دان مڠتاهوٴي حق 2اورڠ يڠ برعلمو
(ڬورو).
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يڠ برمقصود :دان تيدقله كامي مڠوتوس
رسول 2سبلوممو (واهاي محمد) ،مالٴينكن
دري كالڠن اورڠ لالكي ،يڠ كامي وحيوكن كڤد
مريك .اوليه ايت برتاپاله كامو (واهاي ڬولوڠن
مشرك) كڤد اورڠ يڠ برڤڠتاهوان أڬام جك كامو
تيدق مڠتاهوٴي.

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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