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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 ُ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 ْينَ .أ َّما َب ْع ُد،
ان إِ َلى َي ْو ِم ِّ
ْ َ

∫tË« sJœ
ِ ِ Ê«œ oLOœ

ِ
ِ
اي بِ َت ْق َوى الله،
َف َيا ع َبا َد الله ،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.

ماريله كيت برسام 2منيڠكتكن كتقواٴن كڤد ال َّله i

دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منيڠڬلكن سڬاال
19

الرڠنڽ .موده مودهن كيت دبركتي دان درحمتي ال َّله

 ددنيا دان اخيرة.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله 

ايبو باڤ هندقله سنتياس مندمڤيڠي انق 2دان جاڠنله
تراللو مڠهارڤ اتاو مپرهكن تڠڬوڠجواب كڤد ڤيهق
الٴين سهيڠڬ انق 2مراسا تربيار دان تيدق دڤدوليكن
مپببكن مريك موده ترڤڠاروه دان مڠمبيل جالن موده
سهيڠڬ ترجروموس ككنچه ڤناڬيهن داده.
ترداڤت دوا فكتور اوتام يڠ منجروموسكن انق2
كدالم كنچه ڤناڬيهن داده ياٴيت فكتور كلوارڬ دان
ڤڠاروه راكن سبايا .ايبو باڤ مماٴينكن ڤرانن يڠ
ساڠت ڤنتيڠ دالم ممبنتوق دان منديديق انق 2اونتوق
منجادي سأورڠ انسان يڠ سمڤورنا .اوليه يڠ دمكين،
ڤرانن اونتوق منديديق انق 2اداله برموال سجق
مريك كچيل .اين ترماسوقله توڬس ڤنچڬهن باڬي
ممستيكن انق 2تيدق ترجبق كڤد ڤپاله ڬوناٴن داده.
ڤمنتاون سڤنوهڽ ترهادڤ سڬاال ڬرق ڬري انق2
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ڤرلو سنتياس دالكوكن .ايبوباڤ ڤرلو لبيه ڤريهاتين
دڠن ڤروبهن تيڠكه الكو انق 2سڤرتي ڤروبهن
ايموسي سڤرتي منجادي ڤماره ،ڤرڠوس ،اڬريسيف
) ،(agresifمالون اورڠ توا اتاو منجادي تراللو ڤنديام
سرتا تيدق ماهو ترليبت دڠن اكتيۏيتي كلوارڬ اتاو
مڠاسيڠكن ديري .انتارا تندا الٴين سڤرتي ڤونتيڠ
سكوله ،كمروسوتن ڤنچاڤاين اكادميك ،برڬاٴول
دڠن راكن 2يڠ كچيچيرن سكوله ،تيدق تيدور مالم،
باليق رومه ليوات دان سريڠ ممينتا دوٴيت برلبيهن
ستياڤ هاري.

كڬاڬلن ايبو باڤ اونتوق ممنتاو ڤركمبڠن دان ڤروبهن
تيڠكهالكو انق 2اكن مپببكن انق 2موده ترجبق دالم
اكتيۏيتي يڠ تيدق برمورل ترماسوقله ككنچه ڤپاله
ڬوناٴن داده.

سالٴين ايت ،كريسيس رومه تڠڬ انتارا ايبو دان باڤ
جوڬ مروڤاكن فكتور ڤپومبڠ كڤد مسئله ترسبوت.
اي ممبري كسن يڠ مندالم كڤد انق 2يڠ ماسيه
ممرلوكن ڤرهاتين دان كاسيه سايڠ ايبو باڤ .انق2
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اكن چوبا مڠمبيل جالن يڠ ساله سباڬاي ساتو چارا
اونتوق ملڤسكن ڤراساٴن اتاو مڠنداليكن ڬڠڬوان
ايموسي مريك .دالم كادأن اين ڤڠاروه راكن سبايا لبيه
كوات درڤد ڤڠاروه ايبو باڤ .انق 2لبيه ممڤرچاياٴي
كاون 2مريك بربنديڠ دڠن ايبو باڤ ،سهيڠڬ مريك
تيدق داڤت ممبيذاكن ڤركارا يڠ باٴيق دان بوروق.
اخيرڽ مريك تيواس سهيڠڬ مالكوكن ڤركارا 2يڠ
ساله دسيسي اوندڠ 2دان يڠ ڤاليڠ مندوكاچيتاكن
ڤركارا 2ترسبوت جوڬ دموركاٴي اوليه ال َّله .
رسول ال َّله  برسبدا دالم حديث رواية امام احمد:
ا ْل َم ْر ُء َع َلى ِد ِ
ين َخلِيلِ ِه َف ْل َينْ ُظ ْر َأ َح ُدك ُْم َم ْن ُي َخالِ ْل

يڠ برمقصود :سسأورڠ ايت مڠيكوت اڬام
(اخالق) كاونڽ ،مك ليهتله دڠن سياڤا كامو
بركاون.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله 

ببراڤ لڠكه ڤنچڬهن يڠ مستي دلقساناكن اوليه
ايبو باڤ باڬي مڠيلقكن انق 2درڤد ترليبت دڠن
22

ڤپالهڬوناٴن داده ،انتاراڽ ،ممبريكن ديديقن اڬام
يڠ سمڤورنا دڠن ممستيكن انق 2داڤت ملقساناكن
عبادة كڤد ال َّله سڤرتي صالة ليم وقتو دڠن برجماعه
دمسجد .فرمان ال َّله  دالم سوره طه ايات :132
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يڠ برمقصود :دان ڤرينتهكنله كلوارڬامو سرتا
اومتمو مڠرجاكن سمبهيڠ ،دان هندقله اڠكاو
تكون برصبر منونايكنڽ .كامي تيدق ممينتا
رزقي كڤدامو( ،بهكن) كاميله يڠ ممبري رزقي
كڤدامو .دان (ايڠتله) كسودهن يڠ باٴيق اداله
باڬي اورڠ يڠ برتقوى.

هوبوڠن يڠ باٴيق اتاو جالينن يڠ ارت انتارا اهلي
كلوارڬ ڤرلوله سنتياس دسماي دڠن كاسيه سايڠ
اڬر انق 2منداڤت سڤنوه ڤرهاتين درڤد ايبو باڤ.
دڠن دمكين ايبو باڤ داڤت ممنتاو سڬاال تيندق
23

تندوق انق دري سماس كسماس .اين داڤت منچڬه
انق 2درڤد ترليبت دڠن ڤركارا 2نيڬاتيف ترماسوق
ڤپالهڬوناٴن داده .اڤابيال انق 2مالكوكن كسالهن،
مك ايبو باڤ هندقله منڬور اڬر مريك تاهو ڤركارا يڠ
باٴيق دان يڠ ساله .اسوهله انق 2سڤرتي كات ڤڤاته
ماليو “ملنتور بولوه بيارله دري ربوڠڽ“ كران اڤابيال
سوده منجادي بولوه ،اي سوده ترليوات.
ال َّله  برفرمان دالم سورة ُّ
الش َع َراء ،ايات :214

ﭿﮀﮁﮂ

يڠ برمقصود :دان بريله ڤريڠتن سرتا امرن كڤد
قوم قرابتمو يڠ دكت.

ايبو باڤ هندقله مڠمبيل برت ستياڤ ڤركمبڠن اتاو
ڤروبهن انق .2ايبو باڤ يڠ ڤريهاتين اكن مالكوكن
ڤمريقساٴن بيليق دان بارڠ 2ڤريبادي انق 2دري
سماس كسماس باڬي ممستيكن تياد بارڠ 2يڠ
ترالرڠ براد دالم سيمڤنن انق.2
سالٴين ايت ،ايبو باڤ ڤرلو مڠتاهوٴي دڠن سياڤا
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انق 2بركاون .سام اد سوقتو دسكوله ماهوڤون
سوقتو دلوار ڤرسكولهن .سچارا تيدق لڠسوڠ ،ايبو
باڤ داڤت برتيندق لبيه اول جك َم ْڠ َش ِّكي سسواتو يڠ
تيدق باٴيق برالكو كڤد انق.2

دعا اداله سنجات باڬي اورڠ مؤمن .مك برموهونله
كڤد ال َّله اڬر انق 2منجادي سأورڠ يڠ براخالق باٴيق
دان بربودي ڤكرتي يڠ موليا سرتا ترڤليهارا درڤد
سبارڠ عناصر نيڬاتيف .فرمان ال َّله  دالم سورة
ُ
الف ْر َقان ايات :74
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يڠ برمقصود :يا توهن كامي ،انوڬرهكنله
كڤد كامي استري 2كامي دان كتورونن كامي
سباڬاي ڤپنڠ هاتي (كامي) ،دان جاديكنله كامي
امام باڬي اورڠ 2يڠ برتقوى.
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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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