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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 َ

∫tË« sJœ Ê«œ oLOœ

َف َق ْد َف َاز ا ْل ُم َّت ُق ْون.

N Íd~ wH WUL« VU

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 

برسمڤنا دڠن سمبوتن هاري اڠڬوتا بومبا سدونيا
يڠ دسمبوت ڤد ستياڤ تاهون ،ميمبر ايڠين مناريق
ڤرهاتين جماعه اونتوق برسام 2مڠهرڬاٴي جاس
دان سومبڠن يڠ تله دچورهكن اوليه اڠڬوتا بومبا
دالم مپالمتكن پاوا سماس كبكرن ،بنچان دان جوڬ
كچمسن.

برداسركن ستاتيستيك ) (statistikڤد تاهون ،2016
تله مريكودكن سباپق  90,277ڤڠڬيلن كچمسن تله
دحاضيري اوليه ڤيهق بومبا ياٴيت  49,875ڤڠڬيلن
كبكرن دان  40,402ڤڠڬيلن مپالمت .سچارا ڤوراتاڽ،
سباپق  247ڤڠڬيلن كچمسن تله دتريما ستياڤ هاري
دسلوروه نڬارا اتاو  10ڤڠڬيلن كچمسن ستياڤ جم.

اي مروڤاكن ڤنيڠكتن سباپق  11.57%بربنديڠ تاهون
 2015دڠن جومله ڤڠڬيلن سباپق  .82,600دالم
تيمڤوه  5تاهون ياٴيت دري تاهون  2011هيڠڬ
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 ،2015ڤڠڬيلن كچمسن سنتياس منونجوقكن
ڤنيڠكتن .كاداٴن اين ساڠت ممبيمبڠكن دان
ڤرلو دبري ڤرهاتين سريوس اوليه ستياڤ الڤيسن
مشاركت.

كيت هندقله سنتياس سدر دان وسڤادا سرتا برسام2
مڠمبيل ڤرهاتين يڠ سريوس ترهادڤ اسڤيك
ڤنچڬهن دان كسالمتن كبكرن .چونتوهڽ ،كيت
ڤرلو ڤريهاتين ترهادڤ جريجي يڠ دڤاسڠ درومه
كديامن ماسيڠ 2اڬر تيدق منجادي ڤرڠكڤ موت
اڤابيال برالكو كبكرن .بڬيتو جوڬ الت ڤمادم اڤي
ڤرلوله دسدياكن ستياڤ رومه سباڬاي ڤرسدياٴن
اڤابيال برالكو كچمسن .ڤماسڠن الت ڤڠسن اسڤ
جوڬ ساڠت ڤنتيڠ باڬي منداڤتكن امرن اول
كبكرن .ماريله كيت مپرتاي ڤروڬرام ڤاسوكن بومبا
كومونيتي ،ڤاسوكن بومبا سوكاريال ،بومبا بنتوان
اونتوق ممودهكن جباتن بومبا تروس مندمڤيڠي
مشاركت باڬي ڤنچڬهن كبكرن دان تيندقن اول دالم
مناڠني كچمسن .سچارا تيدق لڠسوڠ مشاركت اكن
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دترڤكن دڠن علمو كبومباٴن دان مڠتاهوٴي اساس
ڤمادمن كبكرن دان مپالمت.

برساتو دان برسام دالم ممبينا سرتا منجاڬ كمعمورن
دان كامانن اداله ڤركارا يڠ دتونتوت دالم كهيدوڤن
كيت .كيت جوڬ تله ڤرنه مراساكن دان مپقسيكن
سنديري بتاڤ سوكر دان ڤريتڽ نڬارا كيت دان
نڬارا 2الٴين يڠ دلندا بنچان عالم سڤرتي بنجير
بسر ،ڬمڤا بومي ،كبكرن ،تانه رونتوه دان الٴين2
بنچان يڠ مڠوربانكن باپق پاوا دان مليبتكن كروڬين
يڠ بسر .سموا بنچان يڠ برالكو اين ،اداله مروڤاكن
اوجين الله  اونتوق مڠوجي ايمان كيت ،مڠوجي
كتاهنن دان كسدياٴن كيت سموا دالم مڠهادڤي مهنه
دان اوجين خصوصڽ ڤاسوكن ڤپالمت سڤرتي
جباتن بومبا دان ڤپالمت ،تنترا ،ڤوليس دان الٴين2
اڬينسي .فرمان ال َّله  دالم سورة ال َّت ْو َبة ايات :126

ﭷﭸﭹﭺﭻ

ﮄﮅ ﮆ ﮇﮈﮉﮊ
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ﮋﮌ ﮍﮎ ﮏﮐﮑﮒ
ﮓﮔ
يڠ برمقصود :دان (ڤاتوتكه) مريك (بردڬيل)
تيدق ماهو ممڤرهاتيكن ،بهاوا مريك دچوبا
(دڠن برباڬاي 2بنچان) ڤد تياڤ 2تاهون،
سكالي اتاو دوا كالي; كمودين مريك تيدق
جوڬ برتوبة ،دان تيدق ڤوال مريك ماهو برايڠت
(دان انصاف)؟

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله 

اڠڬوتا بومبا سڠڬوڤ ممڤرتاروهكن پاوا اونتوق
مالون دان ممادمكن كبكرن يڠ برالكو .ڤد ساعت
سموا ڤڠهوني باڠونن برڬڬس كلوار اونتوق
مپالمتكن ديري سباليقڽ مريك برڬڬس ماسوق
اونتوق مپالمتكن مڠسا يڠ ترڤرڠكڤ سهيڠڬ اد
دانتارا اڠڬوتا يڠ ترقربان عقيبة رونتوهن باڠونن،
لتوڤن دان الٴين 2بهاي .كسوڠڬوهن دان كسدياٴن
مريك يڠ تيدق مڠنل وقتو سياڠ اتاو مالم اين تيدق
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الٴين دالكوكن هاپاله اونتوق منجامين كسجهتراٴن
دان كسالمتن مشاركت سرتا مليندوڠي هرتا بندا
درڤد موسنه عقيبة كبكرن اتاوڤون بنچان.

سالٴين ايت ،ماريله كيت برسام 2منجاڬ دان
مڠاوسي كمودهن عوام ترماسوق ڤيلي بومبا دان
الت كسالمتن كبكرن يڠ دسدياكن اڬر سالمت
دڬوناكن ڤد وقتو يڠ دڤرلوكن .ال َّله  برفرمان دالم
سورة األَ ْع َراف ايات :56

ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ
ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢﯣ

يڠ برمقصود :دان جاڠنله كامو بربوات كروسقن
دبومي سسوده ال َّله مپدياكن سڬاال يڠ ممباوا
كباٴيكن ڤدڽ ،دان بردعاله كڤداڽ دڠن ڤراساٴن
بيمبڠ (كالو 2تيدق دتريما) دان جوڬ دڠن
ڤراساٴن تراللو مڠهارڤكن (سوڤاي مقبول).
سسوڠڬوهڽ رحمة ال َّله ايت دكت كڤد اورڠ يڠ
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ممڤرباٴيقي عملنڽ.

ايلقكنله درڤد ممبوات ڤڠڬيلن ڤلسو .كتاهوٴيله
بهاوا تالين كچمسن  999يڠ دسدياكن هندقله
دڬوناكن دڠن چارا يڠ ترباٴيق .ماريله كيت برسام2
برأوسها اونتوق منديديق دان ممبري كسدرن كڤد
اهلي كلوارڬ ،راكن 2دان جوڬ سلوروه مشاركت
اڬر تالين كچمسن ترسبوت تيدق دسالهڬوناكن.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله 

سمڤنا سمبوتن هاري اڠڬوتا بومبا يڠ دسمبوت ڤد
تاهون اين ،ميمبر مپرو سيدڠ جماعه سكالين ،ماريله
كيت برسام 2ممنجتكن كشكورن كڤد ال َّله  دان
مندعاكن كسجهتراٴن كيت سموا دان جوڬ بوات
مريك يڠ سدڠ برتوڬس دمي كسجهتراٴن ،كسالمتن
دان كمعمورن رعيت اڬر مريك دليمڤهي رحمة
دان دڤليهارا ال َّله سڤنجڠ ماس .جاديله مشاركت
يڠ سنتياس بكرجاسام ،تولوڠ-منولوڠ سرتا بنتو-
ممبنتو دالم ممستيكن كسجهتراٴن كيت برسام.
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موده-مودهن دڠن ايت ،رعيت دان نڬارا كيت
براوليه كبركتن يڠ برڤنجڠن.
فرمان ال َّله  دالم سورة األنعام ايات :160
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ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ
ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ
يڠ برمقصود :سسياڤا يڠ ممباوا عمل كباٴيكن
(ڤد هاري قيامة) ،مك باڬيڽ (بالسن) سڤولوه
كالي ڬندا (دري كباٴيكن) يڠ سام دڠنڽ; دان
سسياڤا يڠ ممباوا عمل كجاهتن ،مك اي تيدق
دبالس مالٴينكن (كجاهتن) يڠ سام دڠنڽ;
سداڠ مريك تيدق دأنياي (سديكيتڤون).

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 َّ
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َ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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