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ا ْل َح ْم ُد لِ ّل ِه ا َّل ِذ ْي َ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
َ ْ َ ِّ
ْ ُ ْ
2009/10
2014/1
ال َّله َ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 َو َب ِ
ار ْك
َ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.
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َأما بع ُدَ ،فيا ِعباد ال َّل ِه ،اِ َّت ُقوا ال َّله ،و ُأ ِ
وصيك ُْم َو َن ْفِ iسي
َ َ
َ َ َ
َّ َ ْ
بِ َت ْق َوى ال َّل ِه َو َطا َعتِ ِه َل َع َّلك ُْم ُت ْف ِل ُح َ
ون.
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ماريله كيت برسام 2منيڠكتكن كتقواٴن كڤد ال َّله 
دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منيڠڬلكن سڬاال
الرڠنڽ .موده-مودهن كيت دبركتي دان درحمتي
ال َّله  ددنيا دان اخيرة.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

اڬام اسالم امت مڠمبيل برت تنتڠ هوبوڠن باٴيق
سسام مأنسي .دالم كهيدوڤن سهارين ،سسأورڠ
ايت اكن سنتياس برهوبوڠ دڠن اورڠ الٴين سام اد
راكن سكرجا ،تمن سرومه ،جيرن تتڠڬ ،مشاركت
سكامڤوڠ دان سباڬايڽ .سوده منجادي لومره دالم
سواسان هيدوڤ برمشاركت ،ستياڤ اورڠ اكن
ممرلوكن بنتوان اتاو ڤرتولوڠن درڤد اورڠ الٴين.
انسان يڠ ڤاليڠ دكت دان ممڤو اونتوق مڠهولوركن
بنتوان اداله جيرن تتڠڬ.
جيرن ڤرلو دحورمتي دان دسانتوني سباڬايمان كيت
مڠاسيهي كلوارڬ سنديري .اڬام اسالم ممرينتهكن
كيت اڬر ممولياكن جيرن سباڬايمان حديث رواية
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امام البخاري دان مسلم درڤد ابو هريرة ،رسول ال َّله
 برسبدا:
َان ي ْؤ ِمن بِال َّل ِه وا ْليو ِم ِ
اآلخ ِر َف ْل ُيك ِْر ْم َج َار ُه
َ َْ
َم ْن ك َ ُ ُ

يڠ برمقصود :بارڠسياڤا يڠ برايمان كڤد ال َّله دان
هاري اخيرة مك هندقله دي ممولياكن جيرنڽ.

اڬام اسالم منتڤكن بهاوا جيرن ممڤوپاٴي حق2
ترتنتو يڠ ڤرلو كيت لقساناكنڽ ماللوءي حديث امام
الطبرانى درڤد جابِر بهاوا رسول ال َّله  برسبدا يڠ
برمقصود:
جيرن ايت اد تيڬ جنيس :جيرن يڠ ممڤوپاٴي
ساتو حق سكورڠ-سكورڠڽ ،جيرن يڠ
ممڤوپاٴي دوا حق دان جيرن يڠ ممڤوپاٴي تيڬ
حق .مك جيرن يڠ ممڤوپاٴي ساتو حق ياٴيت
جيرن يڠ بوكن اسالم .باڬيڽ حق كجيرانن .اد
ڤون يڠ مميليقي دوا حق ياٴيت جيرن مسلم.
باڬيڽ حق اسالم دان حق كجيرانن .ماناكاال
جيرن يڠ مميليقي تيڬ حق ياٴيت جيرن مسلم
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يڠ مميليقي هوبوڠن ككلوارڬاٴن .باڬيڽ حق
ككلوارڬاٴن ،حق اسالم دان حق كجيرانن.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

چيري 2جيرن يڠ باٴيق اداله ساليڠ برتڬور ساڤ،
تولوڠ منولوڠ ،زياره منزيارهي ،مڠعملكن سيكڤ
برالڤڠ دادا ،برتولق انسور ،مڠمبيل برت تنتڠ جيرنڽ،
سام اد كتيك صيحت اتاو ساكيت ،ڬمبيرا اتاو سديه،
كپڠ اتاو الڤر ،كتيك اي براد درومهڽ اتاو تياد.
منجاٴوهي سيكڤ سوك بوروق سڠك ،ايريهاتي،
دڠكي ،فتنه دان سباڬايڽ.

دمليسيا ،كيت هيدوڤ دالم مشاركت يڠ بربيلڠ بڠسا
دان اڬام .بركموڠكينن جيرن كيت اداله اورڠ بوكن
اسالم .مك اينيله ماساڽ كيت ممڤاميركن كإيندهن
اسالم دڠن ممڤرليهتكن ديري كيت سباڬاي مسلم
يڠ بربودي ڤكرتي يڠ باٴيق دان برتڠڬوڠجواب.
سڬاال بنتوق كالكوان يڠ برالونن دڠن نيالي2
مورني مستيله دهيندركن اڬر ايميج اسالم تيدق
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ترچالر ڤد ڤنداڠن مريك.

حق مڠحورمتي جيرن جوڬ اداله ترماسوق تيدق
مالكوكن ڤركارا يڠ بوليه مپاكيتي هاتي دان مڠڬڠڬو
كتنترامن مريك .چونتوهڽ تيدق برتڬور ساڤ دڠن
جيرن سهيڠڬ تيدق منجواب سالم يڠ دبريكن،
تيدق ممبوات بيسيڠ خصوصڽ ڤد وقتو مالم سڤرتي
منيڠڬيكن بوپي راديو اتاو تيليۏيشين سرتا بركاراوكي
( ،)berkaraokeمڠهيدوڤكن كندراٴن تراوتاماڽ
موتوسيكل دڠن بوپي يڠ قوات ،ملتقكن كندراٴن
سهيڠڬ مڠهالڠ اللوان اورڠ الٴين ،ممبياركن
نجيس حيوان ڤليهاراٴن مرات ،2مالمبقكن سمڤه
دتمڤت يڠ تيدق سڤاتوتڽ سرتا برباڬاي 2ڤراڠاي
بوروق يڠ الٴين .سبدا رسول ال َّله  ماللوءي
حديث يڠ دروايتكن اوليه امام البخاري:
َوال َّل ِه اَل ُي ْؤ ِم ُن َوال َّل ِه اَل ُي ْؤ ِم ُن َوال َّل ِه اَل ُي ْؤ ِم ُن ِق ْي َل
ِ
ِ
ي اَل َي ْأ َم ُن َج ُار ُه َب َواِي َق ُه
َو َم ْن َيا َر ُس ْو َل ال َّله َق َال ا َّلذ ْ
يڠ برمقصود :دمي ال َّله ،دي تيدق برايمان! دمي
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ال َّله ،دي تيدق برايمان! دمي ال َّله ،دي تيدق
برايمان! اللو بڬيندا دتاڽ“ :سياڤاكه دي واهاي
رسول ال َّله؟“ بڬيندا منجواب“ :اورڠ يڠ مپببكن
جيرن تتڠڬاڽ براس تيدق امان درڤد كجاهتنڽ“.

اڤ يڠ لبيه ممبيمبڠكن كيت اياله ترداڤت سڬلينتير
درڤد مشاركت ڤد هاري اين براڠڬڤن بهاوا هيدوڤ
برجيرن هاڽ اكن منمبهكن مسئله كڤد مريك .مريك
مراسا لبيه سليسا هيدوڤ دالم دنيا مريك سنديري
تنڤا ممڤدوليكن حال اورڠ الٴين .اورڠ سڤرتي اين
هاڽ اكن مپدري ڤنتيڠڽ ڤرانن جيرن اڤابيال مريك
دتيمڤا مصيبة.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

سواجرڽ زيارهيله جيرن تتڠڬ تراوتاماڽ مريك يڠ
ساكيت دان منيڠڬل دنيا .داتڠله اڤابيال دجمڤوت
كمجلس كندوري-كندارا دان بريكنله بنتوان
كڤد مريك .ماريله كيت مڠاجق جيرن تتڠڬ
برسام 2مڠحاضيري مجلس علمو دان صالة
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برجماعه دمسجد اتاو سوراو دتمڤت كيت باڬي
ممڤركوكوهكن هوبوڠن كجيرانن دان موجودكن
ڤرموافقتن ،بق كات ڤڤته ماليو جيرن سڤاكت ممباوا
بركت .فرمان ال َّله  دالم سورة الن َِّساء ايات :36
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يڠ برمقصود :دان سمبهله ال َّله دان جاڠنله كامو
ممڤرسكوتوكنڽ دڠن سسواتوڤون .دان بربوات
باٴيقله كڤد دوا اورڠ ايبو باڤ ،كرابت ،2انق2
يتيم ،اورڠ مسكين ،تتڠڬ يڠ دكت دان تتڠڬ
يڠ جاٴوه ،دان تمن سجاوت ،ا ْب ُن َسبِ ْيل دان
همبا سهايامو .سسوڠڬوهڽ ال َّله تيدق مپوكاٴي
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اورڠ يڠ سومبوڠ دان ممبڠڬ-بڠڬاكن ديري.

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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