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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 ُ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.
ِ
ِ
ِ
اي بِ َت ْق َوى
َأ َّما َب ْع ُدَ ،ف َيا ع َبا َد الله ،إِ َّت ُقوا الل َه ُأ ْوص ْيك ُْم َوا َّي َ
∫tË« sJœ Ê«œ oLOœ
ال َّل ِهَ ،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 درحمتي
24

ال َّله  ددنيا دان اخيرة.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

انق 2اداله انوڬره ال َّله  يڠ تيدق ترنيالي .سبواه
ليريق نشيد مڠوڠكڤكن “انق 2اداله چهاي مات،
ڤڠهيبور هاتي ڤپجوق مات ،نعمت ال َّله يڠ ڤاليڠ
بهاڬيا".
بڬيتوله اينده ليريق اين مڠڬمبركن تڠڬوڠجواب بسر
يڠ ترلتق دأتس باهو ستياڤ ايبوباڤ دالم منديديق
انق .2قيصه منديديق انق 2دأباديكن اوليه ال َّله 
الح ِكيم سأورڠ باڤ يڠ صالح
دالم القرءانُ .ل ْق َمان َ
دسبوت ناماڽ كران كسوڠڬوهن بلياو منديديق انق-
انقڽ سباڬايمان فرمان ال َّله دالم سورة ُل ْق َمان ايات
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يڠ برمقصود :دان (ايڠتله) كتيك لقمان بركات
كڤد انقڽ ،دكاال سدڠ ممبريڽ نصيحة( ،كاتاڽ):
هاي انقكو! جاڠنله اڠكاو ممڤرسكوتوكن ال َّله،
كران سسوڠڬوهڽ شريك ايت اداله سواتو
ڤڠأناياٴن يڠ بسر.

اوليه ايت ستياڤ ايبو باڤ هندقله برسوڠڬوه 2دالم
منديديق انق 2اڬر مريك ننتي منجادي همبا ال َّله يڠ
صالح دان برمنفعة كڤد اڬام دان نڬارا.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

رسول ال َّله  ساڠت مڠمبيل برت دالم ڤنديديقن
انق 2واالوڤون مريك ماسيه كچيل .بڬيندا سنتياس
مڠاجر مريك دڠن اخالق موليا دان ممباوا مريك
اونتوق مندكتكن ديري كڤد ال َّله  .بڬيندا 
مڠاجر انق تيريڽ يڠ ماسيه كچيل ياٴيت عمر بن ابو
َس َل َمة اڬر ماكن دڠن سوڤن دالم حديث يڠ روايتكن
اوليه امام البخاري:
ك َوك ُْل ِم َّما َيلِ َ
َيا ُغ اَل ُم َس ِّم ال َّل َه َوك ُْل بِ َي ِمين ِ َ
يك
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يڠ برمقصود :واهاي انقكو ،باچاله بسم ال َّله
(اڤابيال كامو هندق ماكن) ،امبيل له دڠن تاڠن
كانن دان ماكن ماكنن يڠ همڤير دڠن كامو.

كسوڠڬوهن نبي  جوڬ بوليه دليهت ماللوءي
ڤساننڽ كڤد ابن َع َّباس يڠ كتيك ايت ماسيه كچيل
دڠن سبدا بڬيندا  دالم حديث يڠ درواية اوليه
امام الترمذي:
ات اِح َف ِ
ك كَلِم ٍ
ظ ال َّل َه َي ْح َف ْظ َ
ك
ْ
َيا ُغ اَل ُم إِنِّي ُأ َع ِّل ُم َ َ

يڠ برمقصود :واهاي انقكو ،اكو ايڠين مڠاجر
كامو ببراڤ ڤركارا ياٴيت جاڬاله هوبوڠن دڠن
ال َّله ڤستي ال َّله  اكن منجاڬ كامو.

حديث اين منجلسكن بهاوا انق 2هندقله دبسركن
دڠن عقيدة يڠ منتڤ .ديديقله انق 2سوڤاي ممبسر
دڠن تيدق ِش ِريك كڤد ال َّله  سڤرتي تيدق ترڤڠاروه
دڠن عناصر لوار چونتوهڽ فهمن ليبرال يڠ بارو2
اين مراڬو عملن 2اڬام سڤرتي ممڤرتيكايكن عباده
قربان يڠ ددعوا منظالمي بناتڠ دان مروسقكن عالم
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سكيتر.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

چوتي ڤرسكولهن تله ڤون تيبا .ايبو باڤ يڠ بيجق ڤرلو
ممبوات ڤرانچڠن اڬر ماس چوتي سكوله ممبري
منفعة كڤد ڤنديديقن انق .2جاڠن بياركن كهيدوڤن
مريك براللو كوسوڠ تنڤا سبارڠ اكتيۏيتي يڠ برفائده.
اجقله انق 2ممبنتو كرجا 2رومه سڤرتي انق ڤرمڤوان
دأجر مماسق دان مڠمس رومه كران ترداڤت دكالڠن
مريك تيدق ڤنداي مماسق دان مڠوروس رومه
ستله برومهتڠڬ .ماناكاال انق 2لالكي اجقله مريك
ممبرسيه هالمن رومه ،ممباسوه كريتا دان سباڬايڽ
باڬي مموڤوك راس تڠڬوڠجواب ترهادڤ ديري دان
كلوارڬ سرتا منيڠكتكن كماهيرن ممباچ القرءان،
فرض عين دان كماهيرن علمو 2الٴين.
ايڠتكن مريك سڤنجڠ ماس دڠن عبادة صالة دان
باواله مريك اونتوق منونايكن صالة دمسجد .الڠكه
برتواهڽ جك انق 2كيت ممبسر سجق كچيل الڬي
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دالم سواسان دان ڤرسكيترن برعبادة كڤد ال َّله .
سموڬ مريك دان كيت سموا ترماسوق دالم ساله
ساتو ڬولوڠن يڠ منداڤت ناٴوڠن دڤادڠ َم ْح َشر
ننتي سباڬايمان سبدا رسول ال َّله  دالم حديث يڠ
دروايتكن اوليه امام البخاري:
اب ن ََش َأ فِي ِع َبا َد ِة َر ِّب ِه
َو َش ٌّ

يڠ برمقصود( :ياٴيت) رماج يڠ ممبسر دالم
برعبادة كڤد توهنڽ.

ڤد ماس يڠ سام ،موسيم چوتي يڠ ڤنجڠ اين بوليه
دمنفعتكن اوليه ايبو باڤ اونتوق مراڤتكن هوبوڠن
دڠن انق 2دان منمبهكن الڬي ايكتن كاسيه سايڠ.
باواله انق 2برجالن 2اتاو برچوتي اڬر كمسراٴن
انتارا ايبو-باڤ دڠن انق 2سماكين ترجالين .ستياڤ
ايبو باڤ هندقله مڠوتاماكن اونتوق منظاهيركن كاسيه
سايڠ ترهادڤ مريك.
كح ْي َرانن اڤابيال مليهت رسول
كتيك سأورڠ صحابة َ
ال َّله منچيوم چوچوڽ كران بلياو تيدق ڤرنه
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منچيوم انق-انقڽ ،اللو بڬيندا برسبدا دالم حديث
يڠ دروايتكن اوليه امام مسلم:
إِ َّن ُه َم ْن اَل َي ْر َح ْم اَل ُي ْر َح ْم

يڠ برمقصود :سسوڠڬوهڽ اورڠ يڠ تيدق
مڠاسيهي اورڠ الٴين دي تيدق اكن دكاسيهي.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

ماريله كيت برسام 2برأوسها برسوڠڬوه 2اونتوق
منديديق انق 2دڠن اجرن اسالم ماللوءي چورهن
علمو ڤڠتاهوان دان كاسيه سايڠ .جاڠن بياركن
مريك بركليارن دوقتو مالم سهيڠڬ ڤاڬي يڠ بوليه
مروسقكن كهيدوڤن مريك سڤرتي كومڤولن انق2
يڠ ممباكر َم ْع َهد َت ْح ِفيظ بارو 2اين .كيت سموا معلوم
ڤروڬرام 2بوروق سنتياس ترهيدڠ دهادڤن مات
ماللوءي ڤلباڬاي ميديا مسسا سڤرتي تيليۏيشين،
اينترنيت دان الٴين 2الڬي .جك كيت تيدق مڠاول
دان منڬور مريك مك سڬاال ڤربواتن بوروق ترسبوت
اكن دچونتوهي اوليه مريك.
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يڠ برمقصود :واهاي توهنكو! جاديكنله داكو
اورڠ يڠ منديريكن صالة دان دمكينله جوڬ
ُذ ِرية كتوروننكو .واهاي توهن كامي ،ڤركننكنله
دعاٴ ڤرموهوننكو.

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 َيـا َن َجا َة ال َّت ِائبِ ْي َن.
َف ْ
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