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الح ْ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
َ ْ َ ِّ
ْ ُ ْ
َف اَل م ِض َّل َله ،ومن ي ْض ِل ْل َف اَل ه ِ
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اد َي َل ُه.
َ
ُ َ َ ْ ُ
ُ

ﺳﻴﺮي

شه ُد َأ ْن اَل إِ ٰل َه إِ اَّل ال َّل ُه َو ْح َد ُه اَل َش ِر َ
شه ُد َأ َّن
يك َل ُهَ ،و َأ َ
َأ َ

َس ِّي َد َنا ُم َح َّم ًدا َع ْب ُد ُه َو َر ُسو ُل ُه .ال َّل ُه َّم َص ِّل َو َس ِّلم َع َلى
ِ
ِِ
ٍ
ِ
جم ِعي َن.
َس ِّيد َنا ُم َح َّمد َو َع َلى آله َو َصحبِه َأ َ

َأما بع ُدَ ،فيا ِعباد ِ
الله ،اِ َّت ُقوا الله ،و ُأ ِ
وصيك ُْم َو َن ْف ِسي
َ َ
َ َ َ
َّ َ ْ
ون∫tË« sJœ Ê«œ oLOœ .
بِ َت ْق َوى ال َّل ِه َو َطا َعتِ ِه َل َع َّلك ُْم ُت ْف ِل ُح َ
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ماريله كيت برسام 2منيڠكتكن كتقواٴن كڤد ال َّله 
دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منيڠڬلكن سڬاال
i
الرڠنڽ .موده-مودهن كيت دبركتي دان درحمتي
ال َّله  ددنيا دان اخيرة.
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سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

منديديق كلوارڬ مڠيكوت اچوان اسالم مروڤاكن
تڠڬوڠجواب يڠ بسر .سباڬاي كتوا باڬي سسبواه
اينستيتوسي كلوارڬ ،سوامي اتاو ايه دڤرينتهكن
اوليه ال َّله  اونتوق ملقساناكن توڬس يڠ بسر اين.
سبدا رسول ال َّله  دالم حديث يڠ دروايتكن اوليه
امام البخاري:
ول َع ْن َر ِع َّيتِ ِهَ ،فا ِ
ُك ُّلك ُْم َرا ٍع َو َم ْس ُئ ٌ
إل َما ُم َرا ٍع َو ُه َو
ول عن ر ِعيتِ ِ
الر ُج ُل فِي َأ ْهلِ ِه َرا ٍع َو ُه َو
و
،
ه
َ
َّ
َم ْس ُئ ٌ َ ْ َ َّ
ت زَو ِجها ر ِ
ول عن ر ِعيتِ ِه ،والمر َأ ُة فِي بي ِ
اع َي ٌة
ْ َ َ
َْ
َم ْس ُئ ٌ َ ْ َ َّ َ َ ْ
َو ِه َي َم ْس ُئو َل ٌة َع ْن َر ِع َّيتِ َها،
يڠ برمقصود :ستياڤ كامو اداله ڤميمڤين دان
برتڠڬوڠجواب ترهادڤ كڤيمڤيننڽ .سأورڠ
امام (ڤميمڤين نڬارا) اداله ڤميمڤين دان
برتڠڬوڠجواب ترهادڤ كڤيمڤيننڽ .سأورڠ
لالكي اداله ڤميمڤين ترهادڤ كلوارڬڽ دان اكن
25

دتاڽ تنتڠ كڤيمڤيننڽ .سأورڠ وانيتا اداله ڤميمڤين
درومه سواميڽ دان اكن برتڠڬوڠجواب ترهادڤ
كڤيمڤيننڽ.

منوروت ڤنداڠن اسالم منديديق كلوارڬ اداله
ڤروسيس ممبيمبيڠ مريك اڬر منتوحيدكن ال َّله دان
تيدق منشريكنڽ ،مڠاسوه دان مالتيه مريك دڠن
نيالي 2مورني دان ترڤوجي يڠ برسومبركن درڤد
القرءان دان السنة سرتا مناصيحتي مريك اڬر سنتياس
منطاعتي سڬاال ڤرينته ال َّله  دان منيڠڬلكن الرڠنڽ.
كتوا كلوارڬ جوڬ هندقله سنتياس منجاڬ كلوارڬ
مريك درڤد ترجروموس كدالم اڤي نراك .فرمان ال َّله
 دالم سورة ال َّت ْح ِر ْيم ايات :6
ﭷﭸﭹﭺﭻ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ…
يڠ برمقصود :واهاي اورڠ يڠ برايمان! ڤليهاراله
ديريمو دان كلوارڬامو درڤد اڤي نراك…
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26

سأورڠ استري يڠ صالحة ،اي مستيله دديديق اوليه
سواميڽ اڬر سنتياس ملقساناكن ڤرينته اڬام سڤرتي
منديريكن صالة ،برڤواسا ،ممليهارا عورتڽ ،طاعتكن
سواميڽ سرتا سنتياس منجاڬ كحورمتن دان مرواه
ديريڽ ڤد ستياڤ ماس .ستله برڬلر ايبو ،دي مستيله
بكرجاسام دڠن سواميڽ اونتوق منتربية انق 2مريك
دڠن ڤنوه كاسيه سايڠ .ال َّله  منجنجيكن بالسن
شرڬ كڤد وانيتا صالحه سباڬايمان سبدا رسول ال َّله
 دالم حديث يڠ دروايتكن اوليه امام احمد:
ت َش ْه َر َها،
ت ا ْل َم ْر َأ ُة َخ ْم َس َهاَ ،و َص َام ْ
إِ َذا َص َّل ْ
ت ز َْو َج َهاِ ،ق ْي َل َل َها:
ت َف ْر َج َهاَ ،و َأ َطا َع ْ
َو َح ِف َظ ْ
اب ا ْلجنَّ ِة ِش ْئ ِ
ِ
ِ
ت
ي َأ ْب َو ِ َ
ُا ْد ُخلي ا ْل َجنَّ َة م ْن َأ ِّ
يڠ برمقصود :اڤابيال سأورڠ وانيتا صالة
ليم وقتو ،برڤواسا سبولن رمضان ،منجاڬ
كحورمتنڽ دان طاعة كڤد سواميڽ ،مك دكاتاكن
كڤداڽ“ :ماسوقله اڠكاو كدالم شرڬ درڤد ڤينتو
مان ساج يڠ اڠكاو سوكاٴي".
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ماناكاال منديديق انق 2ڤوال منجادي تڠڬوڠجواب
برسام باڬي ڤاسڠن ايبو باڤ كران ديديقن اول ايبو
باڤاله يڠ اكن منجادي ڤننتو كڤد ڬايا هيدوڤ انق-
انقڽ ڤد ماس هادڤن .سبدا رسول ال َّله  دالم
حديث يڠ دروايتكن اوليه امام مسلم:
َما ِم ْن َم ْو ُل ْو ٍد إِ اَّل ُي ْو َل ُد َع َلى ا ْل ِف ْط َر ِة َف َأ َب َوا ُه ُي َه ِّو َدانِ ِه
َأ ْو ُينَ ِّص َرانِ ِه َأ ْو ُي َم ِّج َسانِ ِه
يڠ برمقصود :تيدقله سسأورڠ ايت دالهيركن
كچوالي دالم كاداٴن ِف ْط َره (سوچي درڤد
كسالهن دان دوسا) ،مك كدوا ايبو باڤاپاله يڠ
منجاديكنڽ يهودي اتاو نصراني اتاو مجوسي.

ديديقله انق 2سجق درڤد كچيل الڬي اڬر مڠنل ال َّله
 دان ملقساناكن ڤرينتهڽ ،اجرله مريك منچينتاٴي
رسول ال َّله  دان اهلي كلوارڬڽ دڠن منچونتوهي
اخالق دان مڠعملكن سنهڽ ،الرڠله مريك درڤد
بربوات دوسا .اجرله مريك مڠحورمتي ايبو باڤ،
برادب سوڤن دڠن ڬورو دان دڠن اورڠ يڠ لبيه
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ديواس سرتا ممليهارا ادب كتيك برڬاٴول دڠن
راكن 2دان سسياڤا سهاج .بليكنله باهن باچاٴن يڠ
سسواي اونتوق مريك ،تنتوكنله ڬاي برهيبور دان
فيشن ( )fesyenبرڤاكاين يڠ برڤاتوتن باڬي مريك،
دان ڤنتاوله ساللو سياڤاكه يڠ منجادي تمن هارين
مريك .انق 2اكن موده دبنتوق ڤريباديڽ جك داسوه
سجق درڤد كچيل بق كات ڤڤاته ماليو“ :ملنتور
بولوه بيارله دري ربوڠڽ“.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

سأورڠ ڤميمڤين كلوارڬ ڤرلو برباٴيق سڠك دان
برصبر دالم ڤروسيس منديديق اڠڬوتا كلوارڬاڽ.
ڤرينته ال َّله  دالم سورة ال َّن َساء ايات :19

ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ

ﯰ
يڠ برمقصود :دان برڬاٴول له دڠن مريك سچارا
ڤاتوت .كمودين جك كامو تيدق مپوكاٴي
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مريك( ،مك برصبرله) كران موڠكين كامو
تيدق مپوكاٴي سسواتو ،ڤدحال ال َّله منجاديكن
ڤدڽ كباٴيقن يڠ باپق.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

منديديق كلوارڬ يڠ ترباٴيق اياله دڠن منونجوقكن
چونتوه ترلبيه دهولو .اوليه ايت ،اجقله مريك
برسام 2اونتوق صالة برجماعه دمسجد ستياڤ وقتو
دان ممباچ القرءان .جاڬاله توتور كات دان كالكوان
كيت سماس براينتركسي دڠن مريك .فرمان ال َّله 
دالم سورة ُ
الف ْر َقان ايات :74
ﭷﭸﭹﭺﭻ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪﮫﮬﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ
يڠ برمقصود :دان اورڠ يڠ بركات“ :واهاي
توهن كامي ،انوڬرهكنله كڤد كامي درڤد كالڠن
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استري 2كامي دان كتورونن كامي سباڬاي
ڤپجوق مات ،دان جاديكنله كامي امام (ايكوتن)
باڬي اورڠ يڠ برتقوى“

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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