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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
َ ْ َ ِّ
ْ ُ ْ
2009/10
2014/1
َف اَل م ِض َّل َله ،ومن ي ْض ِل ْل َف اَل ه ِ
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 َ

ِ
ِ
ِ
ِ
قوى
َأ َّما َب ْع ُدَ ،ف َيا ع َبا َد الله ا َّت ُقوا ال َّل َه ُأوصيكُم َو َنفسي بِ َت َ
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الم َّت ُق َ
ون.
ال َّل ِه َف َقد َف َاز
ُ
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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
32

ال َّله  ددنيا دان اخيرة.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

ستياڤ مأنسي سنتياس اكن مڠهادڤي اوجين
كهيدوڤن سام اد كسوسهن ،كسنڠن ،صيحة ،ساكيت
دان سباڬايڽ .نامون كيت ڤرلو يقين بهاوا سموا ايت
اداله اونتوق منديديق كيت اڬر برصبر دان رضا دڠن
كتنتوان ال َّله  .صفة رضا اداله اساس يڠ ممبنتوق
جاتي ديري مأنسي باڬي ڤپمڤورناٴن ايمان سرتا
منجاديكن سساورڠ مسلم ايت مراساٴي كمانيسن
ايمان .صفة رضا دالم منريما كتنتوان ال َّله  ممباوا
كيت كڤد كسمڤورناٴن ايمان.

ڤد داسرڽ سڬاال ڤرينته ال َّله  سام اد يڠ واجب
اتاو ڤون سنة ،هندقله دكرجاكن دڠن سنڠ هاتي دان
رضا .دمكين جوڬ دڠن الرڠن 2ال َّله  هندقله
دجاٴوهي .فرمان ال َّله  دالم سورة الن َِّساء ايات ،65
ﭷﭸﭹﭺﭻ

ﯜﯝﯞ ﯟﯠﯡﯢ
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ﯣﯤ ﯥﯦﯧ ﯨﯩ
ﯪﯫ ﯬﯭﯮﯯ
يڠ برمقصود :مك دمي توهنمو ،مريك تيدق
دصفتكن برايمان سهيڠڬ مريك منجاديكن
اڠكاو حاكيم دالم ڤرسليسيهن يڠ تيمبول انتارا
مريك كمودين مريك ڤوال تيدق مراسا دهاتي
مريك كبرتن دري اڤ يڠ تله اڠكاو حكومكن،
دان مريك منريما كڤوتوسن ايت دڠن سڤنوهڽ.

ميمڠ اد دالم كالڠن كيت يڠ كاداٴنڽ فقير اتاو مسكين،
تتاڤي ايت موڠكين مروڤاكن يڠ ترباٴيق باڬيڽ درڤد
منجادي كاي راي .موڠكين كفقيرنڽ ايت ،مروڤاكن
ڤلواڠ اونتوقڽ ممڤرباٴيقي ديري دان لبيه دكت كڤد
ال َّله ،ماناكاال كميواهن بوليه مپببكنڽ الالي لنتس
مروسقكن كهيدوڤنڽ .بڬيتوله جوڬ دڠن اوجين
ككاياٴن ،كصيحتن ،كساكيتن ،كجاياٴن ،كڬاڬلن
دان سباڬايڽ .اڤ جوڬ بنتوقڽ ،كيت واجب برايمان
دان رضا اتس سڬاال كتنتوان ال َّله سام اد كيت سوك

اتاو تيدق.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

صفة رضا كڤد ال َّله  ايت تربهاڬي كڤد دوا
جنيس .ڤرتام ،رضا منريما ڤراتورن (حكوم) ال َّله يڠ
د َت ْك ِلي ْفكن كڤد مأنسي سڤرتي صالة ليم وقتو سچارا
برجماعه ،كواجيڤن منجاڬ عورة دان سباڬايڽ .رضا
دالم كونتيكس اين ممباوا كڤد كسمڤورناٴن ايمان.
فرمان ال َّله  دالم سورة ال َّت ْو َبة ايات :62

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ

ﭗ ﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝ

يڠ برمقصود :مريك برسومڤه دڠن نام ال َّله
كڤدامو اونتوق منچاري كريضاٴنمو ،ڤدحال
ال َّله دان رسولڽ لبيه برحق مريك منداڤت
كريضأنڽ ،جك بتول مريك اورڠ يڠ برايمان.

كدوا ،رضا منريما كتنتوان ( َق َضاء) ال َّله تنتڠ نصيب
ديري سام اد منداڤت نعمت اتاو مصيبة سڤرتي
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كمالڠن جالن راي يڠ مپببكن كماتين اڠڬوتا كلوارڬ
سهيڠڬ تيڠڬل سباتڠ كارا ،كبكرن دان سباڬايڽ.
كبياساٴنڽ كتيك منداڤت نعمت ،كيت اكن منريما
دان برشكور .تتاڤي جك منريما مصيبة اڬق سوكر
اونتوق كيت رضا دان برصبر .باڬي منچاڤاي صفة
رضا كيت ڤرلو ممڤرقواتكن ايمان ،برصفة صبر،
مڠيڠاتي دان طاعة كڤد ال َّله ،ممليهارا عمل عباده
يڠ واجب دان سنة سرتا منجاٴوهي الرڠن ال َّله .
فرمان ال َّله  دالم سورة ٰطه ايات :130

ﮆﮇ ﮈﮉ ﮊﮋﮌﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗﮘ ﮙﮚﮛ

يڠ برمقصود :مك برصبرله اڠكاو واهاي
محمد اكن اڤ يڠ مريك كاتاكن ،دان برعبادتله
دڠن مموجي توهنمو سبلوم ماتاهاري تربيت
دان سبلوم تربنمڽ; دان برعبادتله ڤد ساعت2
دري وقتو مالم دان سبله سياڠ; سوڤاي اڠكاو
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منداڤت كريضأنڽ.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

اونتوق منداڤت كمانيسن صفة رضا ،مك انتارا لڠكه
يڠ دسارنكن اياله:
َاعة ياٴيت برڤواس هاتي
ڤرتام ،مڠعملكن صفة َقن َ
دڠن اڤ يڠ اد ترهادڤ نعمت يڠ دبريكن اوليه ال َّله
.

اهدَ ة ال َّن ْفس ياٴيت
كدوا ،مڠعملكن سيكڤ ُم َج َ
مڠاول كأيڠينن نفسو اڬر كيت سنتياس استقامه دالم
مالكوكن كطاعتن دان عباده كڤد ال َّله .
كتيڬ ،ساللو مليهت كڤد اورڠ يڠ لبيه سوسه درڤد
كيت.
كامڤت ،ممڤرباپق دعا دان مرندهكن ديري كڤد ال َّله
 اڬر دكورنياكن كيت صفة رضا.

سسوڠڬوهڽ ،صفة رضا اكن مالڤڠكن جيوا ،برسڠك
باٴيق ترهادڤ اورڠ ألين ،جاٴوه درڤد صفة مذمومة
سڤرتي ايري هاتي ،حسد دڠكي دان طمع هلوبا.
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اوليه ايت ،صفة رضا منداتڠكن كتنڠن روحاني دان
جسماني كڤد مأنسي .ال َّله  اكن ممبري ڬنجرن
شرڬ كڤد اورڠ يڠ رضا داتس اوجين يڠ دبريكن.
فرمان ال َّله  دالم سورة ال َّت ْو َبة ايات :59
ﭷﭸﭹﭺﭻ
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يڠ برمقصود :دان كاالو مريك برڤواس هاتي
دڠن اڤ يڠ دبريكن اوليه ال َّله دان رسولڽ كڤد
مريك ،سمبيل مريك بركات :چوكوڤله ال َّله باڬي
كامي; ال َّله اكن ممبري كڤد كامي دري ليمڤه
كورنياڽ ،دمكين جوڬ رسولڽ; سسوڠڬوهڽ
كامي سنتياس برهارڤ كڤد ال َّله.

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
َ ْ َ َ
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ِ
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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