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ِ
ِ ِ ِ
الح ِّق
اله َدى َود ْي ِن َ
الح ْم ُد ل َّله ا َّلذ ْي َأ ْر َس َل َر ُس ْو َل ُه بِ ُ
َ
ِ
الم ْش ِرك ُْو َن.
لِ ُي ْظ ِه َر ُه َع َلى ِّ
الد ْي ِن ُك ِّله َو َل ْو ك َِر َه ُ

ﺳﻴﺮي

2009/10
2014/1
َ َّ

َ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 أن
َس ِّي َد َنا ُم َح َّم ًدا َع ْب ُد ُه َو َر ُس ْو ُل ُه ،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 َو َم ْن َتبِ َع ُه ْم
بِإِحس ٍ
الد ْين.
ان إِ َلى َي ْو ِم ِّ
ْ َ

َأ َّما َب ْع ُدَ ،ف َيا ِع َبا َد ال َّل ِه ،إِ َّت ُق ْوا ال َّل َه َح َّق ُت َقاتِ ِه َو اَل َت ُم ْو ُت َّن
∫tË« sJœ Ê«œ oLOœ
إِ اَّل َو َأ ْن ُت ْم ُم ْس ِل ُم ْون.
N Íd~ wH WUL« VU
ماريله كيت برسام 2منيڠكتكن كتقواٴن كڤد ال َّله 

دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منيڠڬلكن سڬاال
i
الرڠنڽ .موده-مودهن كيت دبركتي ال َّله  ددنيا
دان اخيرة.
25

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

ڤد اخير 2اين ،ببراڤ كجادين بنچان سڤرتي ريبوت،
تاوفن ،ڬمڤا بومي دان سونامي تله برالكو دببراڤ
تمڤت ددنيا .بنچان سڤرتي اين بوكن سهاج مليبتكن
كموسنهن هرتا بندا يڠ بسر ،ماله تله مڠوربانكن
بريبو 2پاوا.

ببراڤ تاهون كبالكڠن اين ،كيت كرڤ كالي مندڠر
بريتا ماال ڤتاك بروڤا كماتين منيمڤا ساودارا-مارا،
كنلن كيت اتاو سسياڤا جوا سام اد عقيبة كمالڠن
جالن راي ،كاڤل تربڠ ترهمڤاس ،فيري تڠڬلم،
كبكرن ،بنجير ،تانه رونتوه دان ماتي لمس .تيدق
كورڠ جوڬ راماي يڠ منجادي قربان كڤد ڤلباڬاي
جنيس ڤپاكيت سڤرتي باره ،ڤپاكيت جنتوڠ ،كنچيڠ
مانيس ،اڠين احمر ،دمم ديڠڬي برداره ،كراچونن
دان باپق الڬي .ال َّله  برفرمان دالم سورة َ
األ ْنبِ َياء
ايات :35
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يڠ برمقصود :ستياڤ ديري اكن مراساٴي ماتي.
كامي مڠوجي كامو دڠن كسوسهن دان كسنڠن
سباڬاي چوباٴن سدڠكن كڤد كاميله كامو سموا
اكن دكمباليكن.

امام ال َب ْي َض ِوي منتعريفكن ڤركاتاٴن مصيبة سباڬاي
سموا كمالڠن يڠ دبنچي دان منيمڤا اومت مأنسي.
انتارا بنتوق مصيبة يڠ ملندا مأنسي اداله سڤرتي
روڬي اتاو مفليس دالم ڤرنياڬاٴن ،كهيلڠن هرتا اتاو
بيناتڠ ترنق ،دتيمڤا ڤپاكيت ،دبواڠ كرج ،كهابيسن
واڠ ،كالڤرن ،دڬڠڬو موسوه ،منجادي مڠسا جنايه
دان سباڬايڽ .فرمان ال َّله  دالم سورة ال َب َق َرة ايات
:155
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يڠ برمقصود :سسوڠڬوهڽ كامي اكن مڠوجي
كامو دڠن سديكيت ڤراساٴن تاكوت (ترهادڤ
موسوه) ،كالڤرن ،ككوراڠن هرتا بندا دان جيوا
سرتا بواه-بواهن (حاصيل تانمن) .سمڤايكنله
بريتا ڬمبيرا كڤد اورڠ يڠ صبر.

توجوان ال َّله  منيمڤاكن مصيبة كڤد مأنسي اداله
سوڤاي مأنسي برمحاسبة ديري .كموڠكينن اي
مالكوكن كسيالڤن اتاو كدرهاكاٴن كڤد ال َّله ،
اللو دتيمڤاكن مصيبة سباڬاي تندا ال َّله  منڬور اتاو
ممبري ڤرإيڠاتن كڤداڽ .سالٴين درڤد ايت ،ستياڤ
مصيبة يڠ ترجادي مڠاندوڠي حكمه يڠ بسر انتاراڽ
اونتوق مڠوجي تاهڤ كإيمانن مأنسي .فرمانڽ دالم
الع ْن َك ُبوت ايات :2
سورة َ

ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ
ﮬﮭ

يڠ برمقصود :اڤاكه مأنسي مپڠك بهاوا مريك
اكن دبياركن دڠن هاڽ بركات" :كامي برايمان"،
28

سداڠكن مريك بلوم داوجي (باڬي ممبوقتيكن
كإيمانن مريك)؟

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

مصيبة يڠ منيمڤا سسأورڠ جوڬ مروڤاكن سواتو
تندا بهاوا ال َّله سايڠ كڤداڽ دان ايڠينكن كباٴيقن كڤد
همباڽ .سبدا رسول ال َّله  دالم سبواه حديث يڠ
دروايتكن اوليه امام الترمذي:
إِ َذا َأ َرا َد ال َّل ُه بِ َع ْب ِد ِه ا ْل َخ ْي َرَ ،ع َّج َل َل ُه ا ْل ُع ُق ْو َب َة فِي
الش َّرَ ،أ ْم َس َ
الد ْن َياَ .وإِ َذا َأ َرا َد بِ َع ْب ِد ِه َّ
ك َعنْ ُه بِ َذ ْنبِ ِه
ُّ
َح َّتى ُي َوافِ َى بِ ِه َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة.
يڠ برمقصود :اڤابيال ال َّله مڠإيڠينكن كباٴيقن
كڤد همباڽ ،مك ال َّله اكن ممڤرچڤتكن حكومن
ددنيا .دان اڤابيال ال َّله مڠإيڠينكن كبوروقن كڤد
همباڽ ،مك دتڠڬوهكن حكومن ترهادڤ
دوسا-دوساڽ ايت سهيڠڬ اي منداڤت بالسنڽ
ڤد هاري قيامة.
29

ال َّله  جوڬ منجنجيكن ڤهاال يڠ بسر كڤد اورڠ يڠ
داوجي دڠن مصيبة سكيراڽ اي برصبر دان رضا .اين
دجلسكن ماللوءي سبدا رسول ال َّله  دالم سبواه
حديث يڠ دروايتكن اوليه امام احمد:
إِ َّن ِع َظم ا ْلج َز ِ
اء َم َع ِع َظ ِم ا ْل َب اَل ِءَ .وإِ َّن ال َّل َه َت َعا َلى
َ َ
ِ
الر َضي.
إِ َذا َأ َح َّ
ب َق ْو ًما ،ا ْب َت اَل ُه ْمَ .ف َم ْن َرض َيَ ،ف َل ُه ِّ
ِ
الس ْخ ُط.
َو َم ْن َسخ َطَ ،ف َل ُه ُّ

يڠ برمقصود :سسوڠڬوهڽ بسرڽ ڤهاال ترڬنتوڠ
ڤد بسرڽ اوجين .دان سسوڠڬوهڽ ال َّله اڤابيال
منچينتاٴي سواتو قوم ،مك ال َّله اكن مڠوجي
مريك .سسياڤا يڠ رضا ،مك اي اكن منداڤت
كرضاٴنڽ .سسياڤا يڠ كسل ترهادڤڽ ،مك اي
اكن منداڤتكن كموركاٴنڽ.

سالٴين درڤد ايت ،سسواتو مصيبة سام اد بسر اتاو
كچيل مروڤاكن ڤڠهاڤوس دوسا .رسول ال َّله 
برسبدا دالم سبواه حديث يڠ دروايتكن اوليه امام
30

البخاري:

ِ ٍ ِ
ِ
يب ا ْل ُم ْسلِ َم إِ اَّل َك َّف َر ال َّل ُه بِ َها َعنْ ُه،
َما م ْن ُمصي َبة ُتص ُ
َح َّتى َّ
الش ْوك َِة ُي َشاك َُها

يڠ برمقصود :تيدقله سواتو مصيبة منيمڤا سأورڠ
مسلم ،مالٴينكن ال َّله اكن مڠڬوڬوركن دوسا-
دوساڽ ،مسكيڤون هاڽ تركنا دوري.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

سباڬاي مڠاخيري خطبة ،ماريله كيت برسام 2مراسا
سدر دان انصاف دڠن ڤلباڬاي بنچان يڠ منيمڤا
اومت مأنسي دسراتا دنيا اخير 2اين .امبيل له اي
سباڬاي ڤڠاجرن دان اعتبر درڤد ال َّله  كڤد كيت دان
مشاركت .مصيبة يڠ منيمڤا منونتوت كيت سوڤاي
برصبر دڠن چارا برسڠك باٴيق كڤد ال َّله  .مك
بالجرله اونتوق سنتياس صبر ،تنڠ دان برشكور كڤد
ال َّله  .ستياڤ مصيبة يڠ برالكو ڤستي اد حكمهڽ.
فرمانڽ دالم سورة ِ
آل ِع ْم َران ايات :186
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ﯴ
يڠ برمقصود :دان جك كامو برصبر دان برتقوى،
مك سسوڠڬوهڽ يڠ دمكين ايت اداله ڤركارا2
يڠ اوتام (مستي دهادڤي دڠن صبر دان تڬوه
هاتي).

بار َك ال َّله لِى و َلكُم فِى ال ُقرء ِ
ان ال َعظِ ْي ِمَ ،و َن َف َعنِى َوإِ َّياك ُْم
ُ ْ َ ْ ْ ْ َ
َ َ
بِما فِي ِه ِمن اآلي ِ
ات َو ِّ
الح ِك ْي ِمَ ،و َت َق َّب َل ِمن ِّْى َو ِمنْك ُْم
الذك ِْر َ
َ ْ َ َ
ِ
الس ِم ْي ُع ال َع ِل ْي ُم،
تلاَ َ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 ال َعظِ ْي َم لِ ْى َو َلك ُْمَ ،ولِ َس ِائ ِر
ات ،والم ْؤ ِمنِين والم ْؤ ِمن ِ
المس ِل ِمين والمس ِلم ِ
َات،
َ ُ ْ َ ُ
ُ ْ ْ َ َ ُ ْ َ
ِ
الم ْس َت ْغ ِف ِر ْي َن َو َيا َن َجا َة ال َّت ِائبِ ْي َن.
اس َت ْغف ُرو ُه َف َيا َف ْو َز ُ
َف ْ
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