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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 أ َّن
َ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.
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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 ال َّله  ددنيا
دان اخيرة.
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سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

مڠإ ْن َفا ْقكن هرتا سام اد يڠ واجب سڤرتي زكاة اتاو يڠ
بروا َقف اداله عمالن يڠ امت دتونتوت
سنة سڤرتي َ
اوليه ال َّله  اونتوق دلقساناكن اوليه همباڽ .عمالن
اين اكن ممبرسيهكن جيوا درڤد صفة كدكوت
ستروسڽ مپوبوركن صفة كاسيه سايڠ دان سباڬاي
تندا برايمان دان برشكور دڠن نعمت يڠ دكورنياكن
ال َّله .فرمان ال َّله  دالم سورة َ
األ ْن َفال ايات : 3 - 4
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يڠ برمقصود :اورڠ يڠ منديريكن صالة دان
يڠ م َن ْف َق ْهكن سبهاڬين دري رزقي يڠ كامي
بريكن كڤد مريك .ايتوله اورڠ يڠ برايمان دڠن
سبنر-بنرڽ .مريك اكن ممڤرأوليه ببراڤ درجة
كتيڠڬين دسيسي توهنڽ دان كأمڤونن سرتا
2

رزقي (نعمة) يڠ موليا.

عمالن مڠإ ْن َف ْ
بروا َق ْ
ف يڠ ترباٴيق دان سمڤورنا
اق دان َ
اداله دڠن مڠإ ْن َفا ْقكن هرتا يڠ ڤاليڠ دسايڠي دان
برنيالي اونتوق ديري كيت دان اورڠ الٴين .اي بوكن
سهاج اكن دهرڬاٴي دان دسنجوڠ اوليه ڤنريماڽ،
ماله لبيه درڤد ايت اي اكن منداڤت كمولياٴن دان
كباٴيقن دري سيسي ال َّله .فرمان ال َّله  دالم سورة
ِ
آل ِع ْم َران ،ايات ;92

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜﭝﭞﭟﭠﭡ
يڠ برمقصود :كامو سكالي 2تيدق سمڤاي كڤد
كباجيكن (يڠ سمڤورنا) ،سبلوم كامو م َن ْف َق ْهكن
سبهاڬين هرتا يڠ كامو چينتاٴي .دان اڤ ساج يڠ
كامو نفقهكن مك سسوڠڬوهڽ ال َّله مڠتاهوٴيڽ.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

برواقف اداله عمالن رسول ال َّله  .بڬيندا تله
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مواقفكن تانه باڬي توجوان ڤمبيناٴن مسجد دان
كبون كورما دمدينه اونتوق كباجيكن اومت اسالم.
بڬيتو جوڬ دڠن سيدنا ابو بكرالصديق ،سيدنا عمر،
سيدنا عثمان ،سيدنا علي دان ڤارا صحابة  يڠ
الٴين تله منجاديكن عمالن برواقف سباڬاي عمالن
دالم كهيدوڤن مريك.

سجاره جوڬ ممبوقتيكن بهاوا سومبر واقف تله
مپومبڠ كأره ڤمباڠونن دان كمعمورن ا ّمة دان نڬارا
سڤرتي ڤمباڠونن اونيۏرسيتي األزْ َهر َّ
الش ِريف يڠ تله
دأساس دان دباڠونكن سرتا دكمبڠكن دري هرتا2
واقف يڠ تله دسومبڠكن اوليه اومت اسالم سجق
زمان ڤمرينتاهن كراجاٴن َف ِ
اط ِ
م َّية ڤد قرون ك5-
هجرة الڬي سهيڠڬ كيني .اي تله ممبريكن منفعة
يڠ بسر كڤد ڤركمبڠن دان تمدون دنيا اسالم دڠن
مالهيركن جوتاٴن علموان اسالم دان علماٴ دسراتا
دنيا.

بڬيتو جوڬ سماس كأڬوڠن كراجاٴن ُعث َْمانِ َّية يڠ
برڤوست د ُت ْر ِكي .ڤمباڠونن نڬارا دان كباجيكن
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رعيتڽ اداله درڤد حاصيل هرتا 2واقف .ماله سبهاڬين
بسر درڤد ڤمباڠونن نڬارا اونتوق ڤمبيناٴن سكوله،
هوسڤيتل ،مسجد دان كموداهن عوام سڤرتي جالن
راي دان سيستم ڤڠأيرن اداله دسومبڠكن درڤد هرتا
واقف كتيك ايت.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

مجليس اڬام اسالم دان عادة رسم ماليو ڤهڠ اداله
ڤمڬڠ توڠڬل باڬي سموا واقف اونتوق نڬري ڤهڠ
باڬي هرتا ألِ ْيه دان تيدق ألِ ْيه .باڬي مريك يڠ هندق
برواقف سچارا توناي ،بوليهله برواقف ماللوءي
دانا واقف ڤهڠ يڠ تله دسدياكن كموداهنڽ سرنده
 .RM5.00واقف توناي بوليه دبوات ماللوءي
ڤوتوڠن ڬاجي ،ماللوءي كاونتر دسموا چاوڠن
 MUIPسلوروه داٴيره دان ڤربنكن ايليكترونيك.

ماللوءي دانا واقف يڠ دسومبڠكن اوليه اومت
اسالم دنڬري ڤهڠ ،اي دڬوناكن اونتوق ڤمباڠونن
دان كباجيكن اومت اسالم سڤرتي ڤمباڠونن مسجد،
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سوراو ،رومه انق يتيم دان ڤوست ڤنديديقن .ماله
ڤمباڠونن اسراما ڤالجر دمصر توروت دسومبڠكن
ماللوءي دانا واقف.
مريك يڠ برواقف دجنجيكن ڤهاال يڠ برڤنجاڠن دان
تيدق ڤوتوس 2سماس هيدوڤ دان سلڤس كماتينڽ.
سبدا رسول ال َّله  يڠ دروايتكن اوليه امام مسلم:
ات ا ْب ُن آ َد َم ،ا ْن َق َط َع َع َم ُل ُه اَّإل ِم ْن َث اَل َث ٍةَ :ص َد َق ٍة
إِ َذا َم َ
َج ِ
ار َي ٍة َأ ْو ِع ْل ٍم ُينْ َت َف ُع بِ ِه َأ ْو َو َل ٍد َصالِحٍ َي ْد ُع ْو َل ُه

يڠ برمقصود :اڤبيال ماتي انق آدم ،كسموا عمالنڽ
اكن برأخير (ترڤوتوس) كچوالي تيڬ جنيس
عمالن; صدقه جارية (انتاراڽ واقف) ،علمو يڠ
دمنفعتكن دان انق صالح يڠ سنتياس مندعاكنڽ.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

ماريله كيت برسام 2كمبالي مڠهيدوڤ دان ملقساناكن
عمالن برواقف اتس نام مجليس أڬام اسالم دان عادة
رسم ماليو ڤهڠ سباڬاي ڤمڬڠ توڠڬل هرتا واقف
6

دنڬري اين ،بوكن اتس نام اينديۏيدو اتاو بادن2
ترتنتو .توجوانڽ سوڤاي واقف ترسبوت ككل دان
المن ِ
َاف ُقون ايات
ترڤليهارا .فرمان ال َّله  دالم سورة ُ
:10
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يڠ برمقصود :دان بلنجاكنله (درماكنله)
سبهاڬين دري رزقي يڠ كامي بريكن كڤد كامو
سبلوم سسأورڠ دري كامو سمڤاي اجل موت
كڤداڽ( ،كاالو تيدق) مك اي (ڤد ساعت ايت)
اكن مرايو دڠن كاتاڽ" :واهاي توهنكو! الڠكه
باٴيقڽ كاالو اڠكاو لمبتكن كداتاڠن اجل
ماتيكو  -كسواتو ماس يڠ سديكيت سهاج
الڬي ،سوڤاي اكو داڤت برصدقه دان داڤت
ڤوال اكو منجادي دري اورڠ يڠ صالح".
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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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