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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
َ ْ َ ِّ
ْ ُ ْ
009/10
014/1
َ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 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 ُ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 ال َّله ،إِ َّت ُقوا ال َّل َ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 منجاٴوهي
i
الرڠنڽ .موده-مودهن كيت دبركتي دان درحمتي
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الله ددنيا ماهو ڤون اخيرة.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

سوده بربيليون ريڠڬيت حاصيل رسواه درمڤس اوليه
ڤيهق سوروهنجاي ڤنچڬهن رسواه مليسيا ).(SPRM
نامون ڤركارا ايت ماسيه الڬي تيدق داڤت مپدركن
سموا ڤيهق اكن بهاياڽ رسواه سهيڠڬ كراجاٴن
مڠإشتهاركن رسواه موسوه نومبور ساتو نڬارا
سباڬاي سلوڬن باڬي مڠڬنتيكن داده .كاداٴن يڠ
ممبيمبڠكن اين كران اورڠ يڠ ترليبت سام اد ڤمبري
اتاو ڤنريما رسواه تيدق داڤت مراساٴي بهاوا اي اداله
دالرڠ دان دڤندڠ كجي دالم اسالم.
ماريله كيت سموا منجاٴوهي رسواه كران ال َّله 
مڠحرامكن ماللوءي فرمانڽ دالم سورة ال َب َق َرة ايات
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ﮩﮪﮫﮬ
يڠ برمقصود :دان جاڠنله سبهاڬين كامو مماكن
هرتا سبهاڬين يڠ الٴين دانتارا كامو دڠن جالن
يڠ باطل دان (جاڠنله) كامو ممباوا (اوروسن)
هرتا ايت كڤد حاكم ،سوڤاي كامو داڤت مماكن
سبهاڬين درڤد هرتا بندا اورڠ الٴين ايت دڠن
(جالن بربوات) دوسا ،ڤدحال كامو مڠتاهوٴي.

كيت سموا هندقله مپدري دان مڠإينصافي ،اڤابيال اي
دحرامكن مك سموا ڤڠڬوناٴن هرتا رسواه ماللوءي
اوروسن جوال بلي دان سأومڤاماڽ جوڬ اداله
حرام .ماكنن ،مينومن دان ڤاكاين يڠ اصلڽ حالل
برتوكر منجادي حرام كران سومبرڽ اداله رسواه.
كسنڽ اڤابيال بردعا كڤد ال َّله  مك دعاڽ تيدق اكن
دتريما سباڬايمان سبدا رسول ال َّله دالم سبهاڬين
ڤتيكن حديث يڠ دروايتكن اوليه امام مسلم:
َو َم ْط َع ُم ُه َح َرا ٌم َو َم ْش َر ُب ُه َح َرا ٌم َو َم ْل َب ُس ُه َح َرا ٌم
ِ
اب لِذٰلِ َ
ك
ي بِا ْل َح َرا ِم َف َأنَّى ُي ْس َت َج ُ
َو ُغذ َ
11

يڠ برمقصود( :دي بردعا دالم كاداٴن) ماكننڽ
حرام ،مينومنڽ حرام ،ڤاكاينڽ حرام دان دبري
ماكن دڠن سواتو يڠ حرام مك باڬايمان موڠكين
دعاڽ دمقبولكن.

ترڬامقكه كيت ممبياركن قوم كلوارڬ ،انق دان
استري ممبسر دان هيدوڤ ماللوءي حاصيل رسواه
يڠ حرام.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

اسالم امت ممنتيڠكن صفة أمانه لبيه 2الڬي كڤد
ڤارا ڤميمڤين ،كاكي تاڠن عوام دان جوڬ سواستا.
مريك يڠ مميليقي جاوتن هندقله ممهمي بهاوا حق
دان كاليقكن باڬي مريك كتيك منجالنكن توڬس
اياله ڬاجي اتاو ايالٴون (elaun) 2يڠ تله دتنتوكن.
نبي  برسبدا دالم حديث رواية ابو داود:
َم ِن ْاس َت ْع َم ْلنَا ُه َع َلى َع َم ٍل َف َر َز ْقنَا ُه ِرز ًقاَ ،ف َما َأ َخ َذ
َب ْع َد ذٰلِ َ
ك َف ُه َو ُغ ُل ْو ٌل
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يڠ برمقصود :بارڠسياڤا يڠ تله كامي النتيق
اونتوق منجالنكن سسواتو ڤكرجاٴن يڠ تله
كامي تتڤكن ڬاجيڽ مك اڤ يڠ دأمبيل سالٴين
درڤد ڬاجيڽ اداله ُغ ُلول (ڤنيڤوان).

جاٴوهيله رسواه ،جاٴوهيله عملن مڠڬوناكن جاوتن
اونتوق كڤنتيڠن ديري سنديري .جاڠنله كران طمع
كڤد هرتا دان جاوتن سرتا ڤڠكت اللو كيت ترليبت
دڠن عملن رسواه .تيدقكه كيت مپدري عملن رسواه
سأومڤام اين اداله ڤڠخيانت ترهادڤ أمانه يڠ دڬالس
اتس باهو كيت .سبدا رسول ال َّله  دالم حديث يڠ
درواية اوليه امام البخاري يڠ برمقصود:
اڤابيال سوده هيلڠ أمانه مك توڠڬوله ترجاديڽ
قيامة (كبيناساٴن)

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

جاٴوهيله رسواه كران اي اداله كجي ،حرام دان
مڠوندڠكن كروسقكن كڤد اومت دان مشاركت
كسلوروهنڽ .دالم سبواه حديث رواية اوليه امام
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مالك ،دسبوتكن بهاوا رسول ال َّله  مڠوتوس
احة  برأڠكت كخيبر اونتوق
عبدالله بن َر َو َ
مڠوتيڤ چوكاي درڤد حاصيل بواه كورما ددايره
ترسبوت يڠ ددودوقي اوليه اورڠ يهودي .كتيك
احة سدڠ منجالنكن توڬسڽ ،اورڠ
عبدالله بن َر َو َ
يهودي داتڠ كڤداڽ ممباوا ڤلباڬاي ڤرهياسن سباڬاي
رسواه كڤد بلياو دان مريك بركات:
ڤرهياسن اين هديه اونتوق كامو دان كورڠكن
چوكاي يڠ دكناكن كڤد كامي

عبدالله منجواب،

"واهاي قوم يهودي ،دمي ال َّله كامو سموا ميمڠ
مخلوق ال َّله يڠ ڤاليڠ اكو بنچي .اڤ يڠ كامو
الكوكن اين ممبواتكن ديريكو لبيه ممبنچي
كامو .رسواه يڠ كامو تاوركن ايت اداله
حرام ،دان كامي قوم مسلمين تيدق مماكنڽ".
مندڠر جوابن ترسبوت يهودي بركات" ،كران
(سيكڤ) اينيله الڠيت دان بومي تتڤ تڬق".
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ايڠتله عملن رسواه اكن ممبري كسن بوروق كڤد
مشاركت انتاراڽ:

بوليه مروسقكن كعادلن دالم مشاركت كران هرتا،
مرواه ،پاوا دان ديري سسأورڠ سمواڽ بوليه دبلي.
ڤد ماس يڠ سام مشاركت يڠ أمانه ،برديسيڤلين دان
جوجور سوده تيدق برنيالي الڬي كران رسواه.
سالٴين درڤد ايت رسواه منددهكن بهاي كڤد اورڠ
راماي سڤرتي رونتوه باڠونن ،جمبتن دان تانه كران
عملن ڤپليويڠن.

لبيه دهشت درڤد ايت ،اورڠ برهرتا دان برڤڠكت
اكن سالمت درڤد حكومن ماناكاال اورڠ يڠ مسكين
دان تياد كدودوقن اكن دجاتوهكن حكومن .بوكنكه
عملن اين اداله تندا كهنچورن يڠ سدڠ مننتي باڬي
سبواه مشاركت.
ماريله كيت برسام 2منجاٴوهي درڤد ترليبت دالم
رسواه سرتا كيت مپوكوڠ تيندقن ڤيهق بركواس
اونتوق ممبنترس رسواه سهيڠڬ كأكر اومبي.
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موده-مودهن كيت داڤت هيدوڤ دڠن سجهترا دان
حرموني سرتا منداڤت كرضاٴن ال َّله .
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يڠ برمقصود :واهاي اورڠ يڠ برايمان! ماكنله
دري بندا 2يڠ باٴيق (يڠ حالل) يڠ تله كامي
بريكن كڤد كامو ،دان برشكورله كڤد ال َّله ،جك
بتول كامو هاڽ برعبادة كڤداڽ.

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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