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ا ْل َح ْم َد لِ َّل ِه َن ْح َم ُد ُه َو َن ْس َت ِعينُ ُه َو َن ْس َت ْغ ِف ُر ُه َو َن ُعو ُذ بِال َّل ِه ِم ْن
ور َأ ْن ُف ِسنَا و ِمن سي َئ ِ
ُش ُر ِ
ات َأ ْع َمالِنَا َم ْن َي ْه ِد ِه ال َّل ُه َف اَل
َ ْ َ ِّ
2009/10
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م ِض َّل َله ومن ي ْض ِل ْل َفال ه ِ
اد َي َل ُه
َ
ُ َ َ ْ ُ
ُ

ﺳﻴﺮي

َو َأ ْش َه ُد َأ ْن اَل إِ ٰل َه إِ اَّل ال َّل ُه َو ْح َد ُه اَل َش ِر َ
يك َل ُه َو َأ ْش َه ُد َأ َّن
ُم َح َّم ًدا َع ْب ُد ُه َو َر ُسو ُ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 َص ْحبِ ِه َأ ْج َم ِع ْي َن.
ِ
ِ
ِ
اي
َأ َّما َب ْع ُدَ ،ف َيا ع َبا َد ال َّله ،ا َّت ُقوا ال َّل َهُ ،أ ْوص ْيك ُْم َوإِ َّي َ
∫tË« sJœ Ê«œ oLOœ
بِ َت ْق َوى 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 منيڠڬلكن
i
الرڠنڽ .موده-مودهن كيت منداڤت كريضاٴن ال َّله
22

ددنيا دان داخيرة.

فرمان ال َّله  دالم سورة ال َب َق َرة ايات :132
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يڠ برمقصود :دان إبراهيم سرتا يعقوب تله
برڤسن كڤد انق 2مريك ،واهاي انق-انقكو
سسوڠڬوهڽ ال َّله تله مميليه اونتوق كامو اڬام
مك جاڠنله كامو ماتي مالٴينكن دالم كاداٴن
اسالم.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

منجادي ساتو كواجيڤن كأتس ستياڤ ايبو باڤ
اونتوق مڠمبيل برت ترهادڤ ڤمبنتوقن ڤريبادي انق2
اڬر مريك منجادي همبا ال َّله يڠ برايمان دان برعمل
صالح يڠ اكن ممڤرأوليهي كسجهتراٴن هيدوڤ
23

ددنيا دان اخيرة .ال َّله  ممرينتهكن سوڤاي ايبو باڤ
بروسها مليندوڠي انق 2درڤد اڤي نراك .فرمان ال َّله
 دالم سورة ال َّت ْح ِريم ايات :6
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يڠ برمقصود :واهاي اورڠ يڠ برايمان ،ڤليهاراله
ديري كامو دان كلوارڬ كامو درڤد اڤي نراك.

انق 2اداله بينتيڠ اوتام ڤد ماس هادڤن اومت اسالم.
كيت ساڠت مڠيمڤيكن مريك ممبسر دالم كاداٴن
سباڬاي سأورڠ اسالم يڠ برايمان ،دان برعمل
صالح ،منجاٴوهكن سڬاال ڤربواتن موڠكر سرتا
سنتياس ايڠت كڤد ال َّله  .ماريله كيت مليهت
باڬايمان نبي  امت مڠمبيل برت دالم منديديق
انق .2مريك دديديق دان دأسوه اڬر سنتياس ايڠت
كڤد ال َّله  .اڤابيال انقڽ فاطمة مموهون درڤد بڬيندا
سأورڠ َخدَ ام اونتوق ممبنتوڽ درومه ،بڬيندا 
تله مناصيحتي انقڽ اڬر ممباپقکن ذكر كڤد ال َّله 
سوڤاي كرج رومه منجادي ريڠن .بڬيندا برسبدا
24

دالم حديث يڠ دروايتكن اوليه امام البخاري:

َأ اَل ُأ َع ِّل ُمك َُما َخ ْي ًرا ِم َّما َس َأ ْل ُت َمانِي ،إِ َذا َأ َخ ْذ ُت َما
ِ
َم َض ِ
ينَ ،و ُت َس ِّب َحا َث اَل ًثا
اج َعك َُما ُت َك ِّب َرا َأ ْر َب ًعا َو َث اَلث َ
ِ
ِ
ين
ينَ ،و َت ْح َم َدا َث اَل ًثا َو َث اَلث َ
َو َث اَلث َ
يڠ برمقصود :اكو اكن مڠاجر كڤد كامو سواتو
ڤركارا يڠ لبيه باٴيق درڤد اڤ يڠ كامو مينتا،
اڤابيال كامو بردوا هندق تيدور مك سبوتله ال َّل ُه
َا ْك َبر  34كاليُ ،س ْب َح َ
الح ْمدُ
ان ال َّله  33كالي دان َ
لِ َّله  33كالي.

سواسان نصيحت-مانصيحتي منجادي عمالن اوتام
دالم رومه تڠڬ بڬيندا .كتيك انق تيري بڬيندا 
ياٴيت عمر بن َا ُبو َس َل َمة يڠ ماسيه كچيل مڠمبيل
ماكنن دسكليليڠ هيدڠن ،بڬيندا  تله برسبدا دالم
حديث يڠ دروايتكن اوليه امام مسلم:
ك َ ،وك ُْل ِم َّما َيلِ َ
َيا ُغ اَل ُم َس ِّم ال َّل َه َ ،وك ُْل بِ َي ِمين ِ َ
يك

يڠ برمقصود :واهاي بودق ،باچاله بسم ال َّله،
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ماكن دڠن تاڠن كانن دان امبيلله ماكنن يڠ ڤاليڠ
دكت دڠن مو.

بڬيتوله جوڬ ،اڤابيال چوچو اڠكت بڬيندا 
ياٴيت ُأ َسا َمة بن َز ْيد مرايو اڬر حكومن كڤد ڤنچوري
دريڠنكن ،بڬيندا  دڠن تڬس منديديق ُأ َسا َمة يڠ
ماسيه برأوسيا رماج ايت اڬر برڤڬڠ تڬوه دڠن اجرن
اسالم دڠن سبداڽ دالم حديث يڠ دروايتكن اوليه
امام البخاري:
َأ َت ْش َفع فِي ح ٍّد ِمن ح ُد ِ
ود ال َّل ِه؟ َوا ْي ُم ال َّل ِه! َل ْو َأ َّن
ْ ُ
َ
ُ
ت
ت ُم َح َّم ٍد َص َّلى ال َّل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َس َر َق ْ
َفاطِ َم َة بِنْ َ
َل َق َط َع ُم َح َّم ٌد َي َد َها

يڠ برمقصود :واهاي اسامه ،اداكه كامو هندق
ممبنتو اونتوق ملڤسكن مأنسي درڤد حكومن
ال َّله  ،دمي ال َّله جك فاطمة بنت محمد
منچوري ڤستي اكو اكن مموتوڠ تاڠنڽ.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،
26

كداتاڠن موسيم چوتي سكوله يڠ ڤنجڠ اين اداله
ڤلواڠ باڬي ستياڤ ايبو باڤ اونتوق مڠيڠتكن انق2
تنتڠ تڠڬوڠجواب مريك ترهادڤ ال َّله  .كيت
سباڬاي ايبو باڤ ڤرلو سنتياس مڠيڠتكن انق 2دڠن
برسوڠڬوه 2سوڤاي تيدق مڠابايكن عبادة صالة.
ايڠتكن مريك سوڤاي برسڬرا منديريكن صالة،
صالة سچارا برجماعه دان ممباوا انق 2برجماعه
دمسجد سباڬايمان فرمانڽ دالم سورة طه ايات :132
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يڠ برمقصود :دان ڤرينتهكنله كلوارڬامو سرتا
اومتمو مڠرجاكن صالة دان هندقله اڠكاو
برصبر منونايكنڽ.

دالم ماس يڠ سام ڤنوهيله ماس چوتي دڠن اكتيۏيتي
يڠ برمنفعة كڤد مريك سباڬاي سأورڠ اسالم .اوليه
ايت ،ايبو باڤ ڤرلو ممبوات ڤرسدياٴن دان ڤرانچڠن
اونتوق ممنوهي ماس چوتي انق 2دڠن ڤروڬرام2
برمنفعة سڤرتي مڠحاضيري كورسوس 2فرض عين،
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تحفيظ القرءان ،كلس 2تمبهن دان مجلس 2علمو.
انق 2جوڬ بوليه دددهكن دڠن كيم 2موتيۏاسي يڠ
دانجوركن اونتوق ممبنتوق ڤريبادي مريك.

جاڠن بياركن مريك مڠهابيسكن ماس چوتي دڠن
اكتيۏيتي يڠ تيدق برمنفعة .امت مپديهكن اڤابيال كيت
منداڤتي انق 2رماج هاري اين برڤليسيرن دڤوست2
هيبورن ،دتڤي جالن راي برجالن سرتا دودوق
بربوال تنڤا اره توجوان .لبيه مپديهكن الڬي انق2
رماج اين دبياركن براد دلوار رومه سهيڠڬ الروت
مالم .حياتيله سبدا رسول ال َّله  دالم حديث يڠ
دروايتكن اوليه الترمذي:
نِ ْع َم َت ِ
ون فِ ِ
يه َما كَثِ ٌير ِم ْن النَّ ِ
الص َّح ُة
ان َم ْغ ُب ٌ
اس ِّ
َوا ْل َف َرا ُغ
يڠ برمقصود :دوا نعمت يڠ راماي مأنسي ترتيڤو
ڤداڽ ياٴيت كصيحتن دان ماس الڤڠ.
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يڠ برمقصود :واهاي انق كسايڠنكو ،ديريكنله
صالة دان سوروهله (مأنسي) بربوات كباٴيقن،
سرتا الرڠله (مأنسي) درڤد مالكوكن ڤربواتن
يڠ موڠكر دان برصبرله اتس سڬاال بنچان
يڠ منيمڤامو .سسوڠڬوهڽ يڠ دمكين ايت
ترماسوق حال 2يڠ دواجبكن.

بار َك ال َّله لِى و َلكُم فِى ال ُقرء ِ
ان ال َعظِ ْي ِمَ ،و َن َف َعنِى َوإِ َّياك ُْم
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الح ِك ْي ِمَ ،و َت َق َّب َل ِمن ِّْى َو ِمنْك ُْم
الذك ِْر َ
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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،
َ ُ ْ َ ُ
ُ ْ ْ َ َ ُ ْ َ
ِ
الر ِح ْي ُم.
اس َت ْغف ُرو ُه إِ َّن ُه ُه َو ا ْل َغ ُف ْو ُر َّ
َف ْ
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