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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
َ ْ َ ِّ
ْ ُ ْ
2009/10
2014/1
َ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 منيڠڬلكن
i
الرڠنڽ .موده-مودهن كيت دبركتي دان درحمتي
27

ال َّله  ددنيا دان اخيرة.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

كهيدوڤن دنياوي اداله برصفة سمنتارا .اي هاپاله
سباڬاي تمڤت اونتوق كيت منچاري دان مڠومڤول
سباپق موڠكين بكلن باڬي كهيدوڤن داخيرة يڠ ككل
ابادي .كهيدوڤن ددنيا اين جوڬ أومڤام ڤرهنتين
سأورڠ مسافر بوات سكتيك اونتوق سمڤاي كتمڤت
توجوانڽ.
دالم سبواه حديث يڠ دروايتكن اوليه امام البخاري،
ڤرنه ڤد سواتو كتيك رسول ال َّله  منداتڠي سأورڠ
صحابة يڠ برنام عبدالله بن عمر  دڠن ممڬڠ
كدوا 2باهوڽ سمبيل برڤسن دڠن سبداڽ:
الد ْن َيا ك ََأن َ
ب َأ ْو َعابِ ُر َسبِ ْي ٍل
ك ُْن فِي ُّ
َّك َغ ِر ْي ٌ

يڠ برمقصود :جاديله كامو ددنيا اين سأوله2
كامو اورڠ اسيڠ اتاو سأورڠ ڤڠمبارا.

ماله ال َّله  جوڬ تله ممبريكن ڤرإيڠاتن كڤد كيت
28

تنتڠ حقيقة كهيدوڤن دنيا اين ماللوءي فرمانڽ دالم
سورة َغ ِافر ايات :39
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يڠ برمقصود :واهاي قومكو! سسوڠڬوهڽ
كهيدوڤن دنيا اين هاپاله كسنڠن (اونتوق
سمنتارا وقتو سهاج) ،دان سسوڠڬوهڽ هاري
اخيرة ايتوله سهاج نڬري يڠ ككل.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

ال َّله  تله ممڤرإيڠتكن كيت اڬر سنتياس برهاتي2
دان بروسڤادا ترهادڤ تيڤو داي كهيدوڤن دنيا
ماللوءي فرمانڽ دالم سورة َف ِ
اطر ايات .5
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ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
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يڠ برمقصود :واهاي اومت مأنسي ،سسوڠڬوهڽ
جنجي ال َّله (اونتوق ممبالس عمل) اداله بنر،
مك جاڠنله كامو دڤرداياكن اوليه كهيدوڤن دنيا
دان جاڠنله شيطان يڠ ڤنداي منيڤو ايت برڤلواڠ
ممڤرداياكن كامو تنتڠ ال َّله.

نامون اڤ يڠ كيت داڤت سقسيكن اياله ماسيه ترداڤت
سبهاڬين بسر درڤد كالڠن مأنسي يڠ مڠوتاماكن
كهيدوڤن دنيا لبيه درڤد كهيدوڤن اخيرة .سلوروه
هيدوڤ مريك دڬوناكن اونتوق منچاري كسنڠن
دان كنعمتن هيدوڤ ددنيا سمات .2مريك مڠاڠڬڤ
كهيدوڤن داخيرة هاپاله خيالن كوسوڠ سهاج .ال َّله
 منجلسكن حال اين دالم سورة اإلن َْسان ايات .27
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يڠ برمقصود :سسوڠڬوهڽ اورڠ (يڠ مننتڠمو)
ايت سنتياس منچينتاٴي (كسنڠن دان كميواهن
دنيا) يڠ چڤت هابيسڽ سرتا مريك ممبالكڠكن
30

(تيدق مڠهيراوكن بكلن) اونتوق هاري اخيرة
يڠ امت برت (ڤندريتاٴنڽ).

رسول ال َّله  مڠيڠتكن كيت بهاوا منچاري كنعمتن
دنيا ملبيهي كنعمتن اخيرة هاڽ اكن مپببكن سسأورڠ
ايت ڬاڬل اونتوق ممڤرأوليهيڽ .سبدا رسول ال َّله 
دالم حديث يڠ دروايتكن اوليه امام الترمذي.
َت ِ
من كَان ِ
اآلخ َر ُة َه َّم ُه َج َع َل ال َّل ُه ِغنَا ُه فِى َق ْلبِ ِه
َ ْ
الد ْنيا و ِهى ر ِ
اغ َم ٌة َو َم ْن
َو َج َم َع َل ُه َش ْم َل ُه َو َأ َت ْت ُه ُّ َ َ َ َ
كَان ِ
الد ْن َيا َه َّم ُه َج َع َل ال َّل ُه َف ْق َر ُه َب ْي َن َع ْينَ ْي ِه َو َف َّر َق
َت ُّ
الد ْن َيا إِ اَّل َما ُق ِّد َر َل ُه
َع َل ْي ِه َش ْم َل ُه َو َل ْم َي ْأتِ ِه ِم َن ُّ
يڠ برمقصود :بارڠ سياڤا يڠ كإيڠيننڽ اونتوق
منداڤتكن اخيرة ،مك ال َّله اكن ممبريكن
كچوكوڤن دالم هاتيڽ ،ال َّله اكن مڠومڤولكن
سلوروه كإيڠيننڽ ،دنيا اكن داتڠ توندوق كڤداڽ.
بارڠ سياڤا يڠ كإيڠيننڽ اونتوق منداڤتكن دنيا،
مك ال َّله منجاديكن كفقيرن دماتاڽ (تيدق ڤرنه
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مراسا چوكوڤ) ،ال َّله اكن ممڤلباڬايكن الڬي
كإيڠيننڽ دان دنيا تيدق اكن داتڠ كڤداڽ كچوالي
سقدر يڠ دتتڤكن باڬيڽ.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

اوليه ايت ماريله كيت ملوروسكن توجوان هيدوڤ
كيت دان ممنفعتكن كهيدوڤن دنيا يڠ هاڽ سمنتارا
اين دڠن ممڤرتيڠكتكن عباده كڤد ال َّله  سڤرتي
مڠاجق اهلي كلوارڬ دان سانق ساودارا اڬر
ممبياساكن صالة برجماعه دمسجد ،مڠحاضيري
مجليس 2علمو ،بربقتي كڤد كدوا ايبو باڤ دڠن
سنتياس ممبنتو ،منزيارهي دان برتاڽ خبر تنتڠ ديري
مريك ،بربوات باٴيك كڤد اورڠ الٴين تراوتام جيرن
تتڠڬ ،مڠهولوركن بنتوان كڤد ڬولوڠن يڠ ممرلوكن
سڤرتي فقير مسكين ،انق 2يتيم ،ايبو 2توڠڬل يڠ
كورڠ بركممڤوان دسمڤيڠ استقامة مالكوكن سلوروه
ڤرينته ال َّله  دان منجاٴوهي الرڠنڽ.

حقيقتڽ كيت تيدقله دالرڠ اونتوق منعمتي كسنڠن
32

هيدوڤ ددنيا اين .نامون جاڠنله كران برتوڠكوس
لوموس مڠجر ايمڤين ددنيا سهيڠڬا كمسجد ڤون
كيت ترالالي دان لوڤا اونتوق منچاري كنعمتن
داخيرة يڠ ابادي .ماريله كيت برسام 2مڠمبيل اعتبر
ماللوءي فرمان ال َّله  دالم سورة ال َق َصص ايات :77
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يڠ برمقصود :دان چاريله ڤد اڤ يڠ دكورنياكن
اوليه ال َّله كڤدامو اكن كبهاڬياٴن هاري اخيرة
دان جاڠنله اڠكاو ملوڤاكن بهاڬينمو درڤد دنيا
اين سرتا بربوات باٴيكله (كڤد همبا 2ال َّله)
سباڬايمان ال َّله بربوات باٴيك كڤدامو ،دان
جاڠنله اڠكاو مالكوكن كروسقن دموك بومي،
سسوڠڬوهڽ ال َّله تيدق سوك كڤد اورڠ يڠ
33

بربوات كروسقن.

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،
َ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
ُ ْ ْ َ َ ُ ْ َ
ِ
الم ْس َت ْغ ِف ِر ْي َن َو َيا َن َجا َة ال َّت ِائبِ ْي َن.
اس َت ْغف ُرو ُهَ ،ف َيا َف ْو َز ُ
َف ْ
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