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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
َ ْ َ ِّ
ْ ُ ْ
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َف اَل م ِض َّل َله ومن ي ْض ِل ْل َف اَل ه ِ
اد َي َل ُه.
َ
ُ َ َ ْ ُ
ُ

ﺳﻴﺮي

وح َد ُه لاَ َش ِر ْي َك َل ُهَ ،و َأ ْش َه ُد َأ َّن
َأ ْش َه ُد َأ ْن لاَّ إِ ٰل َه إِلاَّ ال َّل ُه ْ
َ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
َأ َّما َب ْع ُدَ ،ف َيا ع َبا َد ال َّله ،إِ َّت ُقوا ال َّل َهُ ،أ ْوص ْيك ُْم َوا َّ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 منيڠكتكن كتقواٴن كڤد ال َّله دڠن
موده-
مڠرجاكن سوروهن دان منيڠڬلكن الرڠنڽ.
i
مودهن كيت منداڤت كريضاٴن ال َّله ددنيا دان اخيرة.
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فرمان ال َّله  دالم سورة ال ُّن ْور ايات : 44
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يڠ برمقصود :ال َّله منوكركن مالم دان سياڠ سيليه
برڬنتي .سسوڠڬوهڽ يڠ دمكين مڠاندوڠي
ڤڠاجرن باڬي اورڠ يڠ چليق.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

ماريله كيت برشكور كڤد ال َّله  كران ماسيه دبري
ڤلواڠ اوليهڽ اونتوق منمڤوه تاهون بهارو  2019دالم
كاداٴن صيحت ،منيعمتي ڤلباڬاي رزقي ،براد دنڬارا
يڠ امان دان برسام اهلي كلوارڬ يڠ دچينتاٴي.
كداتڠن تاهون بهارو مروڤاكن ڤروبهن ساتو دتيق
ماس يڠ اللو كڤد ماس يڠ اكن داتڠ .نيالي ماس
امت بسر دالم اسالم كران ڤروبهن ماس برمعنى
عمور كيت سماكين منيڠكت دان سماكين همڤير
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برتمو دڠن ال َّله  .عمور مروڤاكن انتارا ڤركارا يڠ
دتاڽ اوليه ال َّله  .فرمان ال َّله  دالم سورة َف ِ
اطر
ايات : 37
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يڠ برمقصود :بوكنكه كامي تله ملنجوتكن
عمور كامو دان ممبريكن ماس يڠ چوكوڤ
اونتوق برفيكير دان برإيڠت ڤدڽ اوليه سسياڤا
يڠ سوك برفيكير دان برإيڠت دان كامو ڤوال تله
دداتڠي اوليه رسول.

رسول ال َّله  برسبدا دالم حديث يڠ دروايتكن اوليه
امام الترمذي يڠ برمقصود:
تيدق اكن برڬرق كاكي سأورڠ همبا ڤد هاري
قيامة سهيڠڬ دي دتاڽ تنتڠ عمورڽ اونتوق اڤ
دي هابيسكن ،تنتڠ جسدڽ باڬايمان دڬوناكن،
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تنتڠ علموڽ اونتوق اڤ دي عملكن دان تنتڠ
هرتاڽ دري مان دي ڤرأوليهي دان باڬايمان
دبلنجاكن.

ابو درداء ڤوال مڠيڠتكن كيت دڠن كاتاڽ:

واهاي انق آدم! كامو هاپاله ساتو هيمڤونن
ببراڤ هاري .ستياڤ ساتو هاري براللو ،مك
سبهاڬين دري ديري كامو ڤون ايكوت ڤرڬي.

اوليه ايت ايڠتله كداتڠن تاهون بهارو مڠاجق كيت
اونتوق برمحاسبة دڠن عملن يڠ دالكوكن ڤد ماس
اللو .ماس 2يڠ دڤنوهي دڠن عبادة دان كباٴيقن ايت
اداله انوڬره ال َّله يڠ بسر .ماس كيت منداڤت نعمت
ڤرلو سنتياس دشوكوري دان ماس يڠ دإيسي دڠن
معصية هندقله دڬنتي دڠن توبة دان استغفار كڤد ال َّله
.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

كداتڠن تاهون بهارو منونتوت كيت سموا اونتوق
مالكوكن ڤروبهن كأره يڠ لبيه باٴيق .ڤروبهن برالكو
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دڠن كعزمن يڠ دايكوتي دڠن اوسها برسوڠڬوه.2
ستياڤ كيت ڤرلو بروبه كأره كهيدوڤن يڠ لبيه
سمڤورنا .الكوكن ڤنمبهباٴيكن ترهادڤ عمل
عبادة يڠ دالكوكن سهاري-هارين ،تمبهكن علمو
ڤڠتاهوان لبيه 2الڬي علمو اڬام .برأوسهاله اونتوق
منجاٴوهكن ديري درڤد ڤركارا 2معصية دان
منيڠڬلكن ڤربواتن يڠ سيا.2جاڠن ابايكن اونتوق
منيڠكتكن تارف كهيدوڤن دالم ايكونومي ،برأوسها
دڠن ڬيڬيه ،منيڠكتكن كماهيرن اڬر اومت اسالم
دحورمتي دان دڤندڠ موليا .حياتي كات 2حكمه اين:
برعمل له اونتوق اخيرتمو سأوله 2كامو اكن
ماتي ايسوق هاري دان برعمل له اونتوق دنيامو
سأوله 2كامو اكن هيدوڤ سالما-الماڽ.

جاڠن كيت هارڤ اكن برالكو ڤروبهن جك تيدق
دموالكن دري ديري كيت سنديري .فرمان ال َّله 
الر ْعد ايات : 11
دالم سورة َّ

ﭷﭸﭹﭺﭻ
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يڠ برمقصود :سسوڠڬوهڽ ال َّله تيدق مڠوبه اڤ
يڠ اد ڤد سسواتو قوم سهيڠڬ مريك مڠوبه اڤ
يڠ اد ڤد ديري مريك سنديري.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

كيت مليهت ڤد هاري اين اومت اسالم سدڠ برهادڤن
دڠن ڤلباڬاي چابرن دالم اڬام ،ڤوليتيك ،ايكونومي
دان سباڬايڽ .كيت هندقله برتيكد اونتوق ملتقكن
ديري دالم ساتو باريسن اونتوق ممڤرتاهنكن اڬام
ال َّله  اين .كيت ڤرلو ميقيني بهاوا ماس هادڤن يڠ
ڬميلڠ باڬي اومت اسالم هاپاله اڤابيال كيت كمبالي
كڤد اجرن اسالم .اوليه ايت سدر دان بڠكيتله اونتوق
ممڤرتاهنكن اسالم .جاڠن بياركن اڬام يڠ سوچي
اين دڤركوتق-كاتيقكن اوليه موسوه 2اسالم.
رسول ال َّله  تله مڠيڠتكن كيت سموا بهاوا كلمهن
اومت اسالم بوكن كران كقواتن موسوه ،نامون اي
دسببكن كلمهن دالمن اومت اسالم سنديري .كتيك
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صحابة برتاڽ سبب اومت اسالم منجادي لمه ،رسول
ال َّله  برسبدا دالم حديث يڠ دروايتكن اوليه ابو
داود:
اهي ُة ا ْلمو ِ
ِ
ت
ب ُّ
الد ْن َيا َوك ََر َ َ ْ
ُح ُّ

يڠ برمقصود( :سببڽ اياله مريك) چينتاكن دنيا
دان تاكوت كڤد ماتي.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

اومت اسالم سالما اين برڤچه .ڤرڤچاهن ايت
جلس مروڬيكن كيت اورڠ ماليو دان اڬام اسالم.
كاالو دهولو كيت بركواس دان منچورقكن اونتوق
ممباڠونكن نڬارا ،اڬام دان بڠسا ماليو اوليه كيت
سنديري ،تتاڤي سكارڠ كيت ترڤقسا مرايو دان
مناڬيه سيمڤاتي درڤد ڤميمڤين بوكن اسالم اونتوق
ملقساناكن ڤركارا 2يڠ بركاٴيتن دڠن ڤمباڠونن بڠسا
ماليو دان اومت اسالم .اين اداله بوقتي يڠ جلس
اڤابيال كيت هيلڠ كواس دسببكن ڤرڤچاهن سسام
كيت.
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ماريله كيت بردعا اڬر ڤميمڤين 2كيت دسڬنڤ
ڤريڠكت دان جوڬ ڤارا علماء برأوسها دڠن
برسوڠڬوه 2اونتوق منچاري تيتيق ڤرساماٴن دمي
ڤرڤادوان دان كقواتن اومت اسالم .ايڠتله ،كيت
سموا برتڠڬوڠجواب دهادڤن ال َّله  جك ممبياركن
اڬام اسالم دان اومتڽ دالم كلمهن .سموڬ تاهون
بارو  2019اين اكن مڠمباليكن سينر كڬميلڠن اومت
اسالم دنڬارا كيت دان دسلوروه دنيا عامڽ:
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يڠ برمقصود :دان طاعتله كامو كڤد ال َّله دان
رسولڽ ،دان جاڠنله كامو بربنته-بنتاهن; كاالو
تيدق ،نسچاي كامو منجادي لمه سماڠت دان
هيلڠ كقواتن كامو ،دان صبرله (مڠهادڤي سڬاال
كسوكرن دڠن چكال هاتي); سسوڠڬوهڽ ال َّله
بسرتا اورڠ يڠ صبر.
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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.
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 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 ُر ْو ُه إِ َّن ُه ُه َو ا ْل َغ ُف ْو ُر َّ
َف ْ
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