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بليا هارڤن نڬارا
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ِه  بِاللَّ َوَنُعْوُذ  َوَنْسَتْغِفُرُه.  َوَنْسَتِعْينُُه  َنْحَمُدُه  لِّلِه  َاْلَحْمُد 
ُه  اللَّ َيْهِدِه  َمْن  َأْعَمالِنَا.  َسيَِّئاِت  َوِمْن  َأْنُفِسنَا  ُشُرْوِر  ِمْن 

َفَل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفَل َهاِدَي َلُه. 

ُه َوْحَدُه اَل َشِريَك َلُه، َوَأْشَهُد  َوَأْشَهُد َأْن اَل إِٰلَه إاِلَّ اللَّ
ْم  َوَسلِّ َصلِّ  َاللَُّهمَّ  َوَرُسوُلُه.  َعْبُدُه  ًدا  ُمَحمَّ َسيَِّدَنا  َأنَّ 
َوَمْن  َوَأْصَحابِِه  آلِِه  َوَعَلى  ٍد  ُمَحمَّ َسيِِّدَنا  َعَلى  َوَباِرْك 

ْين.  َتبَِعُهْم بِإِْحَساٍن إَِلى َيْوِم الدِّ

اَي  َوإِيَّ ُأْوِصْيُكْم  َه،  اللَّ ُقوا  اتَّ ِه،  اللَّ ِعَباَد  َفَيا  َبْعُد،  ا  َأمَّ
ِه، َفَقْد َفاَز اْلُمتَُّقْوَن. بَِتْقَوى اللَّ

ماريله كيت برأوسها منيڠكتكن كايمانن دان كتقواٴن 
دان  سوروهن  سڬاال  ملقساناكن  دڠن    ه  اللَّ كڤد 
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كيت  موده-مودهن  الرڠنڽ.  سڬاال  منجاٴوهي 
برأوليه كأمڤونن ددنيا دان اخيرة.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

بليا مروڤاكن ڬولوڠن يڠ منجادي  اتاو  مودا-مودي 
اداله  مريك  نڬارا.  هارڤن  دان  مشاركت  توڠڬق 
ماس  ڤميمڤين  منجادي  اكن  يڠ  ڤلڤيس  ڬولوڠن 

هادڤن. ڤڤته عرب مپبوتكن: 

َشَباُب اْلَيْوِم ِرَجاُل الَغد

يڠ برمقصود: ڤمودا هاري اين، ڤميمڤين هاري 
ايسوق. 

ُه َوْجَهه ڤرنه بركات: َم اللَّ سيدنا َعِلي َكرَّ

جك كامو ماهو مليهت ماس دڤن سسبواه نڬارا، 
مك ليهتله ڤمودا-ڤموديڽ ڤد هاري اين.  

ڤريڠكت  دالم  منچابر  يڠ  ماس  اداله  مودا  ماس 
ڤمودي  اتاو  ڤمودا  راماي  سسأورڠ.  كهيدوڤن 
ترڬلينچير دان ترجبق دڠن ڤلباڬاي كنچه كمعصيتن. 
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يڠ  اوليه هاوا نفسو دان داره مودا  مريك دكواساٴي 
چندروڠ منچاري كسرونوقن . اد يڠ براڠڬڤن ماس 
مودا اينيله ماس اونتوق اِْنجوي )enjoy( اتاو برفويا2، 
توا ننتي باروله برتوبة. اين مروڤاكن ساتو تڠڬڤن يڠ 
يڠ  حديث  دالم سبواه  برڤسن    ه  اللَّ ساله. رسول 

دروايتكن اوليه امام الحكيم:

َهَرِمَك،  َقْبَل  َشَباَبَك  َخْمٍس:  َقْبَل  َخْمًسا  إِْغَتنِْم 
 ، َفْقِرَك  َقْبَل  َوِغنَاَك  َسَقِمَك،  َقْبَل  َتَك  َوِصحَّ

َوَفَراَغَك َقْبَل ُشْغلَِك ، َوَحَياَتَك َقْبَل َمْوتَِك.

داتڠ  سبلوم  ڤركارا  ليم  منفعتكن  برمقصود:  يڠ 
ليم ڤركارا: ماس مودامو سبلوم داتڠ ماس توامو، 
ماس صيحتمو سبلوم داتڠ ماس ساكيتمو، ماس 
كايامو سبلوم داتڠ ماس مسكينمو، ماس الڤڠمو 
سبلوم داتڠ ماس سيبوقمو، دان ماس هيدوڤمو 

سبلوم داتڠ كماتينمو. 

سڬاال  منجاٴوهي  ڤرلو  اين  هاري  ڤد  بليا  ڬولوڠن 
قاعدهڽ  ساتو  ساله  ديري.  دالم  نيڬاتيف  عنصور 
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دالم سبواه   . ه  اللَّ كڤد  ديري  مندكتكن  اداله دڠن 
اوليه  ناٴوڠن  دبري  يڠ  ڬولوڠن   7 بركاٴيتن  حديث 
ه  مپبوتكن ساله  ه  ڤد هاري قيامة، رسول اللَّ اللَّ

ساتوڽ اداله:

َوَشابٌّ َنَشَأ فِي ِعَباَدِة َربِّه...

ترديديق  هيدوڤڽ  يڠ  ...ڤمودا  برمقصود:  يڠ 
دڠن برعباده كڤد توهنڽ. 

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

ه ، كباپقن ڬولوڠن يڠ منريما  دالم سيره رسول اللَّ
سروان دعوة اياله ڬولوڠن بليا دان رماج. چونتوهڽ 
تاهون،   38 اوسيا  ڤد  اسلم  مملوق  بكر  ابو  سيدنا 
سيدنا عمر ڤد اوسيا 28 تاهون، سيدنا علي ڤد اوسيا 
10 تاهون دان راماي الڬي يڠ مملوق اسلم ڤد اوسيا 
بلسن تاهون سڤرتي ُمْصَعْب بن ُعَمْير، دان ُأَساَمه بن 
  ه َزْيد. مريك اين كمودينڽ باپق ممبنتو رسول اللَّ
دالم دعوة دان منجادي توڠڬق كقواتن قوم مسلمين 

دالم جهاد ِفي َسبِْيِل الّله. 
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ه  مڠهيدڠكن قيصه تلدن كڤد بليا هاري اين اڬر  اللَّ
منچونتوهي ككنتلن ايمان ڤارا ڤمودا ڬوا )َأْصَحاُب 

الَكْهف(. فرمانڽ دالم سورة الَكْهِف ايات 10:

ڃ ڃ ڃ چ چ 

ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

ايت  ڤمودا2  تتكاال  )ايڠتله(  برمقصود:  يڠ 
منچاري تمڤت برليندوڠ كدالم ڬوا اللو مريك 
بردعاء: واهاي توهن كامي بريكنله رحمة كڤد 
باڬي  سمڤورناكنله  دان  سيسي-مو  دري  كامي 
كامي ڤتونجوق يڠ لوروس دالم اوروسن كامي.  

َأْصَحاُب الَكْهف مڠهيندري كظالمن ڤمرينته روم ڤد 
ماس ايت يڠ ماهو ممبونوه مريك كران اڠڬن مپمبه 
برهاال. مريك الري مپلمتكن ديري دان برسمبوپي 
ترسبوت  دڬوا  مريك  منيدوركن    ه  اللَّ ڬوا.  ددالم 

برتاهون2 الماڽ.
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، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

برعلمو،  يڠ  بليا  تناڬ  ممرلوكن  امت  كيت  نڬارا 
بركماهيرن، تڬوه ڤنديرين، برسيكڤ ڤوسيتيف دان 
برإينتڬريتي. جادي سباڬاي ڤنوتوڤ خطبة ڤد هاري 
اين، خطيب مپرو كڤد سموا بليا اڬر منجاڬ ايمان، 
منجاڬ  سرتا  كماهيرن  دان  علمو  منيمبا  سنتياس 
سڤرتي  سوسيال  مسئله  دڠن  ترجبق  درڤد  ديري 
دان  ملمڤاو  هيبورن  بيبس،  ڤرڬاٴولن  داده،  ڤناڬيهن 
دان  ممڤرجواڠ  استقامه  يڠ  بليا  جاديله  سباڬايڽ. 
نڬارا  اڬر  اين  دنڬارا  اسلم  ڤمرينتهن  ممڤرتاهنكن 
كيت تيدق دڤرينته اوليه ڬولوڠن مموسوهي اسلم. 
سموڬ دڠن قدرة ڤارا بليا سكالين، نڬارا كيت اكن 
. ه برتمبه ماجو، امان معمور دان دبركتي اوليه اللَّ

ڃ ڃ ڃ چ چ 

ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ۈ ۈ ٴۇ ۋ

مريك  قيصه  چريتاكن  كامي  برمقصود:  يڠ 
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سسوڠڬوهڽ  سبنرڽ.  دڠن  )محمد(  كڤدامو 
برايمان كڤد توهن  اداله ڤمودا2 يڠ  ايت  مريك 
مريك دان كامي تمبهكن كڤد مريك ڤتونجوق.  

اُكْم  ُه لِْى َوَلُكْم فِْى الُقْرَءاِن اْلَعظِْيِم، َوَنَفَعنِْى َوإِيَّ َباَرَك اللَّ
ْكِر اْلَحِكْيِم، َوَتَقبََّل ِمنِّْى َوِمنُْكْم  بَِما فِْيِه ِمَن اْلَياِت َوالذِّ

ِمْيُع اْلَعِليُم. ُه ُهَو السَّ تَِلَوَتُه، إِنَّ

َه اْلَعظِْيَم لِْى َوَلُكْم َولَِساِئِر  َأُقْوُل َقْولِْى ٰهَذا َوَأْسَتْغِفُر اللَّ
َواْلُمْؤِمنَاِت،  َواْلُمْؤِمنِْين  َواْلُمْسِلَماِت  اْلُمْسِلِمْيَن 

ِحْيُم. ُه ُهَو اْلَغُفْوُر الرَّ َفاْسَتْغِفُرْوُه، إِنَّ


