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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
َ ْ َ ِّ
ْ ُ ْ
َف اَل م ِض َّل َله ومن ي ْض ِل ْل َف اَل ه ِ
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اد َي َل ُه.
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َ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 
دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منيڠڬلكن سڬاال
i
الرڠنڽ .موده-مودهن كيت دبركتي دان درحمتي
ال َّله  ددنيا دان اخيرة.
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سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

انتارا متالمت دأوتوسكن رسول كڤد مأنسي ،اياله
باڬي ممستيكن عقيدة يڠ بتول ،براساسكن كڤد
منتوحيدكن ال َّله  . سجق زمان نبي آدم عليه السالم،
مأنسي براد ڤد لندسن عقيدة يڠ بنر ،سهيڠڬاله
ترچتوسڽ شريك يڠ ڤرتام دالم سجاره ،سماس زمان
نبي نوح ،اڤابيال شيطان برجاي مڠهاسوت مأنسي
اونتوق منچيڤتا برهاال يڠ كونونڽ بركواس ممبريكن
منفعة سرتا مضرة كڤد مأنسي.

عقيدة درڤد سودوت بهاس برمقصود ايكتن دان
سيمڤولن يڠ قوات .علماء مپاتاكن بهاوا عقيدة ايت
برارتي كڤرچاياٴن يڠ كوكوه تنڤا كراڬوان بهاوا
ال َّله  ايت مروڤاكن توهن يڠ مها اسا .مأنسي يڠ
مڠوچڤ كلمة شهادة ،اكن برأوسها برسوڠڬوه2
ممليهارا عقيدة يڠ بنر .مريك اكن منجادي مؤمن،
ياٴيت اورڠ يڠ ڤرچاي ،دان اكن منجادي مسلم،
ياٴيت اورڠ يڠ اكن مپره ديريڽ سچارا مطلق ترهادڤ
اڤ سهاج يڠ دڤرينته اوليه ال َّله .تيدق اد ساتو ڤون
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اسڤيك دالم كهيدوڤن سهارين مريك ،مالٴينكن
مڠيكوت ڤرينته ال َّله .تنڤا راڬو ،2مريك مڠيكوت
اسالم دالم اسڤيك ڤروندڠن ،اسالم دالم اسڤيك
ڤركهوينن ،اسالم دالم اسڤيك جوال بلي ،اسالم
دالم اسڤيك ڤوليتيك ،اسالم دالم اسڤيك ڤينتدبيرن
دان سمواڽ .فرمان ال َّله  دالم سورة َ
األ ْح َزاب ايات
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يڠ برمقصود :دان تيدقله هاروس باڬي اورڠ
يڠ برإيمان ،لالكي دان ڤرمڤوأن  -اڤابيال ال َّله
دان رسولڽ منتڤكن كڤوتوسن مڠناٴي سسواتو
ڤركارا ( -تيدقله هاروس مريك) ممڤوپاٴي حق
مميليه كتتڤن سنديري مڠناٴي اوروسن مريك.
دان سسياڤا يڠ تيدق طاعة كڤد حكوم ال َّله دان
35

رسولڽ مك سسوڠڬوهڽ اي تله سست دڠن
كسستن يڠ جلس پات.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

سبلوم ڤروتوسن نبي محمد  ، مأنسي يڠ تله ببراڤ
تاهون تيدق منداڤت سولوهن وحيو ،تله مروسقكن
عقيدة يڠ بنر .اللو نبي محمد  مڠمباليكن سموال
كبنرن.

ڤد ماس اين ،عقيدة سبهاڬين اومت اسالم منجادي
سماكين ڤاره .اتس نام حق اساسي مأنسي ،كبيبسن
برسوارا ،كسامراتاٴن دان ڤلباڬاي اصطالح اكادميك
سڤرتي ليبراليسما ،ڤلوراليسما دان سكوالريسما،
انچمن عقيدة كيني سماكين ممبيمبڠكن.
كاالو دهولو ،مريك يڠ راڬو 2دڠن اسالم هاڽ براد
دالم ليڠكرن كومڤولن ترتوتوڤ مريك سهاج ،تتاڤي
كيني مريك سوده براني اونتوق ممڤروموسيكن
( )mempromosikanكومڤولن مريك سچارا تربوك.
اد يڠ بربڠڬ منجادي ماليو اتيس ( ،)Atheisبهاوا
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توهن تيدق وجود .اد يڠ بربڠڬ منجادي مسلم تتاڤي
تيدق ماهو مڠيكوت اجرن ال َّله دڠن منتفسيركن
القرءان مڠيكوت سليرا نفسو مريك .منولق ڤنداڠن
علماء معتبار دڠن چارا تيدق برمذهب سڤرتي منولق
حكوم برڤوليڬامي دان جوڬ استري ممڤوپاٴي حق
منجاتوهكن طالق بهكن مريك ممبريكن سوكوڠن
كڤد اكتيۏيتي يڠ تيدق برمورل سڤرتي .LGBT
انچمن عقيدة سماس زمان نبي تردهولو هاڽ
ممبابيتكن كڤرچاياٴن سڤرتي ڤپمبهن برهاال دان
عملن سيحير ،اكن تتاڤي انچمن عقيدة ڤد زمان
سكارڠ اداله لبيه هالوس سڤرتي ملتقكن كبيبسن
اينديۏيدو مڠاتسي تونتوتن اڬام سڤرتي ڤيستا ارق،
هوبوڠن سجنيس دان برسكدودوقن تنڤا ڤركهوينن
يڠ صح .اينيله ڤرجواڠن يڠ منولق نص القرءان دان
الس َّنة.
ُّ
كبرانين ڤرجواڠن مريك اين اداله دسوكوڠ اوليه
كومڤولن ترتنتو سام اد ددالم اتاو دلوار نڬارا .دالم
صحيح البخاري ،ابو َس ِع ْيد ُ
الخ ْد ِري م ِر َوا َي ْتكن يڠ
37

نبي محمد  برسبدا:

َل َت َّتبِ ُع َّن َسنَ َن َم ْن َق ْب َلك ُْم ِش ْب ًرا بِ ِش ْب ٍرَ ،و ِذ َرا ًعا بِ ِذ َراعٍ،
ب َل َس َل ْك ُت ُمو ُه»ُ ،ق ْل َنا َيا
َح َّتى َل ْو َس َلكُوا ُج ْح َر َض ٍّ
َر ُس َ
ول ال َّل ِه :ال َي ُهو َدَ ،والنَّ َص َارى َق َالَ « :ف َم ْن»
يڠ برمقصود :كامو اكن مڠيكوت ججق لڠكه
قوم سبلوم كامو ،سجڠكل دمي سجڠكل،
سهاستا دمي سهاستا ،هيڠڬ سأندايڽ مريك
ماسوق دالم لوبڠ بياوق ،كامو اكن مڠيكوت
مريك .صحابة برتاڽ :اداكه يهودي دان نصراني
واهاي نبي؟ نبي منجواب :سياڤا الڬي.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

سسوڠڬوهڽ ،ال َّله ايت مها ڤڠمڤون ترهادڤ دوسا2
همباڽ ،تتاڤي ال َّله تيدق مڠمڤوني دوسا شريك.
كراڬوان كڤد سبهاڬين نص القرءان دان حديث نبي
سبنرڽ ممباوا كڤد كشريكن .مپدري اكن انچمن
عقيدة اومت اسالم كيني ،انصافله بهاوا كرج يڠ
ڤرلو دالكوكن اوليه كيت ماسيه باپق .ايبو باڤ ڤرلو
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برڤرانن درومه ماسيڠ ،2اونتوق مڠاجر اساس توحيد
يڠ قوات كڤد انق .2اجرله مريك دڠن مڠنل ال َّله يڠ
مها ڤنچيڤتا ماللوءي صفة دوا ڤولوه ،يڠ مڠاتوركن
سموا ڤرجالنن عالم .ڬورو 2جوڬ ڤرلو برڤرانن دڠن
مڠاٴيتكن عقيدة دالم مات ڤالجرن يڠ دأجر .سمنتارا
ڬولوڠن چرديق ڤنداي ڤوال ڤرلو مڠإينصافي ،بتاڤ
بيجق ڤون كيت ددنيا اين ،كيت ماسيه الڬي ترتعلوق
كڤد ال َّله يڠ مها اسا .جاڠنله مالكوكن تيندقن يڠ بوليه
ممبوك ڤينتو ساله فهم ،سرتا كراڬوان ترهادڤ عقيدة
يڠ سبنرڽ ،سمات 2ايڠين منوروت هاوا نفسو دالم
كهيدوڤن.
فرمان ال َّله  دالم سوره ِ
آل ِع ْم َران ايات :78
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يڠ برمقصود  :دان سسوڠڬوهڽ ،دانتارا مريك
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(اهلي كتاب ايت) اد (كتوا 2أڬاماڽ) يڠ مموتر2
ليدهڽ سماس ممباچ كتاب توراة (دڠن مڠوبه
معناڽ) ،سوڤاي كامو مپاڠكاڽ سبهاڬين دري
كتاب توراة ڤد حال اي بوكنله دري كتاب
ايت .دان مريك ڤوال بركات(“ :بهاوا) اي اداله
(داتڠڽ) دري سيسي ال َّله” ،ڤدحال اي بوكنله
دري سيسي ال َّله ; دان مريك ڤوال ترڬامق بركات
دوستا ترهادڤ ال َّله سدڠ مريك مڠتاهوٴي
(بهاوا مريك اداله بردوستا).

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