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الح ِّق
اله َدى َود ْي ِن َ
َا ْل َح ْم ُد ل َّله ا َّلذ ْي َأ ْر َس َل َر ُس ْو َل ُه بِ ُ
ِ
الم ْش ِرك ُْو َن.
لِ ُي ْظ ِه َر ُه َع َلى ِّ
الد ْي ِن ُك ِّله َو َل ْو ك َِر َ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 ُه ،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 َو َم ْن َتبِ َع ُه ْم
بِإِحس ٍ
الد ْين.
ان إِ َلى َي ْو ِم ِّ
ْ َ
َق َال الل ُه َت َعا َلى فِ ْي ِك َتابِ ِه ال َع ِز ْيز
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َأ َّما َب ْع ُدَ ،ف َيا ِع َبا َد ال َّل ِه ،إِ َّت ُق ْوا ال َّل َه َح َّق ُت َقاتِ ِه َو اَل َت ُم ْو ُت َّن
إِ اَّل َو َأ ْن ُت ْم ُم ْس ِل ُم ْون.
ماريله كيت برسام 2منيڠكتكن كتقواٴن كڤد ال َّله ،
دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منجاٴوهي سڬاال
الرڠنڽ .موده-مودهن كيت دبركتي دان درحمتي
الله ددنيا ماهو ڤون اخيرة.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

ستياڤ اورڠ برايمان ڤرلو مميليقي صفة مڠمبيل برت
اكن ڤريحال ساودارا سأڬاماڽ .رسول ال َّله  برسبدا
دالم سبواه حديث يڠ دروايتكن اوليه امام احمد:
ِِ
ين فِي َت َوا ِّد ِه ْمَ ،و َت َعا ُط ِف ِه ْم،
َم َث ُل ا ْل ُم ْؤمن َ
اح ِم ِه ْمَ ،م َث ُل ا ْل َج َس ِد ،إِ َذا ْاش َتكَى ِمنْ ُه ُع ْض ٌو
َو َت َر ُ
ِ
ِ
الس َه ِر َوا ْل ُح َّمى
َت َدا َعى َسائ ُر ا ْل َج َسد بِ َّ
يڠ برمقصود :ڤرومڤاماٴن اورڠ مؤمن دالم
سيكڤ ساليڠ منچينتاٴي ،مڠاسيهي دان
مپايڠي ،سأومڤام توبوه بادن ،جك ساتو اڠڬوتا
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توبوه بادن ساكيت ،مك اڠڬوتا توبوه بادن يڠ
الٴين اكن سوسه تيدور اتاو مراسا دمم“.

دالم سبواه حديث يڠ الٴين ،رسول ال َّله  ممبوات
ڤرومڤاماٴن بهاوا ڤرساوداراٴن اورڠ مؤمن ايت
سأوله 2سبواه باڠونن سباڬايمان سبدا بڬيندا دالم
حديث رواية امام مسلم:
ا ْل ُم ْؤ ِم ُن لِ ْل ُم ْؤ ِم ِن كَا ْل ُبنْ َي ِ
ان َي ُش ُّد َب ْع ُض ُه َب ْع ًضا

يڠ برمقصود :اورڠ مؤمن دڠن اورڠ مؤمن يڠ
الٴين سڤرتي سبواه باڠونن ،سبهاڬين مڠواتكن
سبهاڬين يڠ الٴين.

الحمد لِ َّله ،كيت برشكور كڤد ال َّله  كران اومت
اسالم دنڬارا كيت مليسيا دان نڬري كيت ڤهڠ دار
المعمور اين داڤت مڠچڤ كهيدوڤن يڠ امان داماي.
نامون دمكين ،ترداڤت ساودارا ساڬام كيت سڤرتي
ايتنيك روهيڠيا ( )etnik Rohingyaدبارت ميانمار
( )Myanmarسدڠ دتيندس .سجق تاهون 1978
هيڠڬ كيني ،مريك مڠهادڤي كظالمن دان ڤنچبولن
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حق اساسي مأنسي اوليه تنترا ميانمار ()Myanmar
تنڤا منداڤت ڤمبيالٴن سواجرڽ سهيڠڬ راتوسن
ريبو اورڠ تله منجادي ڤالرين.
دفلسطين ،اومت اسالم مڠهادڤي كظالمن اوليه ريڬيم
زياونيس ( )regim Zionisإسرائيل سجق برڤولوه2
تاهون .دسوريا ،ساودارا 2كيت سدڠ مڠهادڤي
كظالمن ملمڤاو اوليه ريڬيم َب َشار َا َسد .ديمن ،اومت
اسالم دسان سدڠ دأنچم كريسيس كبولورن .بڬيتو
دصو َمالِ َيا (،)Somalia
جوڬاله جوتاٴن اومت اسالم ُ
إثيوبيا ( )Ethopiaدان ببراڤ نڬارا مسكين يڠ الٴين.

كيت ممڤو تيدور پپق درومه ماسيڠ 2برالسكن
تيلم دان بنتل امڤوك ،سدڠكن ساودارا ساڬام كيت
دسستڠه نڬارا تيدور دالم كالڤرن اتاو كتكوتن .اد يڠ
تيدور دچله رونتوهن باڠونن برتمنكن بوپي تيمبكن
دان لتوڤن بوم.
اڤاكه ڤرانن كيت سباڬاي ساودارا ساڬام يڠ دكورنياكن
كهيدوڤن يڠ لبيه باٴيق؟ تيدقكه كيت مراسا سديه،
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سبق اتاو ترڬوريس هاتي مليهت نصيب مريك يڠ
سدڠ دتيمڤا كسوسهن؟
منولوڠ اومت اسالم يڠ سدڠ دالم كسوسهن اتاو يڠ
سدڠ دظالمي مروڤاكن سواتو تونتوتن دالم اسالم.
سبدا رسول ال َّله  دالم سبواه حديث يڠ دروايتكن
اوليه امام البخاري:
اك َظالِ
َ
ْ
وماَ .قا ُلواَ :يا َر ُس َ
ُان ُْص ْر َأ َخ َ
ُ
ول
ل
ظ
م
و
أ
ا
م
ْ
ً
َ
ً
ِ
وماَ ،ف َك ْي َ
ف َننْ ُص ُر ُه َظالِ ًما؟
ال َّلهٰ ،ه َذا َننْ ُص ُر ُه َم ْظ ُل ً
َق َالَ :ت ْأ ُخ ُذ َف ْو َق َي َد ْي ِه.

يڠ برمقصود :تولوڠله ساودارامو يڠ ظالم اتاو
يڠ دظالمي .مك ڤارا صحابة برتاڽ :اورڠ يڠ
دظالمي جلس كامي تولوڠ ،اللو باڬايماناكه
چارا منولوڠ اورڠ يڠ مالكوكن كظالمن؟
بڬيندا برسبدا :ياٴيت دڠن چارا منچڬهڽ درڤد
ڤربواتن ظالم ايت.

المائِدة ايات :2
فرمان ال َّله  دالم سورة َ
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يڠ برمقصود :دان تولوڠ-منولوڠله كامو دالم
(مڠرجاكن) كباجيكن دان تقوى ،دان جاڠنله
كامو تولوڠ-منولوڠ دالم بربوات دوسا دان
ڤلڠڬارن.

جك كيت مؤمن سجاتي ،سوده تنتو كيت منچاري
جالن باڬايمان هندق منولوڠ ساودارا سأڬام كيت.
موڠكين كباپقن كيت تيدق ممڤو اونتوق كسان باڬي
ممبري بنتوان دالم بنتوق فيزيكل ،نامون ال َّله 
كورنياكن كيت رزقي يڠ جاٴوه لبيه باٴيق بربنديڠ
مريك .اوليه ايت ،ماريله كيت برسام 2ممبري بنتوان
كواڠن ماللوءي كوتيڤن دانا يڠ تله منداڤت كبنرن
برتوليس درڤد كراجاٴن مليسيا اتاو مجليس أڬام
اسالم دان عادة رسم ماليو ڤهڠ اونتوق دسالوركن
كڤد اومت اسالم يڠ ممرلوكن .جادي ،تياد السن
اونتوق كيت برديام ديري اتاو برصفة لڤس تاڠن
درڤد ممبنتو دالم بنتوق كواڠن .جك كيت تيدق
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ممڤوپاٴي كممڤوان كواڠن ،مك كيت بوليه ممبنتو
مريك دڠن بردعا كڤد ال َّله اڬر مريك سالمت دان
دبيبسكن درڤد چڠكامن كظالمن.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

دسكيتر كيت ،ترداڤت جوڬ سڬلينتير اهلي
مشاركت يڠ ممرلوكن ڤرتولوڠن سڤرتي ڬولوڠن
مسكين تڬر ،ڬولوڠن برڤنداڤتن رنده ،ايبو 2توڠڬل،
انق 2يتيم ،ڬولوڠن ڤندعوه يڠ ممڤرأونتوقكن سڤنوه
جيوا راڬ اونتوق مپيبركن اڬام اسالم خصوصڽ
دڤندالمن ،ڬولوڠن ڤالجر يڠ كورڠ بركممڤوان
اونتوق مپمبوڠ ڤڠاجين ،ڬولوڠن اورڠ كورڠ اوڤاي
( ،)OKUڤڠيدڤ 2ڤپاكيت كرونيك يڠ ممرلوكن واڠ
اونتوق منمڤوڠ كوس ڤروبتن يڠ تيڠڬي دان ڤلباڬاي
ڬولوڠن الڬي .ريڠنكنله ببن مريك دڠن بركوڠسي
سبهاڬين رزقي يڠ ال َّله كورنياكن كڤد كيت دڠن
ممبريكن إ ْن َفاق.
سبدا رسول ال َّله  دالم سبواه حديث يڠ دروايتكن
اوليه امام مسلم يڠ برمقصود:
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بارڠسياڤا مريڠنكن ساتو كسوسهن سأورڠ
مؤمن درڤد كسوسهن-كسوسهنڽ ددنيا ،مك ال َّله
اكن مريڠنكن ساتو كسوسهن درڤد كسوسهن-
كسوسهنڽ ڤد هاري قيامة .بارڠسياڤا ممبري
كمودهن كڤد سأورڠ يڠ دالم كسوليتن ،ال َّله
اكن ممبري كمودهن كڤداڽ ددنيا دان اخيرة.

جاوتنكواس دان اهلي جماعه مسجد بوليه مماٴينكن
ڤرانن دڠن منزيارهي اهلي َق ْر َيهڽ برتوجوان باڬي
ممبوك هاتي مريك سوڤاي كسلوروهن اهلي َق ْر َيه
داڤت حاضر اونتوق صالة برجماعه دسمڤيڠ مڠنل
ڤستي ڬولوڠن يڠ ساڠت ممرلوكن بنتوان .حاصيل
كوتيڤن مسجد هندقله دڬوناكن اونتوق منفعة
كباجيكن اهلي َق ْر َيه مسجد دان ڤمباٴيق ڤوليهن سرتا
كبرسيهن دان ڤپلڠڬاراٴن تانه قبور َق ْر َيه مسجد،
بوكن هاڽ دسيمڤن برڤولوهن ريبو تنڤا دمنفعتكن.
سميمڠڽ منجادي كواجيڤن جاوتنكواس مسجد
اونتوق مالڤوركن اڤا ٢ڤركارا يڠ برالكو دالم َق ْر َي ْهڽ
كڤد مجلس أڬام اسالم دان عادة رسم ماليو ڤهڠ.
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يڠ برمقصود :برايمانله كامو كڤد ال َّله دان
رسولڽ دان نفقهكنله سبهاڬين دري هرتامو يڠ
ال َّله تله منجاديكن كامو مڠواساٴيڽ .مك اورڠ
يڠ برإيمان دانتارا كامو دان منفقهكن (سبهاڬين)
درڤد هرتاڽ ممڤروليه ڤهاال يڠ بسر.

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
تلاَ َ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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