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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 َ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 َه َو ُ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 برسام 2منيڠكتكن كتقواٴن كڤد الله
 دڠن برسوڠڬوه 2ملقساناكن سڬاال ڤرينته iدان
منجاٴوهي سڬاال الرڠنڽ .سسوڠڬوهڽ اورڠ يڠ
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ڤاليڠ موليا دسيسي الله اياله اورڠ يڠ ڤاليڠ برتقوى.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله ، 

سوده چوكوڤ الما سبهاڬين كهيدوڤن كيت ددنيا
اين دڤڠاروهي اوليه تمدون بارت يڠ برصفة كبنداٴن
سمات .2اي ساڠتله بربيذا بربنديڠ تمدون اسالم
يڠ لبيه برڤقسي كڤد كروحانين يڠ تيدق مڠابايكن
كبنداٴن دان كهيدوڤن دنيا .تمدون كروحانين اسالم
اداله تمدون يڠ ملتقكن توحيد كڤد الله يڠ مها اسا
سباڬاي كاوتاماٴن يڠ مڠاتسي سڬاال-ڬاالڽ.
سالما تيڬ بلس تاهون رسول الله  براد دمكه،
بڬيندا ممبينا كروحانين دڠن مڠوتاماكن عقيدة.
بركت درڤد علمو اينيله يڠ تله مالهيركن ڬينراسي
برجيوا توحيد يڠ امت هيبت دالم كالڠن ڤارا صحابة
 سالما  300تاهون دان ستروسڽ .علمو توحيد
ددهولوكن اوليه بڬيندا  كران علمو اينيله يڠ
اكن منجامين سسأورڠ ايت برايمان ،براخالق ،دان
ستروسڽ منجادي شرط صح سلوروه عباده دان
2

عمل صالح دسيسي الله .

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله ، 

علمو توحيد سسوڠڬوهڽ ترداڤت دالم كلمة اَل إِ ٰل َه
إِ اَّل ال َّله .ممهمي ،مڠكاجي دان منتفسير كلمة اين
مروڤاكن توڬس يڠ ڤاليڠ اوتام دالم كهيدوڤن براڬام.
اينيله علمو ترموليا دان ترتيڠڬي يڠ منجادي سومبر
سلوروه علمو يڠ ترداڤت ڤد كلمة توحيد اَل إِ ٰل َه إِ اَّل
ال َّله .اينيله علمو يڠ واجب دكتاهوٴي سوڤاي كيت
براعتقاد دڠن سبنرڽ ترهادڤ الله  يڠ مها اسا.
فرمان الله  دالم سورة ا ِ
إل ْخ اَلص ايات  1هيڠڬ :4
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يڠ برمقصود :كاتاكنله (واهاي محمد):
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(توهنكو) اياله الله يڠ مها اسا; الله يڠ منجادي
تومڤوان سكالين مخلوق اونتوق مموهون
سبارڠ حاجة; دي تيدق برانق ،دان اي ڤوال
تيدق دڤرانقكن; دان تيدق اد سسياڤاڤون يڠ
سروڤا دڠنڽ.

ايات يڠ دباچاكن تادي امت جلس منرڠكن توحيد
سبنر ياٴيت اونتوق مڠنل الله (معرفة الله)

ايات اينيله انتارا اساس علماء مپوسون علمو توحيد
باڬي ممودهكن مأنسي مڠنل صفة 2الله  .امام
ابو حسن َ
الما َت ِر ْي ِدي
األ ْش َع ِري دان امام ابو منصور َ
اداله مروڤاكن علماء َس َل ْ
ف يڠ ممڤرتاهنكن عقيدة
اهلي السنة والجماعة .علمو توحيد صفة  20اينيله
يڠ منجادي بينتيڠ مپالمتكن اومت اسالم درڤد
كچالروان ڤميكيرن يڠ باطل.
الر ُبوبِ َّية،
علمو توحيد تيڬ سراڠكاي ياٴيت توحيد ُ
وهية دان َ
ُ
الص َفات اداله بوكن درڤد
األ ْس َماء َو ِّ
األ ُل ِ َّ
منهاج َس َلف َأ َش ِ
اع َرة دان َما ُت ِر ْي ِد َّية كران اي اداله
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علمو توحيد يڠ بارو دڤركنلكن ڤد قرون يڠ كتوجوه
هجرة .هندقله كيت مندالمي ڤڠاجين علمو توحيد
صفة  20اين دان كيت مڠهارڤكن سلوروه مسجد دان
سوراو دنڬري ڤهڠ كمبالي مڠنجوركن كليه 2توحيد
يڠ براساسكن كڤد علمو اين .فرمان الله  دالم
سورة لقمان ايات :13
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يڠ برمقصود :دان كتيك لقمان بركات كڤد
انقڽ ،واهاي انق كسايڠنكو ،جاڠنله اڠكاو
ممڤرسكوتوكن الله (دڠن سسواتو يڠ الٴين)،
سسوڠڬوهڽ ڤربواتن شريك ايت اداله ساتو
كظالمن يڠ بسر.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله ،

اڤابيال كيت منافيكن كبنرن ممڤالجري توحيد صفة
 20يڠ دأساسكن اوليه َ
األ َش ِ
الما ُت ِر ْي ِد َّية
اع َرة دان َ
بوليه ممباوا كڤد شريك ،مك روسقله عقيدة .مك
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سسياڤا يڠ روسق عقيدهڽ بوليه مالهيركن صفة2
كجي ،كفاسقن ،كظالمن ،كمنافقن دان ممباوا كڤد
ككفورن .كيت هندقله ممهمي عقيدة يڠ سبنر سوڤاي
سڬاال عباده يڠ كيت لقساناكن دتريما اوليه الله .
فرمان الله  دالم سورة آل عمران :139
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يڠ برمقصود :جاڠنله كامو برسيكڤ لمه ،دان
جاڠنله (ڤوال) كامو برسديه هاتي ،ڤدحال
كاموله اورڠ يڠ ڤاليڠ تيڠڬي (درجتڽ) ،جك
كامو اورڠ يڠ برايمان.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله .

اينيله ڤرانن يڠ واجب دالكوكن اوليه كيت سموا
خصوصڽ ايبوباڤ دالم منديديق انق .2كتڬوهن
ڤڬڠن توحيد دكالڠن انق ،2إِ ْن َشا َء ال َّله اكن مپوبوركن
ايمان دان إحسان سرتا اكن مپالمتكن عقيدة انق2
درڤد انچمن كريستيانيساسي ( ،)Kristianisasiاسالم
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ڤلورال ( ،)Pluralاسالم ليبرال ( ،)Liberalوهابي،
شيعة ،اجرن سست دان سباڬايڽ .اينيله اساس اول
اونتوق منديديق انق 2سوڤاي مريك سالمت ددنيا
دان اخيرة .مك اوليه كران ايت ،قوم باڤ ساڠتله
واجب منديديق استري دان انق 2دالم علمو توحيد
كران كليكاٴن ( )kelekaanدالم ڤنديديقن توحيد،
اكن منجروموسكن كسموا اهلي 2كلوارڬ كدالم
لمبه نراك ،دان اين سوده تنتو اكن مپببكن كيت سموا
سباڬاي قوم باڤ اكن جوڬ ترسيريت سام .فرمان
الله  دالم سورة التحريم ايات :6
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يڠ برمقصود :واهاي اورڠ يڠ برايمان! ڤليهاراله
ديري كامو دان كلوارڬ كامو دري نراك يڠ
باهن 2باكرنڽ مأنسي دان باتو (برهاال); نراك
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ايت دجاڬ دان دكاول اوليه مالئكة 2يڠ كراس
كاسر (اليننڽ); مريك تيدق مندرهاك كڤد الله
دالم سڬاال يڠ دڤرينتهكنڽ كڤد مريك ،دان
مريك ڤوال تتڤ مالكوكن سڬاال يڠ دڤرينتهكن.

بار َك ال َّله لِي و َلكُم بِال ُقرء ِ
ان ا ْل َعظِي ِمَ ،و َن َف َعنِي َوإِ َّياك ُْم
ُ
ْ َ
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َ َ
بِما فِ ِيه ِمن اآلي ِ
ات َو ِّ
الذك ِْر ا ْل َح ِكي ِمَ ،و َت َق َّب َل ِمنِّي َو ِمنْك ُْم
َ َ
َ
تِ اَلو َته إِ َّنه هو ِ
ِ
يم.
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يم لِي َو َلك ُْم َولِ َس ِائ ِر
ول َق ْولي ٰه َذا َو َأ ْس َت ْغف ُر ال َّل َه ا ْل َعظ َ
ؤمن ِ
ات وا ْلم ْؤ ِمنِين وا ْلم ِ
ا ْلمس ِل ِمين وا ْلمس ِلم ِ
َات
َ َ ُ
َ ُ
َ َ ُ ْ َ
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اس َت ْغ ِف ُرو ُه َف َيا َف ْو َز ا ْل ُم ْس َت ْغ ِف ِر ْي َن َو َيا َن َجا َة ال ّت ِائبِ ْي َن.
َف ْ
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