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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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َ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.
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َ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 َ
ْ
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بِ َت ْق َوى ال َّل ِهَ ،ف َق ْد َف َاز ا ْل ُم َّت ُق ْو َن.

ماريله كيت برسام 2منيڠكتكن كتقواٴن كڤد الله 
دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منيڠڬلكن سڬاال
الرڠنڽ .موده-مودهن كيت دبركتي دان درحمتي
الله  ددنيا دان اخيرة.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله ،

صفة كاسيه سايڠ ساڠت ڤنتيڠ دان امت دتكنكن
دالم اسالم خصوصڽ دالم ڤمبيناٴن سبواه كلوارڬ
بهاڬيا .كاسيه سايڠ داڤت دوجودكن دڠن منجالينكن
هوبوڠن يڠ هرموني دانتارا سلوروه اڠڬوتا كلوارڬ،
سنتياس كاسيه مڠاسيهي ،ساليڠ مڠحرمتي دان بنتو
ممبنتو انتارا ساتو سام الٴين .رسول الله  برسبدا
دالم حديث يڠ دروايتكن اوليه امام الترمذي:
اس اَل َي ْر َح ْم ُه الل ُه
َم ْن اَل َي ْر َح ِم النَّ َ

يڠ برمقصود :بارڠ سياڤا تيدق مپايڠي مأنسي،
الله تيدق اكن مپايڠيڽ.
34

باڬايماناڤون ،باڬي ڤاسڠن يڠ بركهوين ،بوكن
سسواتو يڠ موده اونتوق ممبنتوق كلوارڬ بهاڬيا
ياٴيت كلوارڬ يڠ دبينا براساسكن كتقواٴن كڤد الله
 دان ممڤروليه رحمتڽ ددنيا دان اخيرة .الله 
برفرمان دالم سورة ال َّت ْح ِريم ايات :6
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يڠ برمقصود :واهاي اورڠ يڠ برايمان! ڤليهاراله
ديري كامو دان كلوارڬ كامو درڤد اڤي نراك دان
باهن 2باكرنڽ اياله مأنسي دان باتو (برهاال).
نراك 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.

برداسركن ايات تادي ،ڤميمڤين سسبواه رومهتڠڬ
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سام اد سوامي اتاو استري برتڠڬوڠجواب مننتوكن
داسر رومهتڠڬ اڬر تيدق برچڠڬه دڠن شريعة اسالم.
كتاهوٴيله بهاوا اونتوق ممبنتوق سبواه كلوارڬ يڠ
بهاڬيا ،ڤرلوله سسأورڠ ايت ممڤالجري اجرن اڬام
اسالم سوڤاي داڤت ممبنتوق كلوارڬ بهاڬيا.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله ،

اوليه ايت ،ڤمبيناٴن كلوارڬ يڠ بهاڬيا اين ڤرلو
دليهت كڤد ڤرانن دان تڠڬوڠجواب يڠ دماٴينكن
اوليه ستياڤ ايسي رومه ،مرڠكومي ايبو باڤ دان
انق .2تڠڬوڠجواب اين هاروسله دسماي سجق ڤد
اول ڤركهوينن الڬي سوڤاي ايبو باڤ منجادي اورڠ
ڤرتام ممبري بيمبيڠن دان تونجوق اجر كڤد انقق2
خصوصڽ دالم ڤركارا عقيدة ،اخالق دان شريعة.
الله  برفرمان دالم سورة ُل ْق َمان ايات :13
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يڠ برمقصود :دان كتيك لقمان بركات كڤد
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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 ،

كلوارڬ بهاڬيا ڤرلو دداسري دڠن كهندق شرع اڬر
اي ممبري كسن يڠ باٴيق دڠن مڠمبيل ڤرهاتين دان
مڠوتاماكن ببراڤ ڤركارا برايكوت ياٴيت ملتقكن
عقيدة يڠ كوكوه دڠن ممڤالجري علمو توحيد يڠ
سبنر دان تله دسوسون اوليه امام َا ُبو َحس ْن َ
األ ْش َع ِرى
َ
الما ُت ِر ِ
يدي ياٴيت ممڤالجري صفة
دان َا ُبو َم ْن ُص ْور َ
دوا ڤولوه سوڤاي داڤت ممهمي صفة 2الله يڠ
سبنر .كتاهوٴيله توحيد اين يڠ مپالمتكن كيت درڤد
مپكوتوكن الله ستروسڽ منولق درڤد من َت ْج ِسيمكن
الله (مپروڤاكن الله دڠن مخلوق) سڤرتي الله دودوق
دأتس َع َرش اتاو دالڠيت سدڠكن الله ايت وجود
تيدق برتمڤت اتاو برأره .ادڤون ممڤالجري توحيد
تيڬ سراڠكاي ياٴيت توحيد ُاو ُل ِ
وه َّية ،توحيد ُر ُبوبِ َّية
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دان توحيد َا ْس َماء دان ِص َفة اداله ڤڠاجرن توحيد بارو
يڠ دڤركنلكن اوليه ابن تيمية يڠ بوليه ممباوا كڤد
منتجسيمكن الله.

سوامي استري جوڬ هندقله مڠتاهوٴي حق دان
تڠڬوڠجواب ماسيڠ 2سڤرتي كواجيڤن سوامي
ممبري نفقه دان ڤنديديقن سرتا الٴين 2كڤد انق
استري دان ايتوله حق استري دان انق 2يڠ تيدق بوليه
داوڠكيت اوليه سوامي .ماناكاال كواجيڤن استري
انتاراڽ برخدمت دان منطاعتي سوامي سالڬيمان
اي تيدق برتنتڠن دڠن شرع .ايتوله حق سوامي يڠ
واجب دڤاتوهي دان تيدق سڤاتوتڽ دڤرتيكايكن
اوليه استري.
اينيله اساس بسر باڬي ممبينا كلوارڬ بهاڬيا "رومهكو
الروم
شرڬاكو" سڤرتيمان فرمان الله  دالم سورة ُّ
ايات :21
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يڠ برمقصود :دان انتارا تندا( 2يڠ ممبوقتيكن
ككواساٴنڽ دان رحمتڽ) بهاوا دي منچيڤتاكن
اونتوق كامو استري 2درڤد جنيس كامو
سنديري ،سوڤاي كامو برسنڠ هاتي دان
هيدوڤ مسرا دڠنڽ ،دان دجاديكنڽ دانتارا
كامو (سوامي استري) ڤراساٴن كاسيه سايڠ
دان بلس كاسيهن .سسوڠڬوهڽ يڠ دمكين ايت
مڠاندوڠي كترڠن( 2يڠ منيمبولكن كسدرن)
باڬي اورڠ يڠ برفيكير.

سبدا رسول الله  دالم حديث يڠ دروايتكن اوليه
امام ابن ماجة:
ات ص ِ
ِِ
اح ُبك ُْم
َخ ْي ُرك ُْم َخ ْي ُرك ُْم ألَ ْهلهَ ،وإِ َذا َم َ َ
َف َد ُعو ُه

يڠ برمقصود :سباٴيق 2كامو اداله يڠ ڤاليڠ باٴيق
كڤد كلوارڬاڽ ،دان اڤابيال ماتي سأورڠ دري
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كلوارڬ كالين مك جاڠنله مڠيڠتيڽ مالءينكن
ڤد ڤركارا يڠ باٴيق 2سهاج

سموڬ دڠن ايت ،اينستيتوسي ) (institusiكلوارڬ
يڠ دبينا ،برجاي مڠهيدوڤكن ڤرسكيترن يڠ باٴيق دان
هرموني سرتا دليمڤهي كبركتن كڤد مشاركت دان
نڬارا.
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يڠ برمقصود :دان جوڬ مريك (يڠ درضاٴي
الله ايت اياله اورڠ) يڠ بردعا دڠن بركات:
واهاي توهن كامي ،انوڬرهكنله كڤد كامي
استري 2دان ُذ ِرية كتورونن كامي سباڬاي
ڤننڠ هاتي كامي ،دان جاديكنله كامي ڤميمڤين
ايكوتن باڬي اورڠ يڠ برتقوى.
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بار َك ال َّله لِي و َلكُم فِي ال ُقرء ِ
ان ال َعظِ ْي ِمَ ،و َن َف َعنِي َوإِ َّياك ُْم
ُ ْ َ ْ ْ ْ َ
َ َ
بِما فِي ِه ِمن اآلي ِ
ات َو ِّ
الح ِك ْي ِمَ ،و َت َق َّب َل ِمنِّى َو ِمنْكُم
الذك ِْر َ
َ ْ َ َ
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الس ِم ْي ُع ال َع ِل ْيم.
ت اَل َو َت ُه إِ َّن ُه ُه َو َّ

َأ ُق ُ
ول َق ْولِي ٰه َذا َو َأ ْس َت ْغ ِف ُر ال َّل َه ال َعظِ ْي َم لِ ْي َو َلك ُْمَ ،ولِ َس ِائ ِر
ات ،والم ْؤ ِمنِين والم ْؤ ِمن ِ
المس ِل ِمين والمس ِلم ِ
َات،
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الر ِح ْيم.
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اس َت ْغف ُرو ُه ،إِ َّن ُه ُه َو ال َغ ُف ُ
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