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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.
َ
ُ َ َ ْ ُ
ُ

ﺳﻴﺮي

َأ ْش َه ُد َأ ْن اَّل إِ ٰل َه إِ اَّل الل ُ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.
َأما بعدُ َ ،فيا ِعباد ال ّل ِه ،اِ َّت ُقوا ال ّله ،و ُأ ِ
وصيك ُْم َو َن ْف ِسي
َ َ
َ َ َ
َّ َ ْ
ون∫tË« sJœ Ê«œ oLOœ .
بِ َت ْق َوى ال ّل ِه َو َطا َعتِ ِه َل َع َّلك ُْم ُت ْف ِل ُح َ
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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 ،

ممينوم ارق دان برجودي مروڤاكن دوسا بسر
يڠ منجادي ڤپاكيت سبهاڬين درڤد مشاركت يڠ
مڠيڠكاري ڤرينته ال َّله  .ڤرمسئلهن اين تله ڤون
وجود سجق دهولو الڬي سهيڠڬ ال َّله  مپاتاكن
ڤركارا اين ماللوءي فرمانڽ دالم سورة ال َب َق َرة ايات
:219
ﭷﭸﭹﭺﭻ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ
يڠ برمقصود :مريك برتاڽ كڤدامو (واهاي
محمد) مڠناٴي ارق دان جودي .كاتاكنله" :ڤد
كدواڽ اد دوسا بسر دان اد ڤوال ببراڤ منفعة
باڬي مأنسي تتاڤي دوسا كدواڽ لبيه بسر درڤد
منفعتڽ .
سبدا رسول ال َّله  دالم حديث يڠ دروايتكن اوليه
امام ابو داود:
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َما َأ ْسك ََر كَثِ ُير ُه َف َقلِي ُل ُه َح َرا ٌم

يڠ برمقصود :اڤ يڠ ممابوقكن دالم جومله يڠ
باپق ،مك جك سديكيت ڤون حكومڽ حرام.

جودي ڤد اساسڽ مروڤاكن ڤرتاروهن اونتوق
منداڤتكن كأونتوڠن موده سدڠكن كأونتوڠن
ترسبوت بلوم ڤستي دڤرأوليهي .ڤد ماس دهولو
كڬياتن جودي دالكوكن دالم بنتوق منيكم نومبور
ايكور ،ڤرتاروهن الڬ ايم ،ڤرتاروهن دالم ڤرماٴينن
داٴون تروڤ دان الٴين.2

ڤد ماس كيني ڤوال بنتوق ڤرجودين دالكوكن دڠن
چارا بارو سڤرتي ماٴين تيكم ،جودي كودا ،ميسين
ڤرماٴينن جودي ،ڤرتاروهن بوال سيڤق ،ڤرجودين
اينترنيت ( ،)internetڤرتاروهن دالم سسواتو
ڤرتنديڠن دان سباڬايڽ .دسمڤيڠ ايت ،وجود جوڬ
ڤوست 2ڤرجودين دسدياكن اوليه ڤڠوسها جودي
تنڤا ليسين سڤرتي دالم ڤريميس ڤرنياڬاٴن ،درومه2
سيوا دان دكاوسن 2الدڠ.
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ارق دان جودي دڬنديڠكن اوليه ال َّله  دالم القرءان
باڬي مڠمبركن كدوا 2ڤركارا اين ممڤوپاٴي كسن يڠ
امت بوروق كڤد مشاركت دان نڬارا سام اد اومت
اسالم اتاوڤون بوكن اسالم .فرمان ال َّله  دالم
المائِدَ ة ايات :90
سورة َ
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ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
يڠ برمقصود :واهاي اورڠ يڠ برايمان! بهاوا
سسوڠڬوهڽ ارق ،دان جودي ،دان ڤموجاٴن
برهاال ،دان مڠوندي نصيب دڠن باتڠ 2انق ڤانه،
اداله (سمواڽ) كوتور (كجي) دري ڤربواتن
شيطان .اوليه ايت هندقله كامو منجاٴوهيڽ
سوڤاي كامو برجاي.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

اومت اسالم واجب ممليهارا عقل ،هرتا ،پاوا،
مرواه دان كتورونن سڤرتي يڠ دكهندقي دالم َم َق ِ
اصد
َّ
الش ِر ْي َعة .ممينوم ارق اكن مروسقكن عقل فيكيرن
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دان مڠهيلڠكن كوارسن ديري سرتا منجاديكن اي
كتاڬيه ارق .ستروسڽ كاداٴن اين اكن مروسقكن
اينستيتوسي ( )institusiككلوارڬاٴن سهيڠڬ
سڠڬوڤ برڬادوه ،منچوري ،مروڬول مالهن ممبونوه
عقيبة ڤڠاروه ارق.

اد ڤون مريك يڠ ترليبت دڠن جودي سڠڬوڤ
مڠهابيسكن واڠ ريڠڬيت اونتوق كڤرلوان كلوارڬ
سڤرتي ڤربلنجاٴن اونتوق ماكن مينوم ،ڤرسكولهن
انق 2دان دبباني دڠن هوتڠ يڠ اخيرڽ بوليه مپببكن
اي منجادي ُم ْف ِلس .كهرمونين هيدوڤ برمشاركت
جوڬ اكن منجادي روسق دسببكن كڬياتن ڤرجودين
سڤرتي برالكوڽ ڤرڬادوهن ،دندم مندندم دان
تيدق مڠحورمتي انتارا ساتو سام الٴين يڠ مپببكن
ڤرموسوهن يڠ برڤنجڠن سهيڠڬ بوليه ممباوا كڤد
ڤرڤچهن مشاركت.
ارق اداله ايبو سڬاال كجاهتن دان مروڤاكن سبسر2
دوسا .دالم سڤوتوڠ حديث يڠ دروايتكن اوليه امام
الطبرانى ،رسول ال َّله  ڤرنه دتاڽ مڠناٴي ارق ،اللو
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بڬيندا منجواب:

ِهي َأ ْكبر ا ْل َكبائِ ِر و ُأم ا ْل َفو ِ
اح ِ
ش،
َ َ ُ َ َ ُّ َ

يڠ برمقصود :اي اداله سبسر 2دوسا دان ايبو
كڤد سڬاال معصية.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

كتاهوٴيله بهاوا ممينوم ارق دان برجودي اداله
مپالهي اينقمن ( )enakmenكسالهن جنايه شريعة
 2013سيكشن  26دان  27جك ثابت كسالهن بوليه
دكناكن حكومن دندا سهيڠڬ ليم ريبو ريڠڬيت اتاو
ڤنجارا تيدق لبيه درڤد تيڬ تاهون اتاو سباتن.
ماريله كيت برڬنديڠ باهو ممبنترس ڬجاال ارق دان
جودي كران حقيقتڽ شيطان مڠهندقي اڬر مأنسي
ايت سنتياس برتليڠكه دان برموسوه-موسوهن
سسام مريك عقيبة درڤد ارق دان جودي .اخيرڽ
مأنسي اكن جاٴوه درڤد مڠيڠاتي ال َّله .
ﭷﭸﭹﭺﭻ
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يڠ برمقصود :سسوڠڬوهڽ شيطان ايت هاپاله
برمقصود ماهو منيمبولكن ڤرموسوهن دان
كبنچين دانتارا كامو دڠن سبب ارق دان جودي،
دان ماهو مماليڠكن كامو درڤد مڠيڠاتي ال َّله دان
درڤد مڠرجاكن سمبهيڠ .اوليه ايت ،ماهوكه
كامو برهنتي (درڤد مالكوكن ڤركارا 2يڠ كجي
دان كوتور ايت اتاو كامو ماسيه بردڬيل)؟

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 َ
َ ْ َ َ
ِ
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،
َ ُ ْ َ ُ
ُ ْ ْ َ َ ُ ْ َ
ِ
الر ِح ْيم.
ور َّ
اس َت ْغف ُرو ُه إِ َّن ُه ُه َو ال َغ ُف ُ
َف ْ
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