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الح ِّق
اله َدى َود ْي ِن َ
لح ْم ُد ل َّله ا َّلذ ْي َأ ْر َس َل َر ُس ْو َل ُه بِ ُ
َا َ
ِ
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 ْينَ .أ َّما َب ْع ُد،
ان إِ َلى َي ْو ِم ِّ
ْ َ

َ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
ِ ِ ِ ∫tË« sJœ Ê«œ oLOœ
ُم ْس ِل ُم ْونَ .ق َال ال َّل ُه َت َعا َلى ف ْي ك َتابِه ال َع ِز ْيز
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ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ
ماريله كيت برسام 2منيڠكتكن كإيمانن دان كتقواٴن
كڤد ال َّله  دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان
منيڠڬلكن سڬاال الرڠنڽ .موده-مودهن كيت
دبركتي دان درضاٴي اوليه ال َّله  ددنيا دان اخيرة.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

اسالم تله منتڤكن بهاوا ستياڤ لالكي يڠ برڬلر
سوامي اتاو باڤ اداله كتوا دالم سسبواه كلوارڬ .ال َّله
 كورنياكن باڬيڽ استري دان انق 2سباڬاي تمڤت
اي بركاسيه سايڠ دان دالم ماس يڠ سام استري دان
انق 2ايت مروڤاكن سواتو أمانه يڠ بسر اونتوق دجاڬ
الر ْوم ايات :21
اوليهڽ .ال َّله  برفرمان دالم سورة ُّ

ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ
ﮘﮙﮚﮛﮜ ﮝﮞ
يڠ برمقصود :دان انتارا تندا 2ككواساٴنڽ اياله
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دي منچيڤتاكن اونتوقمو استري 2درڤد جنيسمو
سنديري ،سوڤاي كامو چندروڠ دان مراسا
تنترام دڠنڽ ،دان دجاديكنڽ انتارا كامو راس
كاسيه دان سايڠ .سسوڠڬوهڽ ڤد يڠ دمكين
ايت بنر 2ترداڤت تندا 2باڬي قوم يڠ برفيكير.

سباڬاي كتوا كلوارڬ ،سي سوامي اتاو باڤ برڤرانن
بسر سباڬاي ڤميمڤين يڠ منچورق كلوارڬاڽ عبارت
سأورڠ َن َخادا مڠمودي بهترا دالم سبواه ڤاليرن يڠ
جاٴوه .سالكو ڤميمڤين ،كتوا كلوارڬ اكن دسوال
ڤد هاري اخيرة اتس كڤيمڤيننڽ ياٴيت ستياڤ اهلي
دالم كلوارڬاڽ .رسول ال َّله  برسبدا دالم سبواه
حديث يڠ دروايتكن اوليه امام مسلم:
َألاَ ُك ُّلك ُْم َراعٍَ ،و ُك ُّلك ُْم َم ْس ُئ ٌ
ول َع ْن َر ِع َّيتِ ِهَ ،ف أْالَ ِم ُير
ا َّل ِذي َع َلى النَّ ِ
اس َراعٍَ ،و ُه َو َم ْس ُئ ٌ
ول َع ْن َر ِع َّيتِ ِه،
الر ُج ُل َرا ٍع َع َلى َأ ْه ِل َب ْيتِ ِهَ ،و ُه َو َم ْس ُئ ٌ
ول َعنْ ُه ْم...
َو َّ
يڠ برمقصود :كتاهوٴيله ستياڤ درڤد كامو اداله
ڤميمڤين ،دان ستياڤ درڤد كامو اكن دسوال
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اتس اڤ يڠ دڤيمڤين .سأورڠ ڤمرينته اداله
ڤميمڤين باڬي رعيتڽ دان اكن دسوال ترهادڤ
ڤيمڤيننڽ .سأورڠ سوامي اداله ڤميمڤين باڬي
اڠڬوتا كلوارڬڽ دان اكن دسوال تنتڠ مريك.

كتوا كلوارڬ ممڤوپاٴي ببراڤ تڠڬوڠجواب اساس
ترهادڤ استري دان انق 2يڠ مستي دلقساناكنڽ.
انتارا تڠڬوڠجواب ترسبوت اداله؛ منچاري رزقي يڠ
حالل الڬي بركت اونتوق مپارا كلوارڬاڽ ،ممبريكن
كسجهتراٴن كڤد اهلي كلوارڬاڽ دڠن مپدياكن
تمڤت تيڠڬل يڠ سسواي ،دان مپدياكن ماكنن سرتا
ڤاكاين .انق 2ڤوال ڤرلو دبريكن ڤنديديقن يڠ سمڤورنا
مرڠكومي ڤنديديقن اڬام دان اكادميك.
امام الطبرانى م ِر َوايتكن بهاوا رسول ال َّله  ڤرنه
برسبدا:
َح ُّق ال َّز ْوجِ َع َلى ال َّز ْو َج ِة َ ،أ ْن لاَ َت ْه ُج َر فِ َر َاش ُه ،
ِ
يع َأ ْم َر ُه َ ،و َأ ْن لاَ َت ْخ ُر َج إِلاَّ
َو َأ ْن َت َب َّر َق َس َم ُه َ ،و َأ ْن ُتط َ

بِإِ ْذنِ ِه َ ،و َأ ْن لاَ ُت ْد ِخ َل َع َل ْي ِه َم ْن َيك َْر ُه.
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يڠ برمقصود :حق سوامي يڠ واجب اتس
استري ياٴيت جاڠنله استري منيڠڬلكن تمڤت
تيدورڽ سرتا رضا اتس ڤمبرين سواميڽ دان
منطاعتي سوروهنڽ ،بڬيتو جوڬ تيدق كلوار
رومه مالءينكن دڠن كايذينن سواميڽ دان تيدق
ممباوا ماسوق اورڠ الٴين يڠ تيدق دسوكاٴي
اوليه سواميڽ.

حديث اين دڠن ترڠ منونجوقكن بهاوا اسالم مالرڠ
استري ممباوا ماسوق سسياڤا يڠ تيدق دسوكاٴي
اوليه سوامي كرومهڽ .بڬيتو جوڬ دالم كونتيكس
دنيا هاري اين ،استري دالرڠ مموات ناٴيق اتاو
مموات تورون اڤ ٢سهاج يڠ تيدق دسوكاٴي
سوامي لبيه 2الڬي سسواتو يڠ بوليه ممچهبلهكن
كهرمونين رومهتڠڬ سڤرتي برهوبوڠن دڠن لالكي
الٴين ماللوءي ڤرانتاراٴن تيليفون اتاو اينترنيت.

اخير 2اين ترداڤت كيس 2ڤرچراين برڤونچا درڤد
كچورڠن ڤاسڠن يڠ منجالين هوبوڠن سوليت دڠن
اورڠ الٴين .كادڠكاال كيس كچورڠن برالكو اڤابيال
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ڤاسڠن برتمو دڠن ككاسيه الما ماللوءي ڤروڬرام
ري-اونياون ()(re-unionڤرتموان سموال) ألومني
) (alumniسكوله اتاو اونيۏرسيتي سام اد ماللوءي
وهتسڤڤ ) ،(whats appsفيسبوق ) (face bookدان
سباڬايڽ.
كتوا كلوارڬ ڤرلو مڠاول دڠن كتات ڤڠڬوناٴن
ڬاجيت ) (gajetاوليه استري دان انق 2باڬي مڠيلقكن
مريك تردده دڠن عناصر نيڬاتيف .انق 2ڤرلو
دڤستيكن براد درومه دان تيدق مراياو 2دلوار ڤد
وقتو مالم .سباٴيقڽ مريك دڬالقكن اونتوق حاضر
كمسجد ڤد ستياڤ وقتو مغرب دان عشاء سرتا
مڠاجي القرءان ڤد وقتو ترلواڠ انتارا كدواڽ.

اسالم جوڬ ممرينتهكن سوڤاي كتوا كلوارڬ
منجادي ُق ْد َوه اتاو چونتوه تالدن يڠ باٴيق كڤد
اهلي كلوارڬاڽ .جاڠنله هاڽ مپالهكن استري دان
انق 2سهاج دالم ڤڠڬوناٴن ڬاجيت ) (gajetدان
كومونيكاسي الٴين ،سدڠكن دي تيدق منونجوقكن
چونتوه تالدن يڠ باٴيق بق كات ڤڤاته ماليو “سڤرتي
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كتام مڠاجر انقڽ برجالن بتول”.

سباڬاي مڠأخيري خطبة ،خاطب ايڠين برڤسن كڤد
سموا سوامي دان باڤ اڬر برتقوى كڤد ال َّله دڠن
برسوڠڬوه 2دالم ملقساناكن أمانه سالكو كتوا دالم
كلوارڬ ماسيڠ .2ايڠتله ،ڤد هاري اخيرة ننتي ،كيت
اكن دسوال اوليه ال َّله  سام اد ملقساناكن أمانه
كيت دڠن باٴيق ترهادڤ استري دان انق .2سكيراڽ
كيت مڠخيانتي أمانه اين ،نسچاي عذاب ال َّله  يڠ
ڤديه سديا مننتي كيت داخيرة كلق.
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يڠ برمقصود :واهاي اورڠ يڠ برإيمان ،جاڠنله
كامو مڠخيانتي ال َّله دان رسول دان جاڠنله كامو
مڠخيانتي أمانه 2كامو ،سدڠ كامو مڠتاهوٴي.

بار َك ال َّله لِى و َلكُم فِى ال ُقرء ِ
ان ال َعظِ ْي ِمَ ،و َن َف َعنِى َوإِ َّياك ُْم
ُ ْ َ ْ ْ ْ َ
َ َ
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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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