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الح ِّق
اله َدى َود ْي ِن َ
الح ْ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 ُ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 َو َم ْن َتبِ َع ُه ْم
بِإِحس ٍ
الد ْين.
ان إِ َلى َي ْو ِم ِّ
ْ َ

َ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
∫tË« sJœ Ê«œ oLOœ
إِ اَّل َو َأ ْن ُت ْم ُم ْس ِل ُم ْون.
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ماريله كيت برسام 2منيڠكتكن كتقواٴن كڤد ال َّله 
سڬاال
دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منيڠڬلكن
i
الرڠنڽ .موده-مودهن كيت دبركتي دان درحمتي
1

ال َّله  ددنيا دان اخيرة.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

اڬام اسالم اداله اڬام يڠ ڤنوه رحمة دان كاسيه سايڠ.
نيالي 2كاسيه سايڠ منجادي كاوتاماٴن اسالم دالم
ڤربواتن دان ڤرڬاٴولن دالم مشاركت .نبي  اداله
سأورڠ يڠ ڤاليڠ ڤپايڠ .ال َّله  برفرمان دالم سورة
َ
األ ْنبِ َياء ايات :107
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ﮐﮑﮒﮓﮔﮕ
يڠ برمقصود :دان تيدقله كامي مڠوتوسمو
(واهاي محمد) كچوالي سباڬاي رحمة باڬي
سكالين عالم.

اومت اسالم اداله اومت يڠ سنتياس ساليڠ بركاسيه
سايڠ ،حورمت مڠحورمتي ،تولوڠ منولوڠ انتارا
ساتو سام الٴين .سبدا رسول ال َّله  دالم حديث يڠ
دروايتكن اوليه امام البخاري دان امام مسلم:
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ون ِم ْن لِ َسانِ ِه َو َي ِد ِه
ا ْل ُم ْسلِ ُم َم ْن َسلِ َم ا ْل ُم ْسلِ ُم َ

يڠ برمقصود  :سأورڠ مسلم اداله اورڠ اسالم
يڠ الٴين سالمت درڤد ليده دان تاڠنڽ.

ساله ساتو بودايا يڠ كليهاتن سماكين هيلڠ دالم
مشاركت كيت كيني اياله بودايا كسنتونن .مشاركت
ماليو ميمڠ سوده دكنلي سباڬاي ساتو مشاركت يڠ
ممڤوپاٴي نيالي كسنتونن يڠ امت تيڠڬي .نيالي اين
تله دتورونكن سمنجق زمان نينيق مويڠ كيت .نامون،
امت مپديهكن اڤابيال نيالي اين سماكين دتيڠڬلكن.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

كسنتونن مقصودڽ برلمه لمبوت دالم ڤربواتن
دان بهاس .سباڬاي چونتوهڽ برادب دڠن تتامو،
كتيك براد دالم سسواتو مجليس سام اد مجليس
علمو ماهوڤون مجليس كراماين .بڬيتو جوڬ
هندقله منجاڬ ادب كتيك بربيچارا دڠن سوارا يڠ
لمه لمبوت سرتا ممڤاميركن تيڠكه الكو يڠ موليا.
دسمڤيڠ ايت جوڬ ،كيت هندقله سنتياس برهيمه
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دجالن راي ،دتمڤت كرج دان ڤوست ممبلي بله.

نبي  تله برسبدا دالم حديث يڠ دروايتكن اوليه
امام البخاري يڠ برمقصود:
جاڠنله كامو براد دجالن .ڤارا صحابة بركات:
سسوڠڬوهڽ كامي ڤرلو براد دجالن اونتوق
بربينچڠ .نبي منجواب :جك كامو تيدق داڤت
برڬنجق مالٴينكن ڤرلو براد دجالن ،مك
بريكنله حق 2جالن ترسبوت .مريك برتاڽ:
اڤ حق 2جالن ترسبوت واهاي رسول ال َّله؟
نبي منجواب :منوندوقكن ڤنداڠن ،تيدق
مڠڬڠڬو (اتاو مپاكيتي) اورڠ ،منجواب سالم،
دان مپوروه كڤد يڠ معروف سرتا منچڬه دري
كموڠكرن.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

هندقله كيت اورڠ اسالم مڠمبيل برت ترهادڤ نيالي
بربهاس .جاڠنله كيت مڠڬوناكن بهاس يڠ كاسر،
كست ،لوچه دان بيادب .ستياڤ كات اد نياليڽ .دڠن
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ايت ڬوناكنله بهاس يڠ سسواي مڠيكوت كاداٴن دان
سواسان.
بودي بهاس اداله عنصور ڤنتيڠ دالم كهيدوڤن
مشاركت يڠ داساسكن درڤد تيڠكه الكو دان
ڤڠڬوناٴن كات 2يڠ دڤيليه كتيك بربيچارا دڠن
سسأورڠ .بق كات ڤوجڠڬ ماليو :يڠ كوريق ايت
كوندي ،يڠ ميره ايت ساڬ ،يڠ چنتيق ايت بودي ،يڠ
اينده ايت بهاس.
اڤابيال بودي دڬابوڠكن دڠن بهاس الهيرله ساتو
ڤڠرتين يڠ جلس ،ياٴيت ڤرچاكڤن يڠ باٴيق يڠ
مڠاندوڠي توتور كات سمڤورنا دان مپنڠكن ،ڤنوه
دڠن صفة 2مڠحورمتي ڤيهق الٴين دان برسوڤن
سنتون دإيريڠي دڠن اخالق يڠ موليا.

نيالي مڠحورمتي اورڠ الٴين كرڤ دكاٴيتكن
دڠن ڤڠڬيلن دان ڤڠڬوناٴن ڬنتي نام ديري سڤرتي
ممڠڬيل اورڠ يڠ لبيه توا دڠن ڤڠڬيلن ابڠ لوڠ ،ابڠ
ڠه دان سباڬايڽ .كيت بياساڽ تيدق مڠڬوناكن ڬنتي
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ديري اكو اتاو اڠكاو اڤابيال برچاكڤ دڠن اورڠ يڠ
لبيه ديواس كران ڤڠڬيلن ايت دأڠڬڤ كاسر دان
تيدق برسوڤن يڠ بوليه مڠڬوريسكن هاتي سسأورڠ.
الح ُج َرات ايات :11
فرمان ال َّله  دالم سورة ُ
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يڠ برمقصود :دان جاڠنله كامو ڤڠڬيل ممڠڬيل
انتارا ساتو سام الٴين دڠن ڬلرن يڠ بوروق.
(الرڠن 2يڠ ترسبوت مپببكن أورڠ يڠ
مالكوكن منجادي فاسق ،مك) امتله بوروق
(كفد سسأورڠ) سسوده دي برايمان.

اڬام اسالم ممبنتوق بودايا يڠ موليا دان مروڤاكن انتارا
ڤڠاروه يڠ منجاديكن مشاركت ماليو دحورمتي.
اوليه يڠ دمكين ،جاڬاله كسنتونن بهاس كران اي
منچرمينكن ك َت َمدُ ونن سسبواه بڠسا.

الڠكه مالڠڽ عملن دان بودايا اومت اسالم هاري
اين .بودايا موليا اين تله ترهاكيس اوليه تيكنولوڬي
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كومونيكاسي مودن .اڤ يڠ مپديهكن ڤڠڬوناٴن
بهاس دميديا سوسيال اياله بهاس كاسر ،كست دان
كوتور .اي تله مڠمبيل تمڤت بودايا كسوڤنن يڠ
سالما اين دڤرتاهنكن دالم بودايا مشاركت.

اوليه يڠ دمكين ،ماريله كيت برسام 2منانمكن عزم
دان تيكد اونتوق مڠمباليکن كڬميلڠن كسنتونن
ادب دان بودي بهاس دالم ڤرچاكڤن دان ڤرالكوان
سهارين .بريكنله ديديقن كومونيكاسي يڠ برسوڤن
سنتون كڤد ڬنراسي َا َل ْ
ف بارو اين اڬر كاسيه سايڠ
اكن تروس ترسيبر دالم مشاركت.
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يڠ برمقصود :سسوڠڬوهڽ اورڠ يڠ برايمان
دان برعمل صالح ،ال َّله يڠ برصفة ڤپايڠ اكن
منانمكن دالم هاتي مريك ڤراساٴن كاسيه سايڠ.
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بار َك ال َّله لِى و َلكُم فِى ا ْل ُقرء ِ
ان ا ْل َعظِ ْي ِمَ ،و َن َف َعنِى َوإِ َّياك ُْم
ُ ْ َ ْ ْ ْ َ
َ َ
بِما فِي ِه ِمن ْاآلي ِ
ات َو ِّ
الذك ِْر ا ْل َح ِك ْي ِمَ ،و َت َق َّب َل ِمن ِّْى َو ِمنْك ُْم
َ ْ َ َ
ِ
الس ِم ْي ُع ا ْل َ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 ا ْل َعظِ ْي َم لِ ْى َو َلك ُْمَ ،ولِ َس ِائ ِر
ات ،وا ْلم ْؤ ِمنِين وا ْلم ْؤ ِمن ِ
ا ْلمس ِل ِمين وا ْلمس ِلم ِ
َات،
َ ُ ْ َ َ ُ
ُ ْ ْ َ َ ُ ْ َ
ِ
الم ْس َت ْغ ِف ِر ْي َن َو َيا َن َجا َة ال َّت ِائبِ ْي َن.
اس َت ْغف ُرو ُهَ ،ف َيا َف ْو َز ُ
َف ْ
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