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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 ْ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 منيڠكتكن كتقواٴن كڤد ال َّله دڠن
موده-
مڠرجاكن سوروهن دان منيڠڬلكن الرڠنڽ.
i
مودهن كيت دبركتي دان دريضاٴي ال َّله ددنيا دان
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اخيرة.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

اسالم اداله اڬام يڠ سمڤورنا ،يڠ مڠاجق اومتڽ اونتوق
بربيچارا برلندسكن علمو دان كبنرن .اسالم مالرڠ
سأورڠ مسلم يڠ بربيچارا تنڤا علمو كران ايت اداله
مروڤاكن كسالهن يڠ ساڠت بربهاي اڤابيال بربيچارا
بركاٴيتن مسئله اڬام تنڤا علمو دري ال َّله  دان نبيڽ.
سجق اخير 2اين كيت مندڠر اكن سوارا 2سومبڠ
يڠ سأوله 2مڠهينا ،ممبوروق-بوروقكن سسأورڠ
تنڤا معلومت يڠ سبنرڽ .ماله اد دالم كالڠن كيت
بربيچارا تيدق برلندسكن كڤد علمو ماهوڤون حجه.
اين ترماسوقله ممڤرليكيه اينستيتوسي راج 2ماليو.
اد جوڬ دالم كالڠن كيت يڠ سڠڬوڤ بركات دڠن
اوچاڤن :مالئكة ڤون بوات سيلڤ ،حكوم حدود
تيدق سسواي دالم مشاركت مجموع ،ڤنولقن RUU
 355دان برباڬاي الڬي اوڠكاڤن يڠ داوچڤكن تنڤا
ڤڠتاهوان يڠ سبنرڽ.
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سباڬاي اومت اسالم ،كيت دالرڠ بربيچارا بركاٴيتن
اڬام تنڤا علمو سباڬايمان فرمان ال َّله  دالم سورة
َ
األ ْع َراف ايات :33
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يڠ برمقصود :كاتاكنله“ :سسوڠڬوهڽ توهنكو
هاڽ مڠحرامكن ڤربواتن 2يڠ كجي ،سام اد
يڠ پات اتاو يڠ ترسمبوپي ،ڤربواتن دوسا دان
ڤربواتن منچروبوه دڠن تيدق اد السن يڠ بنر
دان (دحرامكنڽ) كامو ممڤركاتاكن ترهادڤ
ال َّله سسواتو يڠ كامو تيدق مڠتاهوٴيڽ“.

ايڠتله بهاوا بربيچارا تنڤا علمو بوليه مروسقكن عقيدة
سڤرتي مڠاتاكن“ :اوندڠ 2اسالم تيدق سسواي ڤد
زمان مودن اين“ ،كران اوندڠ 2اسالم اداله حكوم
شرع يڠ داتڠڽ درڤد القرءان دان حديث رسول ال َّله
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 .سسوڠڬوهڽ كيت اكن دڤرتڠڬوڠجوابكن
دهادڤن ال َّله ڤد اخيرة ننتي اكن اڤ يڠ كيت اوچڤكن.
سباڬايمان فرمان ال َّله  دالم سورة ق ايات .18
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يڠ برمقصود :تيدق اد سبارڠ ڤركاتاٴن يڠ
دلفظكنڽ (اتاو ڤربواتن يڠ دالكوكنڽ) مالٴينكن
اد دسيسيڽ مالئكة يڠ سنتياس سديا (منچاتتڽ).

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

ايڠتله بهاوا بربيچارا تنتڠ ال َّله تنڤا علمو مروڤاكن
كسستن يڠ پات دان سيكڤ يڠ مڠيكوت هاوا نفسو.
ص ايات
سباڬايمان فرمان ال َّله  دالم سورة ال َق َص َ
:50
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يڠ برمقصود :مك جك مريك تيدق داڤت منريما
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چابرنمو كتاهوٴيله ،سسوڠڬوهڽ مريك هاپاله
منوروت هاوا نفسو .تيدق اد يڠ لبيه سست
درڤد اورڠ يڠ منوروت هاوا نفسوڽ دڠن تيدق
برداسركن ڤتونجوق درڤد ال َّله .سسوڠڬوهڽ
ال َّله تيدق ممبري بيمبيڠن كڤد قوم يڠ ظالم.

اين اداله كران صفة مسلم يڠ باٴيق ،منجاڬ بيچارا دان
ممليهاراڽ اڬر برڤندوكن القرءان دان سنه رسول ال َّله
 تنڤا مريك-ريك سسواتو ڤركارا تنڤا ڤتونجوق.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

هاڽ مأنسي يڠ برايمان كڤد ال َّله  دان هاري اخيرة يڠ
بربيچارا دڠن علمو دان كات 2يڠ باٴيق .اين دپاتاكن
اوليه رسول ال َّله  دالم حديث يڠ دروايتكن اوليه
امام البخاري:
َان ُي ْؤ ِم ُن بِال َّل ِه َوا ْل َي ْو ِم آْال ِخ ِر َف ْل َي ُق ْل َخ ْي ًرا َأ ْو
َو َم ْن ك َ
ت
لِ َي ْص ُم ْ
يڠ برمقصود :دان سسياڤا يڠ برايمان كڤد ال َّله
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دان هاري اخيرة مك بركاتاله دڠن كات2يڠ
باٴيق اتاو ديام.

حديث اين ممبري ڤڠاجرن باڬي اومت اسالم اڬر
بركات 2يڠ باٴيق سڤرتي بركات بنر ،بهاس يڠ
سوڤن ،تيدق مڠهينا ،تيدق منيڤو ،تيدق مپاكيتكن
هاتي اورڠ دان توتور كات برساندركن القرءان دان
الح ُج َرات ايات :11
سنه .فرمان ال َّله  دالم سورة ُ
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يڠ برمقصود :واهاي اورڠ يڠ برإيمان! جاڠنله
سسواتو ڤواق (درڤد قوم لالكي) منچموه دان
مرنده-رندهكن ڤواق لالكي يڠ الٴين( ،كران)
كموڠكينن ڤواق لالكي يڠ دچموهكن ايت لبيه
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باٴيق دري مريك .جاڠن ڤوال سسواتو ڤواق
دري قوم ڤرمڤوان منچموه دان مرنده-رندهكن
قوم ڤرمڤوان يڠ الٴين ،كران كموڠكينن ڤواق
يڠ دچموهكن ايت لبيه باٴيق درڤد مريك .جاڠن
كع ْي َبن ستڠهڽ يڠ الٴين دان
ستڠه كامو مڠاتاكن َ
جاڠنله ڤوال كامو ممڠڬيل-مڠڬيل انتارا ساتو
سام الٴين دڠن ڬلرن يڠ بوروق (الرڠن 2يڠ
ترسبوت مپببكن اورڠ يڠ مالكوكنڽ منجادي
فاسق ،مك امتله بوروق سبوتن ڬلرن نام فاسق
(كڤد سساورڠ) سسوده اي برإيمان( .ايڠتله)،
سسياڤا يڠ تيدق برتوبة (درڤد ڤربواتن فاسقڽ)
مك مريكاله اورڠ يڠ ظالم.

كيت هندقله مماٴينكن ڤرانن ترباٴيق دڠن برچاكڤ
برداسركن علمو يڠ تڤت دان مڠيلقكن ڤرچاكاڤن يڠ
بوليه منداتڠكن فتنه ،كبوروكن دان مرندهكن اورڠ
الٴين كران سڬاال ڤربواتن مأنسي اكن دحساب
دهاري اخيرة كلق .فرمان ال َّله  دالم سورة َغ ِافر
ايات :17
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يڠ برمقصود :دان هاري اين تياڤ 2ديري دبالس
دڠن اڤ يڠ تله داوسهاكن .تيدق اد حكومن يڠ
ظالم ڤد هاري اين .سسوڠڬوهڽ ال َّله مها چڤت
هيتوڠن حسابڽ.

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 َ
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ِ
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،
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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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