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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 ِ
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ات َأ ْع َمالِنَاَ .م ْن َي ْه ِد ِه ال َّل ُه
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َ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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َأ ْش َه ُد َأ ْن لاَ اِ ٰل َه إِلاَّ ال َّل ُه َو ْح َد ُه لاَ َ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 َ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 ِه َف َق ْد َف َاز ا ْل ُم َّت ُق ْو َن.
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مودهن كيت دبركتي دان درضاٴي ال َّله ددنيا  iدان
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اخيرة.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

كواجيڤن ممڤرتاهنكن اڬام ،بڠسا دان نڬارا اداله
تڠڬوڠجواب كيت برسام .كيت سموا سديا معلوم
بهاوا مليسيا اداله سبواه نڬارا يڠ م ُن ْو َب ْتكن اسالم
سباڬاي اڬام ڤرسكوتوان .ال َّله  برفرمان دالم
سورة ِ
آل ِع ْم َران ايات :19
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يڠ برمقصود :سسوڠڬوهڽ اڬام (يڠ بنر دان
درضاٴي) دسيسي ال َّله اياله اسالم.

ال َّله تله منجامين كسمڤورناٴن اجرن اسالم ايت دڠن
المائِدَ ة ايات :3
فرمانڽ دالم سورة َ
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يڠ برمقصود :ڤد هاري اين ،اكو تله سمڤورناكن
باڬيمو اڬام كامو ،دان اكو تله چوكوڤكن نعمتكو
كڤدامو ،دان اكو تله رضا اسالم ايت منجادي
اڬامامو.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

سباڬاي سأورڠ مسلم ،كيت دڤرينتهكن اونتوق
ممڤرتاهنكن اسالم دان ممليهارا َم ًر ْواه اومت اسالم.
دالم كونتيكس نڬارا كيت دمليسيا ،كيت مستيله
مڠاتور ستراتيڬي مڠيكوت كممڤوان ماسيڠ2
اونتوق ممليهارا دان ممڤرتاهنكن اسالم دالم
كراڠك ڤرلمباڬاٴن مليسيا .ڤد ماس يڠ سام ،ڤندكتن
يڠ برهيمه دان برحكمه مستيله دتونجولكن اونتوق
منڬقكن اسالم سسواي دڠن ڤرينته ال َّله  دالم دالم
سورة ال َّن ْحل ايات :125
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يڠ برمقصود :سروله (مأنسي) كڤد جالن
توهنمو دڠن حكمه دان نصيحة يڠ باٴيق ،دان
بنتهله مريك دڠن چارا يڠ باٴيق .سسوڠڬوهڽ
توهنمو دياله يڠ لبيه مڠتاهوٴي تنتڠ سياڤا يڠ
ترسست دري جالنڽ دان دياله يڠ لبيه مڠتاهوٴي
اورڠ يڠ منداڤت ڤتونجوق.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

اسالم جوڬ ممرينتهكن كيت اونتوق ممڤرتاهنكن
تانه اير .اوليه ايت ،منجادي كواجيڤن كيت سباڬاي
رعيت مليسيا ممليهارا كداولتن نڬارا اين سباڬاي
سبواه نڬارا اسالم دان ممڤرتاهنكن چارا هيدوڤ
اسالم يڠ تله سكين الما دعملكن سوڤاي اي سنتياس
ترڤليهارا دان تيدق دچابولي اوليه ڤيهق الٴين دڠن
الس َّنة .نامون بڠسا الٴين
برڤندوكن القرءان دان ُّ
توروت بيبس اونتوق مڠعملكن چارا هيدوڤ دان
عادة مريك دڠن امان داماي دان هرموني دنڬارا اين .
جاڠنله اد دكالڠن كيت يڠ برسيكڤ ممنتيڠكن ديري
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سنديري دان ڤوليتيك مريك لبيه درڤد ممڤرتاهنكن
نڬارا دان اومت اسالم سهيڠڬ ممبياركن كهرمونين
دان كداولتن نڬارا كيت ترانچم .ال َّله  تله ممبري
ڤريڠاتن كڤد كيت ماللوءي فرمانڽ دالم سورة َ
األن َْعام
ايات :123
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يڠ برمقصود :دان دمكينله كامي تله جاديكن
دالم تياڤ 2نڬري ڤارا ڤمبسر يڠ جاهت سوڤاي
مريك مالكوكن تيڤو داي دنڬري ايت ،دان
تيدقله مريك ممڤرداياكن سالٴين درڤد ديري
مريك سنديري سدڠكن مريك تيدق مپدريڽ.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

بڠسا ماليو اداله ڤندودوق اصل مليسيا يڠ تله منتڤ
دنڬارا اين سجق برقرون يڠ اللو .اوليه ايت ،ممبنتو
دان ممڤرجواڠكن حق 2ايستيميوا دان نصيب بڠسا
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ماليو سباڬاي ساتو بڠسا يڠ تله باپق برجاس دالم
ممباڠون دان ممڤرتاهنكن نڬارا كيت مليسيا تيدقله
منجادي ساتو كسالهن سالڬيمان اي تيدق منظاليمي
بڠسا 2الٴين دان تيدق براساسكن َع َصبِ َّية (ڤرقومن
يڠ سمفيت).

سبدا نبي  دالم حديث يڠ دروايتكن اوليه امام ابو
داود.
َل ْي َس ِمنَّا َم ْن َد َعا إِ َلى َع َصبِ َّي ٍة َو َل ْي َس ِمنَّا َم ْن َقا َت َل
ات َع َلى َع َصبِ َّي ٍة
َع َلى َع َصبِ َّي ٍة َو َل ْي َس ِمنَّا َم ْن َم َ

يڠ برمقصود :بوكنله ترماسوق ڬولوڠن كامي
اورڠ يڠ مڠاجق كڤد َع َصبِ َّية دان بوكن درڤد
كالڠن كامي اورڠ يڠ برڤرڠ كران َع َصبِ َّية دان
بوكن درڤد كالڠن كامي اورڠ يڠ ماتي كران
َع َصبِ َّية.

بڬيتو جوڬ دالم كونتيكس ڤرلمباڬاٴن مليسيا يڠ
ملتقكن بڠسا دان راج 2ماليو منجادي ڤميمڤين
اوتام كڤد سموا قوم دنڬارا اين يڠ ترديري درڤد قوم
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ماليو ،چينا ،اينديا دان دان الٴين 2تيدق سڤاتوتڽ
دڤرتيكايكن اوليه بڠسا 2الٴين كران رسول ال َّله
 ڤرنه ملنتيق ڤريبومي درڤد َقبِ ْي َله ُق َر ْيش سباڬاي
ڤميمڤين مريك اونتوق مپاتوڤادوكن ڤندودوق
دسمننجوڠ تانه عرب يڠ ڤد كتيك ايت ترديري درڤد
بربيلڠ َقبِ ْي َله.
ماريله كيت برسام 2كمبالي مڠعملكن اجرن اسالم
سوڤاي كيت داڤت ڤرتولوڠن دان ڤرليندوڠن
ِ
ار ْهكن مسجد دڠن
درڤد ال َّله  انتاراڽ
مڠع َم َ
برصالة جماعه ليم وقتو .موده-مودهن دككلكن
نعمت كامانن دالم كالڠن كيت دان دجاٴوهي
سڬاال ماالڤتاك يڠ بوليه منججسكن اوسها اونتوق
ممباڠونكن اڬام ،بڠسا دان نڬارا.
ماريله سام 2كيت مرنوڠ فرمان ال َّله  ددالم سورة
ال َب َق َرة ايات :126
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يڠ برمقصود :دان (ايڠتله) كتيك نبي إبراهيم
بردعا دڠن بركات" :واهاي توهنكو! جاديكنله
(نڬري َم ّكة) اين ،نڬري يڠ امان سنتوسا ،دان
بريكنله رزقي دري برباڬاي جنيس بواه-بواهن
كڤد ڤندودوقڽ ،ياٴيت اورڠ 2يڠ برايمان
كڤد ال َّله دان هاري اخيرة دانتارا مريك" .ال َّله
برفرمان( :ڤرموهوننمو ايت دتريما) تتاڤي
سسياڤا يڠ كفور دان ايڠكر مك اكو اكن بري
جوڬ اي برسنڠ 2منعمتي رزقي ايت باڬي
سمنتارا (ددنيا) ،كمودين اكو ممقساڽ (دڠن
مپيريتڽ) كعذاب نراك ،دان (ايتوله) سبوروق2
تمڤت كمبالي.

بار َك ال َّله لِي و َلكُم فِي ال ُقرء ِ
ان ا ْل َعظِ ْي ِمَ ،و َن َف َعنِ ْي َ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
َ ْ َ َ
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تِ اَلو َته ،إِ َّنه هو ِ
ِ
يم.
السم ْي ُع ا ْل َعل ٌ
َ ُ ُ ُ َ َّ

َأ ُق ْو ُل َق ْولِ ْي ٰه َذا َو َأ ْس َت ْغ ِف ُر ال َّل َه ا ْل َعظِ ْي َم لِ ْي َو َلك ُْمَ ،ولِ َس ِائ ِر
ات ،وا ْلم ْؤ ِمنِين وا ْلم ْؤ ِمن ِ
ا ْلمس ِل ِمين وا ْلمس ِلم ِ
َات
َ ُ ْ
َ ُ
ُ ْ ْ َ َ ُ ْ َ
ِ
الر ِح ْي ُم.
اس َت ْغف ُر ْو ُه إِ َّن ُه ُه َو ا ْل َغ ُف ْو ُر َّ
َف ْ
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