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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
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ماريله كيت منيڠكتكن كتقواٴن كڤد ال َّله دڠن

موده-
مڠرجاكن سوروهن دان منيڠڬلكن الرڠنڽ.
i
مودهن كيت دبركتي دان درضاٴي ال َّله ددنيا دان
اخيرة.
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سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

اجرن اسالم امت مڠمبيل برت تنتڠ باتس ڤرڬاٴولن
سسام مأنسي .ڤرڬاٴولن ايت اد دوا جنيس ،ياٴيت:

ڤرتام :ڤرڬاٴولن انتارا سسام لالكي اتاو سسام
ڤرمڤوان دان
كدوا :ڤرڬاٴولن انتارا لالكي دڠن ڤرمڤوان.

ڤرڬاٴولن اتاو ڤرچمڤورن انتارا لالكي دان ڤرمڤوان
تنڤا باتسن دليهت سباڬاي سسواتو يڠ بسر كسنڽ
كڤد كرونتوهن مورل امة .سريڠ كيت دڠر اصطالح
كاون ،اديق ،كاكق ،ابڠ اڠكت ،جوڬ يڠ مندعوا
سباڬاي راكن سيمبڠ دعالم ماي اتاو اڤ جوا
اصطالح يڠ دڬوناكن مرجوع كڤد هوبوڠن سوسيال
يڠ سبهاڬينڽ منجوروس كڤد ڤربواتن موڠكر.
شريعة اسالم تيدق مالرڠ ڤرڬاٴولن انتارا لالكي دان
وانيتا اصلكن مڠيكوت لونس دان ڤرينسيڤ 2يڠ
دتتڤكن اوليه شرع .ماله اسالم مڠڬالقكن ڤرڬاٴولن
يڠ صيحت دان ممبواهكن منفعة كڤد مريك .دالم
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اسالم ڤرڬاٴولن يڠ صيحت مڠمبيل كيرا باتس2
َم ْح َرم دان جوڬ جنيس اكتيۏيتي يڠ دجالنكن.

اسالم منشرطكن بهاوا ستياڤ ڤرتموان اتاو
ڤرڬاٴولن يڠ دالكوكن انتارا لالكي دڠن ڤرمڤوان،
مستيله دسببكن كڤرلوان يڠ دبنركن اوليه شرع،
برسام َم ْح َرم ،منجاڬ باتس 2عورة دان ڤرچاكڤن.
سبدا رسول ال َّله  دالم حديث يڠ دروايتكن اوليه
امام احمد;
َان َّ
ان َثالِ َث ُه َما
الش ْي َط ُ
اَل َي ْخ ُل َو َّن َر ُج ٌل بِ ْام َر ٍأة إِ اَّل ك َ

يڠ برمقصود :تيدقله بردوا-دواٴن سسأورڠ
لالكي دڠن سسأورڠ ڤرمڤوان ،مالٴينكن
شيطان اداله يڠ كتيڬاڽ.
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باڬي توجوان ممليهارا باتس 2ڤرڬاٴولن جوڬ
ال َّله  مپوروه لالكي دان ڤرمڤوان اڬر منوندوقكن
ڤنداڠن اڤابيال برتمو ماللوءي فرمانڽ دالم سورة
ال ُّن ْور ايات  30دان :31
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يڠ برمقصود :كاتاكنله كڤد اورڠ لالكي يڠ
برإيمان سوڤاي مريك مناهن ڤنداڠن مريك
دان ممليهارا كحورمتن مريك (درڤد ڤركارا يڠ
حرام) .دمكين ايت لبيه سوچي (لبيه باٴيق) باڬي
مريك; سسوڠڬوهڽ ال َّله امت مندالم ڤڠتاهوانڽ
تنتڠ اڤ يڠ مريك كرجاكن .دان كاتاكنله كڤد
وانيتا 2يڠ برإيمان سوڤاي مناهن ڤنداڠن مريك
دان ممليهارا كحورمتن مريك (درڤد ڤركارا يڠ
حرام) دان جاڠنله مريك ممڤرليهتكن ڤرهياسن
(و َجه دان
توبوه مريك كچوالي يڠ ظاهر درڤدڽ َ
كدوا 2تاڤق تاڠن)…
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ساڠت مپديهكن اڤابيال اد سبهاڬين ايبو باڤ يڠ
ممبياركن انق 2تيدق منوتوڤ عورة دڠن سمڤورنا.
سدڠكن منوتوڤ عورة اداله ڤرينته ال َّله  دان
حكومڽ اداله واجب.

اوسها برسڤادو ڤرلو دالكوكن اڬر مشاركت كيت
كمبالي مڠحياتي دان ممڤركتيكن اخالق يڠ موليا
دالم كهيدوڤن سهارين مريك .سسوڠڬوهڽ ڤركارا
يڠ واجب باڬي كيت اياله برسام 2ساليڠ بنتو ممبنتو
انتارا ساتو سام الٴين اتس داسر كباجيكن دان تقوى.
المائِدَ ة ايات :2
فرمان ال َّله  دالم سورة َ
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يڠ برمقصود… :دان هندقله كامو بنتو-ممبنتو
اونتوق ممبوات كباجيكن دان برتقوى ،دان
جاڠنله كامو بنتو-ممبنتو ڤد مالكوكن دوسا
(معصية) دان ڤنچروبوهن.
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خطيب مپرو سموا اومت اسالم دسڬنڤ الڤيسن
مشاركت هندقله سنتياس مماتوهي حكوم دان
باتس 2ڤرڬاٴولن برڤندوكن القرءان دان السنة سرتا
منجاٴوهي ڤڠاروه ليبراليسما دان ڤلوراليسما يڠ
دسيبركن اوليه اورڠ بوكن اسالم سڤرتي مپاما راتاكن
كدودوكن اڬام اسالم دڠن اڬام 2الٴين سهيڠڬ
اد انتارا اورڠ اسالم تيدق براني مپاتاكن كبنرن اڬام
اسالم كران هندق منجاڬ هاتي اورڠ بوكن اسالم.
سبدا رسول ال َّله  دالم حديث رواية امام البخاري:
َا ِ
إل ْس اَل ُم َي ْع ُلو َو اَل ُي ْع َلى َع َل ْي ِه

يڠ برمقصود :اسالم ايت تيڠڬي دان تياد يڠ لبيه
تيڠڬي درڤدڽ.

رنوڠيله فرمان ال َّله  دالم سورة ِ
آل ِع ْم َران ايات :85
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يڠ برمقصود :دان سسياڤا يڠ منچاري اڬام
سالٴين اڬام اسالم ،مك تيدق اكن دتريما
درڤدڽ ،دان اي ڤد هاري اخيرة كلق دري اورڠ
يڠ روڬي.

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
َ ْ َ َ
تِلاَ و َ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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