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ِه  بِاللَّ َوَنُعْوُذ  َوَنْسَتْغِفُرُه.  َوَنْسَتِعْينُُه  َنْحَمُدُه  لِّلِه  َاْلَحْمُد 
ُه  اللَّ َيْهِدِه  َمْن  َأْعَمالِنَا.  َسيَِّئاِت  َوِمْن  َأْنُفِسنَا  ُشُرْوِر  ِمْن 

َفَل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفَل َهاِدَي َلُه. 

ُه َوْحَدُه اَل َشِريَك َلُه، َوَأْشَهُد  َوَأْشَهُد َأْن اَل إِٰلَه إاِلَّ اللَّ
ْم  َوَسلِّ َصلِّ  َاللَُّهمَّ  َوَرُسوُلُه.  َعْبُدُه  ًدا  ُمَحمَّ َسيَِّدَنا  َأنَّ 
َوَمْن  َوَأْصَحابِِه  آلِِه  َوَعَلى  ٍد  ُمَحمَّ َسيِِّدَنا  َعَلى  َوَباِرْك 

ْين.  َتبَِعُهْم بِإِْحَساٍن إَِلى َيْوِم الدِّ

اَي  َوإِيَّ ُأْوِصْيُكْم  َه،  اللَّ ُقوا  اتَّ ِه،  اللَّ ِعَباَد  َفَيا  َبْعُد،  ا  َأمَّ
ِه، َفَقْد َفاَز اْلُمتَُّقْوَن. بَِتْقَوى اللَّ

  ه ماريله كيت برسام2 منيڠكتكن كتقواٴن كڤد اللَّ
دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منيڠڬلكن سڬاال 
ه  الرڠنڽ. موده مودهن كيت دبركتي دان درحمتي اللَّ
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 ددنيا دان اخيرة.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

كيت هندقله برأوسها منجاڬ دان ممڤرتاهنكن عقيدة 
شريك  شريك.  سڤرتي  مروسقكنڽ  يڠ  ڤركارا  درڤد 
، دڠن ميقيني دان  ه  اللَّ برمقصود ممڤرسكوتوكن 
ممڤو  دان  بركواس  لبيه  يڠ  مخلوق  اد  ممڤرچاياٴي 
 . ه  اللَّ درڤد  سلٴين  مضرة  سرتا  منفعة  ممبري 
ه  ه . فرمان اللَّ شريك اداله دوسا تربسر دسيسي اللَّ

 دالم سورة النَِّساء ايات 48:

ڃ ڃ ڃ چ چ 

ھ   ھ    ھ   ہ   ہ     ہ   ہ   ۀ    ۀ   ڻ   ڻ  
ھ  ےے  

اكن  تيدق  ه  اللَّ سسوڠڬوهڽ  برمقصود:  يڠ 
مڠمڤونكن دوسا شريك ممڤرسكوتوكنڽ )دڠن 
دوسا  مڠمڤونكن  اكن  دان  جوا(،  اڤ  سسواتو 
يڠ دكهندقيڽ  باڬي سسياڤا  ايت  يڠ الٴين دري 
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)منوروت اتورن شريعتڽ(.

مپمبه  سڤرتي  ه  اللَّ درڤد  سلٴين  مپمبه  ڤربواتن 
برهاال دان ڤاتوڠ اداله دوسا ڤاليڠ بسر. كيت هندقله 
منجاٴوهي درڤد عملن2 يڠ بوليه ممباوا كڤد شريك. 
ڤربوموهن،  خرافة  عملن  ممڤرچاياٴي  اياله  انتاراڽ 

تڠكل دان عزيمة، مماكاي سوسوق دان سباڬايڽ. 

ه  برسبدا دالم حديث يڠ دروايتكن امام  رسول اللَّ
الحكيم يڠ برمقصود; 

سسوڠڬوهڽ تڠكل، عزيمة دان ڬونا2 ايت اداله 
شريك.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

كڤد  تربهاڬي  ايت  شريك  سسوڠڬوهڽ  كتاهوٴيله 
َخِفّي  شريك  دان  )جلس(  َجِلّي  شريك  ياٴيت  دوا 
)ترسمبوپي(. چونتوه شريك َجِلّي اياله ممڤرچاياٴي 
كيت  ڤرلو  الٴين2.  دان  سحير  تيليق،  توكڠ  راملن 
دبيمباڠي  امت  َخِفّي(  )شريك  كدوا  شريك  سدري 
سبدا  اومتڽ.  كڤد  منيمڤا  يڠ    ه  اللَّ رسول  اوليه 
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بڬيندا دالم حديث رواية امام احمد:

ْرُك اْلَْصَغُر َقاُلوا  إِنَّ َأْخَوَف َما َأَخاُف َعَلْيُكْم الشِّ
َياُء ِه َقاَل الرِّ ْرُك اْلَْصَغُر َيا َرُسوَل اللَّ َوَما الشِّ

اكو  ڤاليڠ  يڠ  اڤ  سسوڠڬوهڽ  برمقصود:  يڠ 
يڠ  شريك  اداله  كامو  كأتس  ترجادي  تاكوت 
شريك  اڤاكه  برتاڽ:  صحابة  ڤارا  ترسمبوپي. 
بڬيندا  ه؟.  اللَّ رسول  يا  ايت،  ترسمبوپي  يڠ 

منجواب: رياء.

ايڠتله شريك دالم اڤ جوا بنتوق مپببكن عملن باٴيق 
ه  دان تمڤتڽ اياله نراك.  كيت تيدق دتريما اوليه اللَّ

ڃ ڃ ڃ چ چ 

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

يڠ  سسياڤا  بهاواساڽ،  برمقصود:  يڠ 
الٴين،  يڠ  سسواتو  دڠن  ه  اللَّ ممڤرسكوتوكن 
شرڬ  كڤداڽ  حرامكن  ه  اللَّ سسوڠڬوهڽ  مك 
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دان تمڤت كمباليڽ اياله كنراك.

اُكْم  ُه لِْى َوَلُكْم فِْى الُقْرَءاِن اْلَعظِْيِم، َوَنَفَعنِْى َوإِيَّ َباَرَك اللَّ
ْكِر اْلَحِكْيِم، َوَتَقبََّل ِمنِّْى َوِمنُْكْم  بَِما فِْيِه ِمَن اْلَياِت َوالذِّ

ِمْيُع اْلَعِليُم. ُه ُهَو السَّ تَِلَوَتُه، إِنَّ

َه اْلَعظِْيَم لِْى َوَلُكْم َولَِساِئِر  َأُقْوُل َقْولِْى ٰهَذا َوَأْسَتْغِفُر اللَّ
َواْلُمْؤِمنَاِت،  َواْلُمْؤِمنِْين  َواْلُمْسِلَماِت  اْلُمْسِلِمْيَن 

ِحْيُم. ُه ُهَو اْلَغُفْوُر الرَّ َفاْسَتْغِفُرْوُه، إِنَّ


