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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 َل َشِريَك َلُه، َوَأْشَهُد  َوَأْشَهُد َأْن َل إِٰلَه إِلَّ 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

ماريله كيت برأوسها منيڠكتكن كإيمانن دان كتقواٴن 
دان  سوروهن  سڬال  ملقساناكن  دڠن    ه  اللَّ كڤد 
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كيت  موده-مودهن  لرڠنڽ.  سڬال  منجاٴوهي 
برأوليه كامڤونن ددنيا دان اخيرة.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

اسلم  دالم  اوتام  چابڠ  سواتو  مروڤاكن  اخلق 
سلٴين عقيدة دان شريعة. سبب ايتوله انتارا توجوان 
مپمڤورناكن  اونتوق  اداله    ه  اللَّ رسول  ڤڠوتوسن 
سبواه  دالم  بڬيندا  سبدا  مان  سڤرتي  مأنسي  اخلق 

حديث يڠ دروايتكن اوليه امام احمد:

ِق الِحاَ اْلاَْخالاَ ماَ صاَ ا ُبِعْثُت ِلُتاَمِّ إِنَّماَ

اونتوق  دأوتوسكن  اكو  هاپاساڽ  برمقصود:  يڠ 
مپمڤورناكن كباٴيكن اخلق.

هوبوڠن  دان  كإيمانن  دڠن  راڤت  بركاٴيت  اخلق 
مأنسي دڠن ڤنچيڤتاڽ. كرونتوهن اخلق يڠ برلكو 
دالم كالڠن اومت اسلم هاري اين برڤونچا درڤد لمهڽ 
كترللوان  ڤنددهن  سرتا  اڬام  علمو  كورڠڽ  ايمان، 
مأنسي  اخلق  اڤابيل  لوار.  بوديا  اتاو  هيبورن  كڤد 
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رونتوه، ڤلباڬاي كجاهتن دان كروسقن ترسيبر دالم 
مشاركت. برلكوڽ كيس روڬول، لَِواط، بواڠ بايي، 
بونوه، راڬوت، سامون دان سباڬايڽ. برللواساڽ زنا، 
لٴين2  دان  أمانه،  ڤچه  رشواه،  ارق،  داده،   ،LGBT
ه  بوليه منداتڠكن كموركاٴن دان بال بنچان درڤد اللَّ

ه  برفرمان دالم سورة اأَلْعَراف ايات 96: . اللَّ

ڃ ڃ ڃ چ چ 

پ   پ   پ   ٻ   ٻ     ٻ   ٻ   ٱ   
ٺ             ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   

ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ
نڬري  ڤندودوق  سكيراڽ  برمقصود:  يڠ 
اكن  كامي  ڤستيله  برتقوى،  دان  برايمان  ايت 
مليمڤهكن مريك دڠن كبركتن دري لڠيت دان 
بومي، تتاڤي مريك مندوستاكن )ايات2 كامي(، 
مك كامي سيقسا مريك دسببكن اڤ يڠ مريك 

لكوكن.
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، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

ليهتله باڬايمان قوم نبي لوط دترباليقكن هيڠڬ مريك 
ترتيمبوس عقيبة مڠعملكن سيكس سوڠسڠ. بڬيتو 
جوڬ قوم نبي نوح دتڠڬلمكن دالم بنجير بسر كران 

بوروقڽ اخلق مريك مننتڠ سروان دعوة. 

ه  برفرمان دالم سورة الَقَصص ايات 59:  اللَّ

حئ   جئ    ی      ی   ی   ی    
مئ  ىئ

كبياساٴن  منجادي  ...تيدقله  برمقصود:  يڠ 
نڬري ملٴينكن ستله  مان2  ممبيناساكن  كامي 

ڤندودوقڽ برلكو ظالم. 

دان  موڠكر  ڤركارا  منجاٴوهي  برسام2  كيت  ماريله 
كموركاٴن  درڤد  دجاٴوهكن  كيت  سوڤاي  معصية 

ه  سرتا مڠعملكن اخلق يڠ موليا.  اللَّ

ايات  اأَلْحَزاب  }   دالم سورة  ه  اللَّ فرمان 
: 21
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باڬي  اداله  سسوڠڬوهڽ  دمي  برمقصود:  يڠ 
ايكوتن  ايت چونتوه  ه  اللَّ ڤد ديري رسول  كامو 
سنتياس  يڠ  اورڠ  باڬي  ياٴيت  باٴيك،  يڠ 
ه دان )بالسن باٴيك(  اللَّ مڠهارڤكن )كرضاٴن( 
هاري اخيرة، سرتا اي ڤول مپبوت دان مڠيڠاتي 

ه باپق2 )دالم ماس سوسه دان سنڠ(. اللَّ

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


