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ايلقكن ڤرماٴينن يڠ مالاليكن

12 نوۏيمبر 2021 / 7 ربيع األخر 1443

الَحقِّ  َوِدْيِن  بِالُهَدى  َرُسْوَلُه  َأْرَسَل  ِذْي  الَّ لِّلِه  َاْلَحْمُد 
ِه َوَلْو َكِرَه الُمْشِرُكْوَن.  ْيِن ُكلِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ

ُ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 براوسها منيڠكتكن كايمانن دان كتقواٴن 
دان  سوروهن  سڬال  ملقساناكن  دڠن    ه  اللَّ كڤد 
كيت  موده-مودهن  لرڠنڽ.  سڬال  منجاٴوهي 

برأوليه كامڤونن ددنيا دان اخيرة.
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، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

ملندا  سريڠ  يڠ  بوروق  صفة  ساتو  مروڤاكن  للي 
دالم  اين.  زمان  اخير  ڤد  خصوصڽ  إسالم  اومت 
هاتي  ڤپاكيت  بنتوق  سواتو  مروڤاكن  للي  إسالم، 
ڤپاكيت  دجڠكيتي  تله  سسأورڠ  اڤابيال  بربهاي.  يڠ 
ه، كورڠ ممبري فوكوس  للي، دي كورڠ مڠيڠاتي اللَّ
دالم عباده دان ليك ترهادڤ كواجيڤنڽ. ترداڤت باپق 
ڤونچا يڠ مپببكن مأنسي منجادي للي. ساله ساتوڽ 
اداله كران دليكاكن دڠن كسرونوقن دان كالذتن دنيا. 

ه  دالم سورة نور ايات 37: فرمان اللَّ

ڃ ڃ ڃ چ چ 
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ٿ  ٿ  ٿ   
اوليه  دلليكن  تيدق  يڠ  لالكي  برمقصود:  يڠ 
ه،  اللَّ مڠيڠتي  درڤد  بلي  جوال  دان  ڤرداڬڠن 
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مريك  زكاة.  منونايكن  دان  صالة،  منديريكن 
دان  هاتي  برڬونچڠڽ  كتيك  هاري  كڤد  تاكوت 

ڤڠليهتن. )هاري قيامة(.

ڤلباڬاي  دڠن  دڤنوهي  اي  سمنتارا.  صفتڽ  اين  دنيا 
ه  اللَّ فرمان  مالليكن.  يڠ  ڤرماٴينن  دان  كسرونوقن 

 دالم سورة اأَلْنَعام ايات 32: 

ہ      ہ   ہہ   ۀ   ۀ      ڻ   ڻ   ڻ  
ھ    ھ ھھ  ے  ے    ۓ  

كهيدوڤن  )دناماكن(  تيدق  دان  برمقصود:  يڠ 
دنيا مالٴينكن ڤرماٴينن يڠ سيا2 دان هيبورن يڠ 
اخيرة  نڬري  سسوڠڬوهڽ  دمي  دان  مالليكن 
اوليه  برتقوى.  يڠ  أورڠ  باڬي  باٴيق  لبيه  ايت 

ايت، تيدقكه كامو ماهو برفيكير؟

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

ترداڤت باپق ادوان درڤد ايبو باڤ مڠناٴي انق مريك 
لماڽ.  برجم2  ماس  باپق  ترللو  مڠهابيسكن  تله 
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اونتوق  كومڤوتر  دان  تيليفون  مڠڬوناكن  مريك 
مڠابايكن  مريك  مپببكن  يڠ  تالين  دالم  ڤرماٴينن 
ڤرماٴينن  تڠڬوڠجواب.  سرتا  عباده  دان  ڤالجرن 
ترسبوت جوڬ مپببكن ڬڠڬوان مينتل دان كتاڬيهن 
سرتا ممڤوپاٴي عنصور ڬانس دان لوچه. ببراڤ نڬارا 
سڤرتي إندونيسيا دان اينديا تله مڠحرامكن ڤرماٴينن 
ترسبوت دان كيت مڠهارڤكن اڬر نڬرا كيت مڠمبيل 

تيندقن سواجرڽ. 

مڠاول  سوڤاي  برتڠڬوڠجواب  هندقله  باڤ  ايبو 
ترسبوت.  ڤرماٴينن  درڤد  انق2  مڠهيندري  دان 
بوليه  اي  كران  ترسبوت  ڤرماٴينن  جوڬ  هيندريله 
جاتوه منجادي حرام جك اي مليبتكن ڤرتاروهن يڠ 

برعنصور جودي. 

امام  رواية  حديث  دالم  برسبدا    ه  اللَّ رسول 
الترمذي: 

سسأورڠ  إسالم  كباٴيقن  انتارا  برمقصود:  يڠ 
اداله منيڠڬلكن حال2 يڠ تيدق برمنفعة.
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ه  برفرمان دالم سورة آِل ِعْمَران ايات 185: اللَّ

ڃ ڃ ڃ چ چ 

ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ 

ۇ ۇ ۆ 
مراساٴي  اكن  برپاوا  يڠ  تياڤ2  برمقصود:  يڠ 
اكن  سهاجاله  قيامة  هاري  ڤد  هاڽ  ماتي. 
دسمڤورناكن بالسن كامو. كتيك ايت سسياڤا يڠ 
دماسوقكن كشرڬ  دان  نراك  دجاٴوهكن دري 
مك سسوڠڬوهڽ دي تله برجاي. )ايڠتله بهاوا( 
كميواهن  سڬال  )مليڤوتي  اين  ددنيا  كهيدوڤن 
دان ڤڠكت كبسرنڽ( تيدق لٴين هاپاله كسنڠن 

يڠ ممڤرداياكن.

اُكْم  ُه لِْى َوَلُكْم فِْى الُقْرَءاِن اْلَعظِْيِم، َوَنَفَعنِْى َوإِيَّ َباَرَك اللَّ
ْكِر اْلَحِكْيِم، َوَتَقبََّل ِمنِّْى َوِمنُْكْم  بَِما فِْيِه ِمَن اْلَياِت َوالذِّ
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ِمْيُع اْلَعِليُم. ُه ُهَو السَّ تاَِلَوَتُه، إِنَّ

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

ِحْيُم. ُه ُهَو اْلَغُفْوُر الرَّ َفاْسَتْغِفُرْوُه، إِنَّ


