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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 كإيمانن 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

ترهادڤ  بوروق  برڤراسڠك  صفة  سسوڠڬوهڽ 
سسأورڠ اداله ڤربواتن يڠ دلرڠ دالم إسالم. فرمان 

ه  دالم سورة الُحُجَرات ايات 12: اللَّ
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ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ
يڠ برمقصود : واهاي أورڠ برإيمان! جاٴوهيله 
كباپقن درڤد سڠكاٴن )سوڤاي كامو تيدق مپڠك 
سبهاڬين  سسوڠڬوهڽ  كران  دلرڠ(  سڠكاٴن 
كامو  جاڠنله  دان  دوسا;  اداله  ايت  سڠكاٴن 
كعاٴيبن  دان  كسالهن  منچاري2  اتاو  مڠينتيڤ 
مڠومڤت  كامو  سستڠه  جاڠنله  دان  أورڠ; 
كامو  درڤد  سسأورڠ  اداكه  لٴين.  يڠ  سبهاڬين 
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ماتي؟  سوده  يڠ  ساوداراڽ  داڬيڠ  مماكن  سوك 
مك سوده تنتو كامو جيجيق كڤداڽ دان برتقواله 
توبة  ڤنريما  الله  سسوڠڬوهڽ  ه;  اللَّ كڤد  كامو 

لڬي مها مڠاسيهاني.

ترهادڤ  بوروق  برڤراسڠك  ڤربواتن  ايت،  اوليه 
سسأورڠ اداله ڤربواتن كجي يڠ دلرڠ دان دتڬه اوليه 
ه دان رسولڽ. اين كران ڤربواتن برڤراسڠك بوروق  اللَّ
ايت اكن ممباوا باپق كروسقن دان كبوروقن ترهادڤ 
ه  اين،  أورڠ يڠ دساڠكاكن ايت. ايڠتله لرڠن اللَّ
سسوڠڬوهڽ ڤراسڠك بوروق اكن مڠعاقبتكن دوسا 
كران اي اكن ممبوك رواڠ اونتوق منچاري2 كسالهن 
دڠكي  حسد  فتنه،  مپببكن  بوليه  هيڠڬ  لٴين  اورڠ 
  ه  اللَّ رسول  سبدا  مسلم.  سسام  ڤرموسوهن  دان 

يڠ دِرَواَيت اوليه امام مسلم:

اُكْم  إِيَّ َقاَل:  َم  َوَسلَّ َعَلْيِه  ُه  اللَّ َصلَّى  النَّبِيِّ  َعْن 
ُسوا،  ، َفإِنَّ الظَّنَّ َأْكَذُب اْلَحِديِث. َوَل َتَحسَّ َوالظَّنَّ
َوَل  َتَداَبُروا،  َوَل  َتَحاَسُدوا،  َوَل  ُسوا،  َتَجسَّ َوَل 
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ِه إِْخَواًنا. َتَباَغُضوا، َوُكوُنوا ِعَباَد اللَّ

برسبدا:  بڬيندا    نبي  :دري  برمقصود  يڠ 
ڤراسڠك  كران  بوروق،  ڤراسڠك  جاٴوهيله 
بوروق اداله اوچڤن يڠ ڤاليڠ دوستا، دان جاڠنله 
كالين ساليڠ منچوريڬاٴي، دان جاڠنله مڠينتيڤ 
كسالهن أورڠ، دان جاڠنله ساليڠ مندڠكي، دان 
جاڠنله ساليڠ مموتوسكن هوبوڠن، دان جاڠنله 
ه  ساليڠ ممبنچي، تتاڤي، جاديله كالين همبا2 اللَّ

يڠ برساودارا.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

باٴيق  برسڠك  سنتياس  هندقله  كيت  ايت،  اوليه 
يڠ  پات كبوروقن  ايت سهيڠڬاله  ترهادڤ سسأورڠ 
اد ڤداڽ. سالڬي سسأورڠ ايت تيدق دكتاهوٴي اكن 
باڬي  واجب  مك  نيتڽ،  دان  ڤربواتن  باٴيق  بوروق 
ه  منڬور  كيت برسڠك باٴيق. ڤريستيوا رسول اللَّ
ڤربواتن صحابة أسامة بن زيد ممبونوه سأورڠ كافر 
يڠ مڠوچڤ كليمة شهادة كتيك ڤرڠ كران مپڠكاكن 
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ڤريستيوا  برداسركن  برڤورا2 إسالم.  أورڠ ترسبوت 
تنڤا  تربورو2  سچارا  ڤمبونوهن  مالرڠ  بڬيندا  اين، 

بوقتي. 

ه  كڤد اسامة ; سبدا رسول اللَّ

َأَفَل َشَقْقَت َعْن َقْلبِِه َحتَّى َتْعَلَم َأَقاَلَها َأْم ل

هاتيڽ  ممبله  تله  كامو  اداكه  برمقصود:  يڠ 
سهيڠڬ كامو تاهو اڤاكه يڠ دكاتاكنڽ ايت بتول 

اتاو تيدق؟.

دڠن ايت، ماريله كيت برسام2 ممليهارا ديري كيت 
سوڤاي كيت تيدق برتيندق سچارا ملولو تنڤا اصول 
ميديا سوسيال  دالم  برلكو  يڠ سدڠ  ڤريقسا سڤرتي 

كيت ڤد هاري اين. 

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

باڬي منجاڬ كهرمونين دان كبهاڬين دالم رومه تڠڬ 
مك كيت هندقله برڤراسڠك باٴيق دڠن ڤاسڠن كيت، 
انتارا كيت سوامي  جاڠنله كيت منچاري2 كسالهن 
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استري. 

اوليه ايت ماريله كيت برساتوڤادو سرتا مڠوكوهكن 
منجاٴوهكن  دڠن  إسالم  اومت  سسام  ڤرڤادوان 
سبارڠ ڤراسڠك بوروق انتارا ساتو سام لٴين لبيه2 
كڤد  ممباوا  بوليه  يڠ  كيت  ڤوليتيك  اهلي2  لڬي 

ڤرڤچهن دان مروڬيكن نڬارا دان اومت إسالم.
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يڠ برمقصود: دان أورڠ يڠ داتڠ سسوده مريك 
"يا  بردعاء:  مريك  انصار(،  دان  )مهاجرين 
ساودارا2  دان  كامي  امڤونله  بري  كامي،  توهن 
كامي يڠ تله برإيمان لبيه دولو دري كامي، دان 
هاتي  دالم  كدڠكين  ممبياركن  اڠكاو  جاڠنله 
كامي ترهادڤ أورڠ يڠ برإيمان; يا توهن كامي، 
سسوڠڬوهڽ اڠكاو مها ڤپنتون لڬي مها ڤپايڠ".
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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 تاَِلَوَتُه، إِنَّ

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

ِحْيُم. ُه ُهَو اْلَغُفْوُر الرَّ َفاْسَتْغِفُرْوُه، إِنَّ


