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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

   ه ماريله كيت برسام2 منيڠكتكن كتقواٴن كڤد اللَّ
دڠن ملقساناكن سڬال ڤرينته دان منيڠڬلكن سڬال 
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ددنيا    ه  اللَّ دبركتي  كيت  موده-مودهن  لرڠنڽ. 
دان اخيرة.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

ه  دالم سورة البقرة  ماريله كيت مڠحياتي فرمان اللَّ
ايات 168:

ڃ ڃ ڃ چ چ 

وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 
ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ

ماكنله  مأنسي!  سكالين  واهاي   : برمقصود  يڠ 
دري اڤ يڠ اد دبومي يڠ حلل لڬي باٴيق، دان 
جاڠنله كامو ايكوت ججق لڠكه شيطان; كران 
ترڠ  يڠ  موسوه  اياله  ايت  شيطان  سسوڠڬوهڽ 

پات باڬي كامو.

ايات اين ممبري ڤرإيڠتن كڤد كيت سموا بهاوا اومت 
اسلم دتونتوت سوڤاي منچاري يڠ حلل. منچاري 
اسلم  اومت  اداله سواتو كفرضوان.  ايت  يڠ حلل 
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دواجبكن منچاري ڤكرجاٴن، ماكنن دان مينومن يڠ 
دان  برسيه  سوچي،  يعني  باٴيق،  لڬي  حلل  بنر2 
برخصية. بڬيتو جوڬ دالم مميليه ريستورن، كداي 
مميليه  دان  منچاري  هندقله  ڤرودوق،  دان  ماكن 

ڤرودوق يڠ دجامين حلل دان برسيه.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

بركموڠكينن  ڤاسرن  دالم  ڤرودوق  ڤرچمڤورن 
اسلم.  دالم  دحرامكن  يڠ  ڤركارا  دڠن  برچمڤور 
بابي،  ارق،  دري  برسومبركن  يڠ  سسواتو  سڤرتي 

داره، دان ڤركارا2 يڠ نجيس دالم اسلم.

باڬي مڠيلقكن كيت مماكن دان مڠڬوناكن ڤرودوق 
يڠ دحرامكن دالم اسلم مك چاريله ڤرودوق يڠ تله 
منداڤت ڤڠإعترافن ڤنسيجيلن حلل يڠ تله دڤراكوءي 
اوليه مجليس اڬام اسلم نڬري دان جابتن كماجوان 
سسواتو  كران  اداله  اين   .)JAKIM( مليسيا  اسلم 
ڤرودوق يڠ تله منداڤت ڤڠإعترافن حلل تله دڤريقسا 
دان داوجي سبلوم دڤاسركن. اي دجامين حلل دان 
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ه  باٴيق اونتوق دماكن اتاو دڬوناكن. سبدا رسول اللَّ
 دالم حديث رواية امام البخاري:

ُأُمْوٌر  َوَبْينَُهَما  َبيٌِّن  الَحَراَم  َوإِنَّ  َبيٌِّن  الَحاَلَل  إِنَّ 
ُمْشَتبَِهاٌت َل َیْعَلُمُهنَّ َكثِْيٌر ِمَن النَّاس...

حلل  يڠ  ڤركارا  سسوڠڬوهڽ   : برمقصود  يڠ 
يڠ  ڤركارا  سسوڠڬوهڽ  دان  جلس،  ترڠ  ايت 
ڤركارا  كدوا  انتارا  دان  جلس،  ترڠ  ايت  حرام 
ترسبوت اد ڤركارا2 ُشْبَهة يڠ كسامرن يڠ كباپقن 

اورڠ تيدق مڠتاهوٴيڽ.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

اومت اسلم مك كيت  ايكونومي  باڬي ممباڠونكن 
يڠ  حلل  ڤرودوق  ممبلي  مندهولوكن  سهاروسڽ 
كران  اسلم  اورڠ  اوليه  دڤاسركن  دان  داوسها  تله 
برتوجوان  جوڬ  اي  باٴيقڽ.  دان  حلل  ترجامين 
اسلم  اومت  ايكونومي  رنتاين  ممباڠونكن  باڬي 

خصوصڽ دنڬارا كيت اين دڠن لبيه باٴيق. 
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بوكنله سلوڬن   )BMF(  Buy Muslim First سلوڬن 
اونتوق ممبويكوت ڤرودوق ُنْون مسلم تتاڤي اونتوق 
مڠأوتاماكن  اڬر  اسلم  اومت  كڤد  كسدرن  ممبري 
كڤد  كباٴيقن  ممبريكن  باڬي  مسلم  ڤرودوق  ممبلي 
اومت مسلم ايت سنديري. اڤابيل ڤارا ڤنياڬ مسلم 
زكاة  مڠلواركن  داڤت  مريك  مك  ماجو  برتمبه  ايت 
ڤركارا  اسلم.  اومت  كباٴيقن  اونتوق  برصدقه  دان 
دالم  حياة  سڤنجڠ  عملن  منجادي  سڤاتوتڽ  اين 

هيدوڤ كيت، بوكن برموسيم. 

سام  ساتو  انتارا  ممبنتو  ساليڠ  كيت  مپوروه    ه  اللَّ
لٴين باڬي كباٴيقن اومت اسلم، سڤرتيمان فرمان 

ه  دالم سورة الَمائَِدة ايات 2: اللَّ

ڃ ڃ ڃ چ چ 

ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ 
ېئېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی ی ی

برتولوڠ- كامو  هندقله  دان   : برمقصود  يڠ 
دان  كباجيكن  ممبوات  اونتوق  تولوڠن 
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ڤد  برتولوڠ-تولوڠن  كامو  جاڠنله  دان  تقوى، 
ملكوكن دوسا )معصية( دان ڤنچروبوهن. دان 
مها  ه  اللَّ سسوڠڬوهڽ  كران  ه،  اللَّ كڤد  برتقواله 
ملڠڬر  يڠ  سسياڤا  )باڬي  سيقساڽ  عذاب  برت 

ڤرينتهڽ(.

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


