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اخيرة.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

اينفالسي دان كناٴيقن هرڬ بارڠن ،مروڤاكن چابرن
يڠ ممبيمبڠكن ،خاصڽ سلڤس نڬارا موال ڤوليه درڤد
ڤندميق ( .)pandemikراماي ڤڠڬونا باكل برهادڤن
دڠن كمروسوتن كواس ممبلي دان كواليتي هيدوڤ.

سسوڠڬوهڽ اينفالسي اين اداله سبهاڬين درڤد
اوجين ال َّله  كاتس اورڠ برايمان .حقيقتڽ ،ال َّله
سدڠ مليهت باڬايماناكه كيت ممبريكن ريسڤونس
ترهادڤ اوجين اين.

سماس زمان نبي محمد  ،كناٴيقن هرڬ بارڠن
ڤرنه برالكو ،سهيڠڬ صحابة مڠادو كڤد بڬيندا.
تيدق داڤت دنافيكن ،بهاوا سكيراڽ ڤرداڬڠن برالكو
سچارا باٴيق ،مك ڤننتوان هرڬ بارڠن اكن برالكو
دڠن عادل كڤد ڤنياڬ دان ڤمبلي.
برالكوڽ اينفالسي انتاراڽ دسببكن ڤرانچڠن جاهت
كومڤولن ترتنتو ،مك اين ساتو ڤڠخيانتن كڤد رعيت
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دان نڬارا .انتارا كجاهتن مريك ،اياله مپلودوڤ
ميپق ماسق ،منجوال ڤيترول اتاو ديسل كڤد ڤيهق يڠ
تيدق سڤاتوتڽ دان منجوال بارڠ كاولن برسوبسيدي
( )bersubsidiكڤيهق لوار ،سدڠكن سمواڽ ايت
حق رعيت نڬارا اين .كسنڽ ،رعيت ترڤقسا منڠڬوڠ
الح ّج ايات
كناٴيقن هرڬ .فرمان ال َّله  دالم سوره َ
:38
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يڠ برمقصود :سسوڠڬوهڽ ال َّله ممبيال اورڠ
يڠ برايمان; سسوڠڬوهڽ ال َّله تيدق سوك كڤد
تياڤ 2سأورڠ يڠ خيانت ،الڬي تيدق برشكور.

امام ترمذي مروايتكن يڠ نبي محمد  مپرو كڤد
ڤنياڬ:
ون َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة ُف َّج ًارا إِ اَّل َم ِن ا َّت َقى
إِ َّن ال ُّت َّج َار ُي ْب َع ُث َ
ال َّل َه َو َب َّر َو َص َد َق
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يڠ برمقصود :سسوڠڬوهڽ ڤارا ڤنياڬ اكن
دبڠكيتكن ڤد هاري قيامة سباڬاي اورڠ جاهت،
مالٴينكن مريك يڠ برتقوى كڤد ال َّله ،بربوات
باٴيق دان برصدقه.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

اسالم جوڬ مالرڠ عملن ا ِ ْحتِ َكار (مپوروق) بارڠن
اتاو مونوڤولي بارڠن .منوروت امام ال َّن َو ِوي ،ا ِ ْحتِ َكار
برمقصود سساورڠ ايت ممبوروڠ ماكنن اللو
مپوروقڽ اڬر داڤت دجوال ڤد هرڬ يڠ لبيه تيڠڬي.
ڤربواتن تركوتوق اين دالرڠ دالم اسالم .دالم ُم ْسنَد
احمد ،نبي  برسبدا:
ِِ
َم ْن َد َخ َل فِي َش ْي ٍء ِم ْن َأ ْس َع ِ
ين لِ ُيغْلِ َي ُه
ار ا ْل ُم ْسلم َ
َع َل ْي ِه ْم َ ،فإِ َّن َح ًّقا َع َلى ال َّل ِه َأ ْن ُي ْق ِع َد ُه بِ ُع ْظ ٍم ِم َن
النَّ ِ
ار َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة
يڠ برمقصود :بارڠ سياڤا يڠ مپببكن هرڬ بارڠن
اورڠ اسالم منجاديكنڽ لبيه مهل ،مك ال َّله اكن

منمڤتكنڽ دالم نراك ڤد هاري قيامة كلق.
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ليهتله ،براڤ باپق بارڠن يڠ دمونوڤولي اوليه اورڠ
تڠه دالم نڬارا كيت .اداله منجادي تڠڬوڠجواب
كڤد ڤيهق بركواس اونتوق مالكوكن ڤروبهن دالم
ڤڠواتكواساٴن انْتِي مونوڤولي دان اورڠ تڠه ،اڬر
ڤلواڠ يڠ عادل دبريكن كڤد سلوروه رعيت جلتا.
مريك يڠ مڠاٴوت ككاياٴن دڠن چارا يڠ تيدق عادل،
ڤرلو دبنترس دڠن ڤوليسي ڤرداڬڠن يڠ عادل دان
مسرا رعيت .اين جوڬ سچارا تيدق لڠسوڠ مڠاول
هرڬ بارڠن ،بهكن مالهيركن ڤرساٴيڠن صيحت يڠ
اكن ممبريكن كباٴيقن كڤد ڤڠڬونا.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

سباڬاي اومت اسالم ،ماريله كيت بربلنجا دڠن
برهيمه برلندسكن شريعة .سبلوم اين ،سبهاڬين
كيت الالي دڠن بربلنجا دان ماكن سچارا ميواه.
اڤاته الڬي دڠن وجودڽ ڤلباڬاي ڤرنياڬاٴن مودن،
سام اد دالم تالين اتاو كداي فيزيكل ،دتمبه ڤوال
دڠن برچمبهڽ ڤلباڬاي قاعده ڤمبايرن اي-ولليت
( )e-walletدان ڤرخدمتن كريديت ( ،)kreditراماي
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يڠ بوروس بربلنجا تنڤا سدر يڠ اخيرڽ ممباوا كڤد
كسمڤيتن واڠ .هيدوڤ منجادي سوكر كتيك هرڬ
بارڠن سماكين ناٴيق .جاڠنله تراللو تريكوت دڠن
ڬوداٴن نفسو دان ترند ( )trendسماس .بليله بارڠ يڠ
ڤرلو سهاج .ايڠتله فرمان ال َّله  دالم سورة ُ
الف ْر َقان
ايات :67
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يڠ برمقصود :دان جوڬ مريك (يڠ درضاٴي ال َّله
ايت اياله) يڠ اڤابيال ممبلنجاكن هرتاڽ ،تياداله
ملمڤاوءي باتس دان تياد بخيل كدكوت; دان
(سباليقڽ) ڤربلنجاٴن مريك اداله بتول سدرهان
دانتارا كدوا 2چارا (بوروس دان بخيل) ايت.

حياتيله ڤسنن نبي محمد  دالم صحيح بخاري:
ِ
اعَ ،وإِ َذا ْاش َت َرىَ ،وإِ َذا
َرح َم ال َّل ُه َر ُجلاً َس ْم ًحا إِ َذا َب َ
ا ْق َت َضى
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يڠ برمقصود :ال َّله مرحمتي مريك يڠ برتوليرنسي
سماس منجوال ،ممبلي ،دان منونتوت واڠ.
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يڠ برمقصود :واهاي اومت مأنسي ،سسوڠڬوهڽ
جنجي ال َّله (ممبالس عمل كامو) اداله بنر; مك
جاڠنله كامو دڤرداياكن اوليه كهيدوڤن ددنيا،
دان جاڠنله شيطان يڠ ڤنداي منيڤو ايت برڤلواڠ
ممڤرداياكن كامو تنتڠ ال َّله.

بار َك ال َّله لِى و َلكُم فِى ال ُقرء ِ
ان ا ْل َعظِي ِمَ ،و َن َف َعنِى َوإِ َّياك ُْم
ْ َ
ُ َ ْ
َ َ
بِما فِي ِه ِمن آْالي ِ
ات َو ِّ
الذك ِْر ا ْل َح ِكي ِمَ ،و َت َق َّب َل ِمنِّى َو ِمنْكُم
َ ْ َ َ
تِ اَلو َته ،إِ َّنه هو ِ
ِ
يم.
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َأ ُق ُ
ول َق ْولِى ٰه َذا َو َأ ْس َت ْغ ِف ُر ال َّل َه ا ْل َعظِ ْي َم لِى َو َلك ُْمَ ،ولِ َس ِائ ِر
ات ،وا ْلم ْؤ ِمنِين والم ْؤ ِمن ِ
ا ْلمس ِل ِمين وا ْلمس ِلم ِ
َات،
َ ُ ْ َ َ ُ
َ َ ُ ْ َ
ُ ْ
َفاس َت ْغ ِفروه إِ َّنه هو ا ْل َغ ُفور ِ
يم.
ْ ُ ُْ ُ ُ َ
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