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  حكمه ڤربيذأ ن دأن كڤلباڬايان
(16 Februari 2018M/ 30 Jamadil Awal 1439H) 

 

  أَلَْحْمُد لِلَِّه ألْقاَئِل:
َِٰحَدٗة فَ  ٱنلَّاس  ََكَن  َوَما ٗة َو مَّ

 
ٓ أ وا   إَِّلَّ َولَۡوََّل ََكَِمةٞ  ٱۡخَتلَف 

وَن  َتلِف  ۡم فِيَما فِيهِ ََيۡ ِِضَ بَۡيَنه  َِك لَق  ب    ١٩َسَبَقۡت ِمن رَّ
َّ أللُه َوحَدُه لآَ َشِريَك لَُه، َوأَْشَهُد  أَْشَهُد أَن لآ  أ ِلََه أ ِلآ

ًدأ َعْبُدُه َوَرُسولُُه، أَللَُّهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َعَلى  أَنَّ ُمَحمَّ
ِدنَا  ٍد َوَعَلى أ لِِه َوأَْصَحابِِه أَْجَمِعيَن.َسيِّ  ُمَحمَّ
ا َبْعُد،    أَمَّ

َفَيا ِعَباَد أللِه، أ ِتَُّقوأ أللَه، أُْوِصيُكْم َوأ ِيَّاَي بَِتْقَوى أللِه، 
 َفَقْد َفاَز ألُْمتَُّقوَن.

 
  سيدڠ جمعة يڠ درحمتي دأن دملياكن ألله،

 وڤد هاري جمعة يڠ ڤنوه دڠن كبركتن أين، ڤڠهول
ديري، أيڠين دڠن رنده  بيخطسڬالآ هاري، 
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يله مار ،دأن جماعه سكالين بيخطمڠيڠتكن ديري 
سام منيڠكتكن كتقوأ ن كڤد ألله -كيت برسام

وى، سرتا بنر تق-وتعالى دڠن سبنر هسبحان
ملقساناكن سڬالآ ڤرينتهڽ دأن منجاوهي سڬالآ 

ن ا  سموڬ دڠن أيت، كيت بروليه كبهاڬيڽ. لآرڠن
  أخيرة. كمناڠن دددنيا دأن 

سام كيت برشكور -ڤد هاري أين جوڬ، ماريله سام
 هسبحان أوليه ألله فسابرنكرأن دبريكن ڤلوأڠ أونتوق 

وتعالى، أونتوق سكالي لآڬي برتمو دڠن هاري 
سام مندڠر -جمعة يڠ مليا أين. دأن ستروسڽ سام

 ممبيچارأكن مڠناءي ة جمعة يڠ أكن خطب
  ."انحكمه ڤربيذأ ن دأن كڤلباڬاي"

 

  قوم مسلمين يڠ درحمتي ألله،
دجاديكن ألله دألم كادأ ن يڠ كيت أومت ما نسي 

دأن ڤنوه دڠن  لآين بربيذأ د أنتارأ ساتو سام
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كڤلباڬايان. ڤربيذأ ن دأن كڤلباڬايان أين وجود سام 
أد دري سڬي صفة، جنتينا، بڠسا دأن أڬام سجق 

 كهيدوڤن ما نسي.  هدأن مروڤاكن لومر لآڬي أزلي
وألآوڤون ما نسي تيڠڬل د تمڤت يڠ برلآينن، بربيذأ 
كتورونن دأن ورنا كوليت، نامون دمكين سموأ 

مليا  هما نسي أدأله سام. تيدق أد ساتو قوم يڠ لبي
ن ا  ن يڠ سبنر أياله كموليا  درڤد قوم يڠ لآين. كمولي

 ههاتي، بودي، ڤرأڠاي، دأن طاعة كڤد ألله سبحان
تعالى و هوتعالى سرتا برتقوى. فرمان ألله سبحان

 :1أيات  اءنسلأ ةددألم سور
ْيَطاِن ألرَِّجيِم:  أَُعوُذ بِاللِه ِمَن ألشَّ

َها يُّ
َ

أ وا   ٱنلَّاس   َيَٰٓ ق  م   ٱتَّ ك  يَربَّ ِ ۡفٖس  ٱَّلَّ ن نَّ ِ م  م  َخلََقك 
َما رَِجاَّٗل َكثرِٗيا  ٖ وََخلََق ِمۡنَها َزوَۡجَها َوَبثَّ ِمۡنه  َِٰحَدة َو

وا  َونَِساٗٓء  وَ  ق  َ  ٱتَّ ي ٱّللَّ ِ ِ  ٱَّلَّ رَۡحاَم  وَ  ۦتََسآَءل وَن بِه
َ
 إِنَّ  ٱۡۡل

 َ ۡم رَ  ٱّللَّ   ١ قِيٗباََكَن َعلَۡيك 
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  :ڽمقصود
و ڤد توهن كاموأهاي سكالين ما نسي! برتقوىله ك"

يڠ تله منجاديكن كامو ﴿برمولآ﴾ دري ديري يڠ 
ساتو ﴿أ دم﴾، دأن يڠ منجاديكن درڤد ﴿أ دم﴾ أيت 

﴾، دأن جوڬ يڠ ممبياقكن ءوأح -ڤاسڠنڽ ﴿أستريڽ 
للاكي دأن ڤرمڤوأن  -ذورية كتورونن  - ڽدري كدوأ

يڠ رأماي. دأن برتقوىله كڤد ألله يڠ كامو سلالو 
نامڽ، سرتا ڤليهارأله بوت ڽ-ممينتا دڠن مڽبوت

هوبوڠن ﴿صلة ألرحيم﴾ قوم كرأبت كرأن 
سسوڠڬوهڽ ألله سنتياس ممرهاتي ﴿مڠاوس﴾ 

 ."كامو
 

 -بڠڬما نسي بروتعالى ملارڠ  هجوسترو، ألله سبحان
دڠن كتورونن دأن ورنا كوليت كرأن كادأ ن  بڠڬ
. ريكأنتارأ مڤرموسوهن سبوت بوليه منيمبولكن تر
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ترسبوت جوڬ منجاديكن سساورڠ أيت  سيكڤ
برصفة أيڬو، سومبوڠ، بوڠكق دأن ممنتيڠكن 

 ديري سنديري.
 

  سيدڠ جمعة يڠ دملياكن،
ڤربيذأ ن دأن كڤلباڬايان يڠ وجود دألم هيدوڤ 
كيت أين مروڤاكن كهندق دأن كوأس ألله يڠ مها 

چيڤتا ن ألله سوده تنتو أد أسا. سڬالآ كجادين دأن 
  سباليقڽ.حكمه د

ألم دوجودڽ ڤربيذأ ن دأن كڤلباڬايان د أنتارأ حكمه
 أياله: أنتارأڽ كهيدوڤن ما نسي

أنتارأ ساتو سام لآين. دأڤت ساليڠ كنل مڠنالي د
تعالى و هأين تله دڬامبركن أوليه ألله سبحان سارنان

 :13أيات  تأرجُ حُ أل ةدألم سورددألم فرمانڽ د
ْيَطاِن   ألرَِّجيِم:أَُعوُذ بِاللِه ِمَن ألشَّ
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َها يُّ
َ

أ نََثَٰ  ٱنلَّاس   َيَٰٓ
 

ن َذَكرٖ َوأ ِ م م  َٰك  َّا َخلَۡقَن إِن
ۡم  ۡكَرَمك 

َ
وٗبا َوَقَبآئَِل ِِلََعاَرف ٓوا   إِنَّ أ ع  ۡم ش  َٰك  وََجَعلَۡن

ِ ِعنَد  ۡم  إِنَّ  ٱّللَّ َٰك  ۡتَقى
َ

َ أ   ١٣َعلِيٌم َخبرِيٞ  ٱّللَّ
  :ڽمقصود

تله وأهاي أومت ما نسي! سسوڠڬوهڽ كامي "
منچيڤتاكن كامو دري للاكي دأن ڤرمڤوأن، دأن 
كامي تله منجاديكن كامو برباڬاي بڠسا دأن 

كنلن ﴿دأن -برسوكو ڤوأق، سوڤاي كامو بركنل
أنتارأ ساتو دڠن يڠ لآين﴾.  برأمه مسرأ د

مليا كامو د سيسي ألله أياله -سسوڠڬوهڽ سموليا
 أورڠ يڠ لبيه تقوىڽ د أنتارأ كامو، ﴿بوكن يڠ لبيه
كتورونن أتاو بڠساڽ﴾. سسوڠڬوهڽ ألله مها 
مڠتاهوي، لآڬي مها مندألم ڤڠتاهوأنڽ ﴿أكن كادأ ن 

 ."دأن عمالن كامو﴾
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دألم أيات يڠ تله دباچكن تادي، سا ورڠ للاكي د
دأن سا ورڠ ڤرمڤوأن يڠ دمقصودكن أياله نبي أ دم 

تعالى و ه. ألله سبحانءوأحعليه ألسلام دأن أستريڽ، 
درڤد تانه دأن أخيرڽ  ءوأحمنچيڤتاكن أ دم دأن 

بركمبڠ بياق برتبارن ك سرأتا دنيا. حقيقتڽ كجادين 
ما نسي برأ صل درڤد ساتو كتورونن باڬي 
 منونجوقكن كڤد ما نسي أڬر تيدق ترلآلو بربڠڬ

ڤڠكت، كدودوكن  ،دڠن كتورونن دأن سومبوڠ
  دأن ككايا ن.

اوأ كجادين أيات أين جوڬ جلس منونجوقكن به
ما نسي يڠ ترديري درڤد ڤلباڬاي بڠسا، كتورونن 
دأن أڬام أين سهاروسڽ كيت منفعتكن دڠن ساليڠ 

دڠن ساليڠ مڠنل  مڠنالي أنتارأ ساتو سام لآين.-كنل
أيت كيت أكن لبيه فهم تنتڠ عادة رسم دأن بوديا 
سسام سنديري. دڠن أين، كيت دأڤت موجودكن 



8 
 

ام لآين، أنتارأ ساتو س هوبوڠن يڠ باءيق، برتوليرنسي
 تنڤا ساله فهم أتاو بوروق سڠك سسام سنديري.

 
  سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ألله،
ڤربيذأ ن دأن  وجودڽ حكمه يڠ ستروسڽ أياله دڠن

، ما نسي دأڤت أين دألم كهيدوڤنكڤلباڬايان د
توكر معلومت دأن كماهيرن -بركوڠسي، برتوكر

 دأنتارأ ساتو سام لآين.
  

وتعالى منجاديكن ما نسي ڤنوه دڠن ألله سبحانه 
ڤربيذأ ن دأن كڤلباڬايان أڬر دأڤت بركوڠسي دأن 
بكرجاسام تيدق مڠيرأ بڠسا دأن أڬام سرتا جنتينا 
ددألم سسوأتو ڤركارأ دأن أوروسن. سوده منجادي 

ما نسي تيدق بوليه هيدوڤ برسنديرين. مريك  هلومر
ممرلوكن أورڠ لآين أونتوق ممنوهي كڤرلوأن 
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أورڠ يڠ مڠاسيڠكن ديري درڤد أورڠ لآين  هيدوڤ.
 .دألم كهيدوڤنڽ أكن سوسه دأن تيدق أكن ماجو

ألله تيدق ملارڠ أومت أسلام أونتوق بكرجاسام 
 ةعأسلام سلاڬي أياڽ ممبريكن منف دڠن قوم بوكن

دألم كهيدوڤن أومت أسلام دأن مريك برلآكو د
 هباءيق ترهادڤ أومت أسلام. فرمان ألله سبحان

 9 – 8: ةنحَ تَ مْ ألمُ  ةدألم سوروتعالى د
ْيَطاِن ألرَِّجيمِ    أَُعوُذ بِاللِه ِمَن ألشَّ

م   َّلَّ  َٰك  ينَ َعِن  ٱّللَّ  َيۡنَهى ِ ۡم ِِف  ٱَّلَّ َٰتِل وك  ِينِ لَۡم ي َق َولَۡم  ٱل 
ٓوا  إََِلِۡهۡم  إِنَّ  ۡقِسط  ۡم َوت  وه  ن َتََبُّ

َ
ۡم أ َٰرِك  ن دَِي ِ م م  وك  رِج  ۡ َي 

 َ ِبُّ  ٱّللَّ ۡقِسِطيَ ُي  َما ٨ ٱلۡم  م   إِنَّ َٰك  ِينَ َعِن  ٱّللَّ  َيۡنَهى  ٱَّلَّ
ۡم ِِف  ََٰتل وك  ينِ َق ِ َٰٓ  ٱل  وا  لََعَ ََٰهر  ۡم َوَظ َٰرِك  ن دَِي ِ م م  وك  ۡخرَج 

َ
َوأ

م   ئَِك ه  َلَٰٓ و 
 
ۡم فَأ َّه  ۡم  َوَمن َيَتَول ن تََولَّوۡه 

َ
ۡم أ إِۡخَراِجك 

ونَ  َٰلِم    ٩ ٱلظَّ
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  :ڽمقصود
تيدق ملارڠ كامو درڤد بربوأت باءيق دأن ألله "

أورڠ يڠ تيدق ممرڠي -برلآكو عاديل كڤد أورڠ
كامو كرأن أڬام ﴿كامو﴾، دأن تيدق مڠلوأركن 

سسوڠڬوهڽ ألله  ،كامو دري كامڤوڠ هلامن كامو
 .أورڠ يڠ برلآكو عاديل-مڠاسيحي أورڠ

سسوڠڬوهڽ ألله هاڽله ملارڠ كامو درڤد 
أورڠ يڠ ممرڠي كامو -منجاديكن تمن رأڤت أورڠ

كرأن أڬام ﴿كامو﴾، دأن مڠلوأركن كامو دري 
كامڤوڠ هلامن كامو، سرتا ممبنتو ﴿أورڠ لآين﴾ 
أونتوق مڠوسير كامو. دأن ﴿أيڠتله﴾، سسياڤا يڠ 
-منجاديكن مريك تمن رأڤت، مك مريك أيتله أورڠ

 .“ أورڠ يڠ ظاليم
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أيات أين جلس منونجوقكن بهاوأ تيدق أد سالهڽ 
كيت موجودكن هوبوڠن يڠ باءيق دڠن  أونتوق

أورڠ بوكن أسلام، خصوصڽ مريك يڠ تيدق برنية 
  جاهت ترهادڤ كيت دأن أڬام كيت.

 
  سيدڠ جمعة يڠ دملياكن،

ألم دربيذأ ن دأن كڤلباڬايان ڤ وجودڽستروسڽ دڠن 
ت بركوڠسي نيلاي دأڤ مريك ،هيدوڤ ما نسي أين

ماسيڠ. -دألم بوديا ماسيڠمورني يڠ وجود د
ڤركوڠسين نيلاي مورني أين دأڤت ممبريكن سوأتو 

دأن ساليڠ حرمت  كهيدوڤن يڠ لبيه هرموني
  دألم سسوأتو مشاركت.مڠحرمتي د

 دألم كجادين ما نسي أينڤربيذأ ن دأن كڤلباڬايان د
بوكنله ساتو ككورأڠن أتاو كلبيهن تتاڤي أكن 
منجادي سومبر كقوأتن كرأن ككورأڠن دأن كلبيهن 
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ڠ أنتارأ ساتو سام لآين. ڤركارأ أين أيت يڠ منمڤو
بوكن سبب أونتوق برموسوهن، تتاڤي ڤرلو دڬوناكن 
باڬي ساليڠ ملڠكڤكن. چونتوهڽ، باتو تيدق بوليه 
دسوسون تنڤا سيمين، بڬيتو جوڬ باهن لآين يڠ 
ممرلوكن سوكوڠن أونتوق منجادي باڠونن. أوليه 

كن ترتڬق جك ماسيه تردأڤت أيت، كبنرن تيدق أ
أخير سكالي، ماريله  ن أنتارأ ساتو سام لآين.ا  نڤڠهي

سام مرنوڠ دأن مڠمبيل أعتبر درڤد فرمان -كيت سام
ألله يڠ مڽرو منريما كڤلباڬايان بڠسا دأن ورنا كوليت 

 .سباڬاي ساتو رحمة
 

ْيَطاِن ألرَِّجيِم:   أَُعوُذ بِاللِه ِمَن ألشَّ
ِ  َوِمنۡ  َٰتِه َٰتِ َخلۡق   ۦَءاَي ََٰو َم ۡرِض وَ  ٱلسَّ

َ
َٰف  وَ  ٱۡۡل  ٱۡختَِل

َٰلِِمَي  َٰٖت ل ِلَۡع َٰلَِك ٓأَلَي ۡم  إِنَّ ِِف َذ َٰنِك  لَۡو
َ

ۡم َوأ لِۡسنَتِك 
َ

  ٢٢أ
 :ڽمقصود
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تندأ يڠ ممبوقتيكن ككوأسا نڽ دأن -دأن د أنتارأ تندأ"
كبيجقسنا نڽ أياله كجادين لآڠيت دأن بومي، دأن 
ڤربيذأ ن بهاس كامو دأن ورنا كوليت كامو. 

-دمكين أيت مڠاندوڠي كترأڠنسسوڠڬوهڽ يڠ 
 ."أورڠ يڠ برڤڠتاهوأن-كترأڠن باڬي أورڠ

 
َباَرَك أللَُّه لِي َولَُكْم فِى ألُْقْرَءأِن ألَْعِظيِم، َونََفَعِني 
ْكِر ألَْحِكيِم، َوَتَقبََّل  َوأ ِيَّاكُْم بَِما فِيِه ِمَن ألآ َياِت َوألذِّ

ي ِميُع ألَْعلِيُم، أَقُوُل َقْولِ ِمنِّي َوِمْنُكم تِلاََوَتُه أ ِنَُّه ُهَو ألسَّ 
ْسَتْغِفُر أللََّه ألَْعِظيَم لِي َولَُكْم، َولَِسائِِر أَ َهَذأ وَ 

ألُْمْسلِِميَن َوألُْمْسلَِماِت، وألُْمْؤِمنِيَن َوألُْمْؤِمَناِت، 
َفاْسَتْغِفُروُه فََيا َفْوَز ألُْمْسَتْعِفِرْيَن َوَيا نََجاَة ألتَّائِبِْيَن.

  


