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اِ َّن ا ْل َح ْم َد لله ن َْح َم ُد ُه َون َْس َت ِع ْي ُن ُه َون َْس َت ْغ ِف ُر ُهَ ،ونَ ُع ْو ُذ
بالله ِم ْن شُ ُر ْورِ اَنْف ُِس َنا َو ِم ْن َس ِّي َئ ِ
ات اَ ْع َمالِ َناَ ،م ْن َي ْه ِد ِه
الله َفلَا ُم ِض َّل لَ ُه َو َم ْن ُيضْ لِ ْل َفلَا َها ِد َي َل ُه،
اَ ْش َه ُد اَن لآ اِلَ َه اِلآ َّ الل ُه َوح َد ُه لآ َ شَ رِيكَ لَ ُهَ ،واَ ْش َه ُد
اَ َّن ُم َح َّمدًا َع ْب ُد ُه َو َر ُسولُ ُه ،اَللَّ ُه َّم َص ِّل َو َسلِّ ْم َع َلى
ين.
َس ِّي ِدنَا ُم َح َّم ٍد َو َع َلى الِ ِه َواَ ْص َحابِ ِه اَ ْج َم ِع َ
اَ َّما َب ْعدُ،
َف َيا ِع َبا َد الل ِه ،اِتَّقُوا الل َه ،اُ ْو ِصي ُك ْم َواِ َّيا َي بِ َت ْق َوى الل ِه،
َف َق ْد َفا َز الْ ُم َّتقُونَ.
سيدڠ جمعة يڠ بربهاڬيا
ماريله كيت منيڠكتكن كتقوان كڤد الله سبحانه
وتعالى دڠن منجالنكن سڬالآ سوروهنڽ دان
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منيڠڬلكن سڬالآ لآرڠنڽ .موده-مودهن كيت
ترڬولوڠ دالم كالڠن اورڠ-اورڠ يڠ برجاي دان مليا
ددنيا دان داخيرة .سباڬايمان فرمان الله دالم سوره
ات ايات :13
ال ُه ُج َر ْ

اَ ُع ْو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِج ْي ِم
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مقصودڽ:
"واهاي اومت مانسي! سسوڠڬوهڽ كامي تله

منچيڤتاكن كامو دري للاكي دان ڤرمڤوان ،دان
كامي تله منجاديكن كامو برباڬاي بڠسا دان
برسوكو ڤواق ،سوڤاي كامو بركنل-كنلن ﴿دان
برامه مسرا انتارا ساتو دڠن يڠ لآين﴾ .سسوڠڬوهڽ
سموليا-مليا كامو د سيسي الله اياله اورڠ يڠ لبيه
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تقوىڽ د انتارا كامو﴿ ،بوكن يڠ لبيه كتورونن اتاو
بڠساڽ﴾ .سسوڠڬوهڽ الله مها مڠتاهوي ،لآڬي
مها مندالم ڤڠتاهوانڽ ﴿اكن كادان دان عمالن
كامو﴾".
ڤد هاري يڠ مليا اين ،ماريله كيت مندڠر دان
مڠحياتي خطبة يڠ برتاجوق "ڤوليڬامي سنه يڠ
دراعيكن ".

سيدڠ جمعة سكالين،
ڤوليڬامي مروڤاكن سنه نبي كيت صلى الله عليه
وسلم دان نبي-نبي تردهولو ،نامون اياڽ سريڠ دساله
فهمي اوليه سباهاڬين مانسي .موسوه-موسوه اسلام
دري ڤلباڬاي لآتر بلاكڠ تله لآما ملنچركن تودوهن
يڠ ليار ترهادڤ اسلام خصوصڽ دالم شريعة
ڤوليڬامي .بهكن سهيڠڬ كيني مريك تيدق هنتي
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ملاكوكن ڤروڤاڬندا بهاوا ڤوليڬامي اداله ظاليم،
تيدق عاديل ،منينداس دان مرنداهكن قوم وانيتا.
دالم ڤنداڠن مريك جوڬ ،ڤوليڬامي تيدق لبيه دري
تروووڠ ڬلڤ يڠ سنتياس دبوك ليبر اونتوق ملاين
شهوات ڬولوڠن للاكي .لبيه مالڠ دان مڽديهكن
كيت اڤابيلا تنتاڠن ترهادڤ ڤوليڬامي اين حاضر
ملالوءي مريك يڠ مڠاكو براڬام اسلام دان برايمان
ترهادڤ اڤ يڠ تله دسمڤايكن اوليه نبي صلى الله
عليه وسلم .ماله ترداڤت سباهاڬين دكالڠن علموان
اسلام يڠ توروت مننتڠ ڤوليڬامي .مريك اين تيدق
فهم دان سڠاج تيدق ماهو ممهمي كونسيڤ
ڤوليڬامي يڠ سبنرڽ دان توجوان يڠ دكهندقي
دسباليق ڤڠشريڠتنڽ .جوسترو ،سباڬاي اومت
اسلام كيت بروسها اونتوق ممهمي حقيقة
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ڤوليڬامي دالم اسلام سوڤاي تيدق موده دكليروكن
اوليه ڤيهق-ڤيهق يڠ مموسوهي اڬام الله.
سيدڠ جمعة يڠ بربهاڬيا،
ڤوليڬامي يڠ دشريعتكن ممڤوڽاءي حكمه يڠ
مڽلوروه اونتوق سموا اومت اسلام .كعاديلن دان
كممڤوان اداله كايو اوكورڽ .نامون ،اڤابيلا
ڤلقسانان ڤوليڬامي اين تيدق مڠيكوت لندسن يڠ
سڤاتوتڽ ،اي بوليه ممباوا كڤد ڤونه دان روسقڽ
اينستيتوسي ككلوارڬان .برڤوليڬامي تيدق ساله
تتاڤي يڠ سالهڽ اداله سكيراڽ اد ڤڠامال يڠ تيدق
برتڠڬوڠجواب دالم ملقساناكنڽ .رياليتيڽ ،براڤ
راماي للاكي يڠ مڽدري حقيقة اين.
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ستياڤ للاكي يڠ ايڠين برڤوليڬامي ڤرلو مرنوڠ دان
محاسبة ديري سنديري ادكه اين اداله سنه يڠ ڤرلو
دراعي اتاو ديري سنديري يڠ مڠخيانتي سنه اين.
چوبا بايڠكن براڤ راماي استري-استري يڠ
برڤوليڬامي اين تربيار دان تيدق منداڤتكن حق يڠ
سواجرڽ دمان كواجيڤن ساورڠ سوامي ترهادڤ
استريڽ .بايڠكن براڤ راماي انق-انق يڠ تربيار دان
روسق عقيبة درڤد باڤاڽ يڠ تله مريڠنكن
تڠڬوڠجواب يڠ سڤاتوتڽ .بايڠكن براڤ اورڠ
استري يڠ سڠڬوڤ مرده سيقسان ايموسي دان
تكنن ڤراسان جك امانه يڠ دبريكن د باهو ساورڠ
سوامي دخيانتي؟
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انتارا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يڠ
بوليه منجادي ڤريڠاتن دان امران كراس كڤد قوم
ادم سڤرتي مقصود سبدا رسول الله صلى الله عليه
وسلم:
اِ َذا َكا َن ِع ْن َد ال ِّر َج ِل ا ْم َراَ َت ِان فَلَ ْم َي ْع ِد ُل َب ْي َن ُه َما َجا َء
َي ْو َم ال ِق َيا َم ِة َو ِش َّق ُه َساقِط

مقصودڽ:
“سسياڤا يڠ مميليقي دوا استري لآلو لبيه چندروڠ
كڤد ساله ساتوڽ مك ڤد هاري قيامة ننتي دي اكن
داتڠ دڠن كادان سباهاڬين توبوهڽ ميريڠ
﴿سيڠيت﴾“﴿ .رواية ابو داود ،ان-نساي دان
الترمذي﴾

سيدڠ جمعة يڠ دملياكن،
فرمان الله سبحانه وتعالى يڠ بربوڽي:
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اَ ُع ْو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِج ْي ِم
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مقصودڽ:

"دان جك كامو تاكوت تيدق برلآكو عاديل
ترهادڤ ڤرمڤوان-ڤرمڤوان يتيم ﴿اڤابيلا كامو
بركهوين دڠن مريك﴾ ،مك بركهوينله دڠن سسياڤا
يڠ كامو بركنن دري ڤرمڤوان-ڤرمڤوان ﴿لآين﴾:
دوا ،تيڬ اتاو امڤت .كمودين جك كامو بيمبڠ
تيدق اكن برلآكو عاديل ﴿د انتارا استري-استري
كامو﴾ مك ﴿بركهوينله دڠن﴾ ساورڠ سهاج ،اتاو
﴿ڤاكايله﴾ همبا-همبا ڤرمڤوان يڠ كامو ميليكي .يڠ
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دمكين ايت اداله لبيه دكت ﴿اونتوق منچڬه﴾
سوڤاي كامو تيدق ملاكوكن كظاليمن“.
﴿النساء.﴾3 :
ايات اين مڠيشارتكن دڠن جلس بهوا اڤابيلا ساورڠ
للاكي مراسا بيمبڠ تيدق بوليه برلآكو عاديل ،دان
تيدق ممڤو ممبري نفقه ظاهير دان باطين كڤد
استري-استريڽ ،مك سبايقڽ چوكوڤ دڠن ساورڠ
استري سهاج .اكن تتاڤي ،ممڤرتيكايكن كواجرن
برڤوليڬامي كڤد سساورڠ للاكي يڠ ممڤو دان
ممنوهي شرط-شرط كعاديلن كڤد ڤارا استري،
دخواطيري بوليه منچاچتكن كايمانن ماله بوليه
ممباوا كڤد ككوفورن.
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سيدڠ جمعة يڠ بربهاڬيا،
ترداڤت ببراڤ سيتواسي دمان ڤوليڬامي منجادي
سواتو كهاروسن.
ڤرتام :جك استري ڤرتام ساكيت برڤنجاڠن ،اتاو
دالم كادان يڠ سوكر اونتوق ممنوهي تونتوتن
سيكسوال سي سوامي.
كدوا :جك نفسو سيكسوال سوامي ترلآلو تيڠڬي
دان سوكر دكاول دان دبيمباڠي برلآكو معصية.
كتيڬ :جك بيلڠن قوم وانيتا لبيه راماي درڤد قوم
للاكي كران سچارا فطرهڽ ستياڤ مانسي باءيق
للاكي لبيه-لبيه لآڬي وانيتا ڤرلو كڤد بيمبيڠن دان
كاسيه سايڠ ،دسمڤيڠ كايڠينن اونتوق
بركلوارڬ.
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كامڤة :جك استري ڤرتام تيدق داڤت ملاهيركن
ذورية ،سداڠكن سي سوامي بركايڠينن اونتوق
ممڤوڽاءي ذورية ،دان كايڠينن مميليقي ذورية اداله
سواتو يڠ طبيعي ،بهكن الله سبحانه وتعالى مڽبوت
ددالم القرءان يڠ بربوڽي:
اَ ُع ْو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِج ْي ِم
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مقصودڽ:

"دهياسكن ﴿دان دجاديكن اينده﴾ كڤد مانسي:
كسوكان كڤد بندا-بندا يڠ دايڠيني نفسو ،ايايت
ڤرمڤوان-ڤرمڤوان دان انق-ڤينق; هرتا بندا يڠ باڽق
برتيمبون-تيمبون ،دري امس دان ڤراق كود ڤليهاران
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يڠ برتندا لآڬي ترلآتيه دان بيناتڠ-بيناتڠ ترنق سرتا
كبون-كبون تانمن .سمواڽ ايت اياله كسنڠن
هيدوڤ د دنيا .دان ﴿ايڠتله﴾ ،ڤد سيسي الله اد
تمڤت كمبالي يڠ سبايق-باءيقڽ ﴿ايايت شرڬ﴾".
﴿ال عمران.﴾14 :
سيدڠ جمعة يڠ دملياكن،
والآوڤون ڤلباڬاي فكتور بوليه دسبوتكن سباڬاي
السن باڬي برڤوليڬامي ،نامون حقيقتڽ الله سبحانه
وتعالى لبيه مڠتاهوي دان سوده ڤستي تركندوڠ
 1001حكمه يڠ تيدق داڤت دچاڤاي اوليه عقل
فيكيرن كيت سباڬاي مخلوق چيڤتانڽ.
ڤرلقسنان ڤوليڬامي يڠ يڠ تيدق بتول سڤرتي يڠ
دلآكوكن اوليه سباهاڬين اورڠ تيدق بوليه
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دجاديكن اوكورن اتاو تندا ارس يڠ مڠڬمبركن
كونسيڤ ڤوليڬامي يڠ سبنرڽ .سچارا ريڠكس
داڤت كيت كاتاكن بهاوا كڤينچڠن يڠ برلآكو دالم
ڤوليڬامي اداله دسببكن اوليه ڤلقسانانڽ يڠ تيدق
منڤتي كونسيڤ يڠ بتول سڤرتي يڠ دسونهكن اوليه
رسول الله صلى الله عليه وسلم .سباهاڬيان قوم
مسلمين برڤوليڬامي كران كونونڽ هندق منوروت
چونتوه ڤارا نبي ،اكن تتاڤي مريك تيدق ملاكوكنڽ
سچارا عاديل دان برتڠڬوڠجواب سڤرتي يڠ
دتونجوقكن اوليه ڤارا نبي ،لبيه-لبيه لآڬي نبي
محمد صلى الله عليه وسلم .موده-مودهن خطبة
هاري اين داڤت منمبهكن كايمانن كيت ترهادڤ
شريعة الله سبحانه وتعالى ،يڠ سنتياس سسواي
دلقسانكن ڤد ستياڤ ماس دان كتيك.
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َوالْ ُم ْسلِ َم ِ
ات الآ َ ْح َيا ِء ِم ْن ُه ْم
َوالآ َ ْم َوات َف ْاس َت ْغ ِف ُر ْو ُه اِنَّ ُه ُه َو الْ َغ ُف ْو ُر ال َّر ِح ْي ُم.
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