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 دراعيكنڤوليڬامي سنه يڠ 
(23 Februari 2018M/ 7 Jamadil Akhir 1439H) 

 
ا ِنَّ الَْحْمَد لله نَْحَمُدُه َونَْسَتِعْيُنُه َونَْسَتْغِفُرُه، َونَُعْوُذ 

َئاِت اَْعَمالَِنا، َمْن َيْهِدِه اب لله ِمْن ُشُرْورِ اَنُْفِسَنا َوِمْن َسيِّ
  ُيْضلِْل َفَلا َهاِدَي َلُه،الله َفَلا ُمِضلَّ لَُه َوَمْن 

َّ اللُه َوحَدُه لآَ َشِريَك لَُه، َواَْشَهُد  اَْشَهُد اَن لآ  ا ِلََه ا ِلآ
ًدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه، اَللَُّهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َعَلى  اَنَّ ُمَحمَّ

ٍد َوَعَلى ا لِِه َواَْصَحابِِه اَْجَمِعيَن. ِدنَا ُمَحمَّ  َسيِّ
ا َبْعُد،   اَمَّ

ِه، تَُّقوا اللَه، اُْوِصيُكْم َوا ِيَّاَي بَِتْقَوى اللاِ َفَيا ِعَباَد اللِه، 
 َفَقْد َفاَز الُْمتَُّقوَن.

 
  سيدڠ جمعة يڠ بربهاڬيا

 هماريله كيت منيڠكتكن كتقوا ن كڤد الله سبحان
وتعالى دڠن منجالنكن سڬالآ سوروهنڽ دان 



2 
 

مودهن كيت -منيڠڬلكن سڬالآ لآرڠنڽ. موده
اورڠ يڠ برجاي دان مليا -اورڠ كالڠندالم  ڠترڬولو

دالم سوره  ددنيا دان داخيرة. سباڬايمان فرمان الله
 :13ايات  اتْ رَ جُ الهُ 

ْيَطاِن الرَِّجْيمِ   اَُعْوُذ بِاللِه ِمَن الشَّ
َها يُّ

َ
أ نََثَٰ  ٱنلَّاس   َيَٰٓ

 
ِن َذَكرٖ َوأ م م  إِنَّا َخلَۡقَنَٰك 

ۡم  ۡكَرَمك 
َ
وٗبا َوَقَبآئَِل ِِلََعاَرف ٓوا ْۚ إِنَّ أ ع  ۡم ش  وََجَعلَۡنَٰك 

ِ ِعنَد  ۡمْۚ إِنَّ  ٱّللَّ َٰك  ۡتَقى
َ
َ أ   ١٣َعلِيٌم َخبرِيٞ  ٱّللَّ
 :مقصودڽ

واهاي اومت ما نسي! سسوڠڬوهڽ كامي تله "
منچيڤتاكن كامو دري للاكي دان ڤرمڤوان، دان 
كامي تله منجاديكن كامو برباڬاي بڠسا دان 

كنلن ﴿دان -برسوكو ڤواق، سوڤاي كامو بركنل
برامه مسرا انتارا ساتو دڠن يڠ لآين﴾. سسوڠڬوهڽ 

مليا كامو د سيسي الله اياله اورڠ يڠ لبيه -سموليا
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ڽ د انتارا كامو، ﴿بوكن يڠ لبيه كتورونن اتاو تقوى
بڠساڽ﴾. سسوڠڬوهڽ الله مها مڠتاهوي، لآڬي 
مها مندالم ڤڠتاهوانڽ ﴿اكن كادا ن دان عمالن 

 ."كامو﴾
ڤد هاري يڠ مليا اين، ماريله كيت مندڠر دان 

ڠ ڤوليڬامي سنه ي"مڠحياتي خطبة يڠ برتاجوق 
 ." دراعيكن
  

  ،سكالينسيدڠ جمعة 
ليه صلى الله ع ڤوليڬامي مروڤاكن سنه نبي كيت

نبي تردهولو، نامون اياڽ سريڠ دساله -دان نبي وسلم
موسوه اسلام -موسوه. فهمي اوليه سباهاڬين ما نسي

لآتر بلاكڠ تله لآما ملنچركن تودوهن  ڤلباڬايدري 
ترهادڤ اسلام خصوصڽ دالم شريعة  لياريڠ 

نتي ه ڤوليڬامي. بهكن سهيڠڬ كيني مريك تيدق
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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 

 لاينمتروووڠ ڬلڤ يڠ سنتياس دبوك ليبر اونتوق 
شهوات ڬولوڠن للاكي. لبيه مالڠ دان مڽديهكن 
كيت اڤابيلا تنتاڠن ترهادڤ ڤوليڬامي اين حاضر 
ملالوءي مريك يڠ مڠاكو براڬام اسلام دان برايمان 

لى الله صترهادڤ اڤ يڠ تله دسمڤا يكن اوليه نبي 
وان دكالڠن علم ماله ترداڤت سباهاڬين. عليه وسلم

يدق مريك اين تمننتڠ ڤوليڬامي. اسلام يڠ توروت 
فهم دان سڠاج تيدق ماهو ممهمي كونسيڤ 
ڤوليڬامي يڠ سبنرڽ دان توجوان يڠ دكهندقي 

 سباڬاي اومت ،نڽ. جوستروتسباليق ڤڠشريڠد
كيت بروسها اونتوق ممهمي حقيقة  اسلام
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ڤوليڬامي دالم اسلام سوڤاي تيدق موده دكليروكن 
 .ڤيهق يڠ مموسوهي اڬام الله-اوليه ڤيهق

 
   جمعة يڠ بربهاڬيا،سيدڠ 

ڤوليڬامي يڠ دشريعتكن ممڤوڽاءي حكمه يڠ 
مڽلوروه اونتوق سموا اومت اسلام. كعاديلن دان 
كممڤوان اداله كايو اوكورڽ. نامون، اڤابيلا 
ڤلقسانا ن ڤوليڬامي اين تيدق مڠيكوت لندسن يڠ 
سڤاتوتڽ، اي بوليه ممباوا كڤد ڤونه دان روسقڽ 

وليڬامي تيدق ساله برڤ اينستيتوسي ككلوارڬان.
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 

يڠ مڠخيانتي سنه اين.  ي اتاو ديري سنديريعدرا
استري يڠ -چوبا بايڠكن براڤ راماي استري

برڤوليڬامي اين تربيار دان تيدق منداڤتكن حق يڠ 
دمان كواجيڤن سا ورڠ سوامي ترهادڤ  سواجرڽ

ار دان انق يڠ تربي-استريڽ. بايڠكن براڤ راماي انق
روسق عقيبة درڤد باڤاڽ يڠ تله مريڠنكن 

 كن براڤ اورڠتڠڬوڠجواب يڠ سڤاتوتڽ. بايڠ
استري يڠ سڠڬوڤ مرده سيقسا ن ايموسي دان 
تكنن ڤراسان جك ا مانه يڠ دبريكن د باهو سا ورڠ 

 سوامي دخيانتي؟
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ڠ ي صلى الله عليه وسلمانتارا حديث رسول الله 
بوليه منجادي ڤريڠاتن دان امران كراس كڤد قوم 

ليه صلى الله عا دم سڤرتي مقصود سبدا رسول الله 
 :وسلم

 ءَ اا جَ مَ هُ نَ يْ بَ  لُ دِ عْ يَ  مْ لَ فَ  انِ تَ اَ رَ مْ ا لِ جَ الرِّ  دَ نْ عِ  انَ كَ  اذَ ا ِ 
 ط  اقِ سَ  هُ قَّ شِ وَ  ةِ امَ يَ القِ  مَ وْ يَ 

 :ڽمقصود
سسياڤا يڠ مميليقي دوا استري لآلو لبيه چندروڠ “

كڤد ساله ساتوڽ مك ڤد هاري قيامة ننتي دي اكن 
داتڠ دڠن كادا ن سباهاڬين توبوهڽ ميريڠ 

نساي دان -﴿رواية ابو داود، ان. “﴿سيڠيت﴾
                                         الترمذي﴾

  
  ،دملياكنسيدڠ جمعة يڠ 
 وتعالى يڠ بربوڽي: هفرمان الله سبحان
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ْيَطاِن الرَِّجْيمِ   اَُعْوُذ بِاللِه ِمَن الشَّ
وا  ِِف  ِإَونۡ  َّلَّ ت ۡقِسط 

َ
وا  فَ  ٱۡۡلََتََٰمَٰ ِخۡفت ۡم أ َطاَب  َما ٱنِكح 

َِن  م م  َّلَّ  ٱلن َِسآءِ لَك 
َ
ََٰعَۖ فَإِۡن ِخۡفت ۡم أ َب َمۡثََنَٰ َوث َلََٰث َور 

َّلَّ 
َ
ۡدََنَٰٓ أ

َ
َٰلَِك أ ۡمْۚ َذ يَۡمَٰن ك 

َ
ۡو َما َملََكۡت أ

َ
َِٰحَدةً أ َتۡعِدل وا  فََو

ول وا     ٣َتع 
 :ڽمقصود

دان جك كامو تاكوت تيدق برلآكو عاديل "
ڤرمڤوان يتيم ﴿اڤابيلا كامو -ترهادڤ ڤرمڤوان

بركهوين دڠن مريك﴾، مك بركهوينله دڠن سسياڤا 
ڤرمڤوان ﴿لآين﴾: -يڠ كامو بركنن دري ڤرمڤوان

دوا، تيڬ اتاو امڤت. كمودين جك كامو بيمبڠ 
ري است-تيدق اكن برلآكو عاديل ﴿د انتارا استري

﴿بركهوينله دڠن﴾ سا ورڠ سهاج، اتاو  كامو﴾ مك
همبا ڤرمڤوان يڠ كامو ميليكي. يڠ -﴿ڤاكايله﴾ همبا
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دمكين ايت اداله لبيه دكت ﴿اونتوق منچڬه﴾ 
 .“سوڤاي كامو تيدق ملاكوكن كظاليمن

 ﴾.3: اءنسل﴿ا
 

بهوا اڤابيلا سا ورڠ  مڠيشارتكن دڠن جلسايات اين 
، دان برلآكو عاديل بوليهللاكي مراسا بيمبڠ تيدق 

كڤد  تيدق ممڤو ممبري نفقه ظاهير دان باطين
، مك سبايقڽ چوكوڤ دڠن سا ورڠ استريڽ-استري
ممڤرتيكايكن كواجرن . اكن تتاڤي، سهاج استري

 دانممڤو  يڠسا ورڠ للاكي س كڤد برڤوليڬامي
شرط كعاديلن كڤد ڤارا استري، -شرطممنوهي 

 ماله بوليهدخواطيري بوليه منچاچتكن كايمانن 
 . ممباوا كڤد ككوفورن
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  ،سيدڠ جمعة يڠ بربهاڬيا
 دمان ڤوليڬامي منجادي سيتواسيببراڤ ترداڤت 
  روسن.اسواتو كه

استري ڤرتام ساكيت برڤنجاڠن، اتاو  جك ڤرتام:
دالم كادا ن يڠ سوكر اونتوق ممنوهي تونتوتن 

   سيكسوال سي سوامي.
ي تيڠڬجك نفسو سيكسوال سوامي ترلآلو  كدوا:

 .دان سوكر دكاول دان دبيمباڠي برلآكو معصية
  
جك بيلڠن قوم وانيتا لبيه راماي درڤد قوم  كتيڬ:
سچارا فطرهڽ ستياڤ ما نسي باءيق  كران للاكي

دان  لبيه لآڬي وانيتا ڤرلو كڤد بيمبيڠن-هللاكي لبي
 اونتوق كايڠينندسمڤيڠ كاسيه سايڠ، 

                              بركلوارڬ.
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استري ڤرتام تيدق داڤت ملاهيركن  جك كا مڤة:
ذورية، سداڠكن سي سوامي بركايڠينن اونتوق 

كايڠينن مميليقي ذورية اداله  دان ممڤوڽاءي ذورية،
ى مڽبوت وتعال هبهكن الله سبحان ،طبيعيسواتو يڠ 

 دالم القرءان يڠ بربوڽي:د
ْيَطاِن الرَِّجْيمِ اَُعْوُذ بِاللِه ِمَن    الشَّ

ي ِنَ   بُّ  ز  َٰتِ ٱلِلنَّاِس ح  َهَو  ۡۡلَنِيَ ٱوَ  لن َِسآءِ ٱِمَن  لشَّ
َقنَطَرةِ ٱ لَۡقَنَِٰطريِ ٱوَ  َهبِ ٱِمَن  لۡم  ةِ ٱوَ  ذلَّ  ۡۡلَۡيلِ ٱوَ  لۡفِضَّ
َسوََّمةِ ٱ نَۡعَٰمِ ٱوَ  لۡم 

َ
َٰلَِك َمَتَٰع   ۡۡلَۡرِث  ٱوَ  ۡۡل ةِ ٱَذ َيوَٰ َۖ ٱ ۡۡلَ ۡنَيا  دلُّ

ۡسن   ۥِعنَده   ّللَّ  ٱوَ    ١٤ اِب لَۡم ٱح 
  :ڽمقصود

دهياسكن ﴿دان دجاديكن اينده﴾ كڤد ما نسي: "
بندا يڠ دايڠيني نفسو، ايايت -كسوكا ن كڤد بندا

ق ڤينق; هرتا بندا يڠ باڽ-ڤرمڤوان دان انق-ڤرمڤوان
تيمبون، دري امس دان ڤراق كود ڤليهارا ن -برتيمبون
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ڠ ترنق سرتا بينات-بيناتڠيڠ برتندا لآڬي ترلآتيه دان 
كبون تانمن. سمواڽ ايت اياله كسنڠن -كبون

هيدوڤ د دنيا. دان ﴿ايڠتله﴾، ڤد سيسي الله اد 
." باءيقڽ ﴿ايايت شرڬ﴾-تمڤت كمبالي يڠ سبايق

 ﴾.14عمران:  لا  ﴿
   

  ،دملياكنسيدڠ جمعة يڠ 
بوليه دسبوتكن سباڬاي فكتور  ڤلباڬايوالآوڤون 
 هحقيقتڽ الله سبحان نامون ڤوليڬامي،رب السن باڬي

وتعالى لبيه مڠتاهوي دان سوده ڤستي تركندوڠ 
حكمه يڠ تيدق داڤت دچاڤاي اوليه عقل  1001

 .مخلوق چيڤتا نڽفيكيرن كيت سباڬاي 
   

ي يڠ يڠ تيدق بتول سڤرتڤوليڬامي يڠ ڤرلقسنا ن 
اورڠ تيدق بوليه  سباهاڬيندلآكوكن اوليه 
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يڠ مڠڬمبركن  دجاديكن اوكورن اتاو تندا ارس
 ريڠكسرڽ. سچارا كونسيڤ ڤوليڬامي يڠ سبن

م كڤينچڠن يڠ برلآكو دال بهاوا داڤت كيت كاتاكن
ڤوليڬامي اداله دسببكن اوليه ڤلقسانا نڽ يڠ تيدق 

كن اوليه هيڠ بتول سڤرتي يڠ دسونمنڤتي كونسيڤ 
وم اڬيان قها. سبصلى الله عليه وسلم رسول الله
كونونڽ هندق منوروت ڤوليڬامي كران برمسلمين 
لاكوكنڽ مڤارا نبي، اكن تتاڤي مريك تيدق  چونتوه

سچارا عاديل دان برتڠڬوڠجواب سڤرتي يڠ 
بي لبيه لآڬي ن-دتونجوقكن اوليه ڤارا نبي، لبيه

خطبة مودهن -. مودهصلى الله عليه وسلم محمد
يمانن كيت ترهادڤ ا  داڤت منمبهكن ك هاري اين

اي ڠ سنتياس سسويوتعالى،  هشريعة الله سبحان
   .دلقسانكن ڤد ستياڤ ماس دان كتيك
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ْيَطاِن الرَِّجْيمِ   اَُعْوُذ بِاللِه ِمَن الشَّ

ۡرَءانِ وَ  ٓقْۚ  نِذرٞ   ١ ٱلَۡمِجيدِ  ٱلۡق  م مُّ ن َجآَءه 
َ
بَۡل َعِجب ٓوا  أ

ۡم َفَقاَل  ِۡنه  ونَ م  َٰفِر  ءٌ َعِجيٌب  ٱلَۡك ءَِذا ٢َهََٰذا ََشۡ
َ
ِمۡتَنا  أ

ُۢ بَعِيٞد  َٰلَِك رَۡجع  َۖ َذ نَّا ت َراٗبا   ٣َوك 
 

َباَرَك اللُه لِْي َولَُكْم فِى الُْقْرا ِن الَْعِظْيمِ َونََفَعنِي َوا ِيَّاكُْم 
ْكِر الَْحِكْيِم َوَتَقبََّل ِمنِّي  بَِما فِْيِه ِمَن الآ َياِت َوالذِّ

ِميُع الْعَ  َُّه ُهَو السَّ َذا لِْيُم. اَقُْوُل َقْولِْي هَ َوِمْنُكْم تِلاَوَتُه ا ِن
َواَْسَتْغِفُروا اللَه الَْعِظْيَم لِْي َولَُكْم َولَِسائِِر الُْمْسلِِمْيَن 
َوالُْمْسلَِماِت َوالُْمْؤِمنِْيَن َوالُْمْؤِمَناِت الآَْحَياِء ِمْنُهْم 

َُّه ُهَو الَْغُفْوُر الرَِّحْيُم. َوالآَْمَوات َفاْسَتْغِفُرْوهُ   ا ِن
 


