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 " Valentine"هاري 
(9 Februari 2018 M/ 23 Jamadil Awal 1439H) 

 

اَلَْحْمُد ِللِه الَِّذى َخلَق المْوَت َوالَحَياَة لَِيْبلَُوكُْم ا يُُّكْم ا ْحَسُن 
َّ  َعَملا، اللُه َوْحَدُه لاَ َشِرْيَك لَُه، َواَْشَهُد  اَْشَهُد اَْن لاَ اِلَـَه ا ِلا

ًدا َعْبُدُه َوَرُسْولُُه، اَللَُّهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َعلَى  اَنَّ َسيَِّدنَا ُمَحمَّ
ٍد َوَعلَى ا لِِه َواَْصَحابِِه َوَمْن َتبَِعُهْم بِا ِْحَساٍن ا ِلَى  ِدنَا ُمَحمَّ َسيِّ

ْيِن.   َيْوِم الدِّ
ا َبْعُد، فََيا  ِعَباَد اللِه، اتَُّقوا اللَه اُوِصْيُكْم َوا ِيَّاَي بَِتْقَوى اللِه اَمَّ

 َفَقْد َفاَز الُْمتَُّقْوَن.
 

ْيَطاِن الرَِّجيِم:  اَُعوُذ بِاللِه ِمَن الشَّ

َها يُّ
َ
أ ِينَ  َيَٰٓ ْ َءاَمُنواْ  ٱَّلذ َ  ٱتذُقوا َمتت لَِغد ٖۖ  ٱّللذ ا قَدذ ٞس مذ َنُظرت َنفت َوۡلت
ْ وَ  ُقوا ه  ٱتذ َ َ إِنذ  ٱّللذ َملُوَن  ٱّللذ ُۢ بَِما َتعت    ١٨َخبُِي

   : يڠ برمقصود
اورڠ يڠ برايمان! برتقوىله كڤد الله ﴿دڠن -واهاي اورڠ"

مڠرجكن سوروهنڽ دان منيڠڬلكن لارڠنڽ﴾ دان هندقله 
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تياڤ ديري مليهت دان ممرهاتيكن اڤ يڠ اي تله -تياڤ
﴿هاري عملڽ﴾ اونتوق هاري ايسوق -سدياكن ﴿دري عمل

اخيرة﴾. دان ﴿سكالي لاڬي دايڠتكن﴾ برتقوىله كڤد الله، 
سسوڠڬوهڽ الله امت مليڤوتي ڤڠتاهوانڽ اكن سڬالا يڠ 

  .“كامو كرجكن
 

                          مسلمين سيدڠ جمعة يڠ دملياكن
-توان، ماريله سام-ساي برڤسان كڤد ديري ساي دان توان
 وتعالى دڠن كيت هسام كيت برتقوى كڤد الله سبحان

سڬالا تيته ڤرينتهڽ، دان دالم ماس يڠ سام كيت  تيمنطاع
رڠن دان تڬاهنڽ. سسوڠڬوهڽ منيڠڬلكن ستياڤ لا

تي بوات مريك يڠ برتقوى كڤداڽ ددنيا دان ن مننا  كبهاڬ
  اخيرة.جوڬ د

يات ر اجْ حِ ال الله سبحانه وتعالى تله برفرمان دالم سوره
39: 
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ْيَطاِن الرَِّجيِم:اَُعوُذ بِاللِه ِمَن   الشَّ

َزي ََِنذ لَُهمت ِِف  قَاَل 
ُ
َويتَتِِن ََل غت

َ
ٓ أ ِ بَِما ۡرِض َرب 

َ وَِينذُهمت  ٱَلت غت
ُ
َوََل

َعِنَي  ۡجت
َ
   ٣٩أ

ابليس بركات: "واهاي توهنكو! كران اڠكاو تله 
منجاديكن داكو سست، ﴿مك﴾ دمي سسوڠڬوهڽ اكو 

سڬالا جنيس معصية كڤد ا دم دان  لوقكنيا  ممڤر اكن
“ڽ د دنيا اين، دان اكو اكن مڽستكن مريك سمواڽتذوري

  
لالو فة ابليس يڠ ساتس الله منجلسكن صبرداسركن ايات د
 جالن كسستن دان اكن مڠهياسي سڬالامڠاجق ما نسي ك

يڠ برچڠڬه دڠن اسلام، دنامڤقكن سڤرتي  ڤربواتن
مڠيكوت شريعة اسلام. ساتو چونتوه ڤركارا يڠ بوليه 

انق رماج ماس -مروسقكن عقيدة امة اسلام تراوتماڽ انق
. valentine هاري كيني اياله ڤرايا ن هاري ككاسيه اتاو

سواتو يڠ امت ممبيمبڠكن ڤرايا ن هاري ككاسيه يڠ داداكن 
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كاسيه سايڠ سسام  نكيعمرتوق فيبرواري اون 14ڤد 
، اسلامككاسيه تله مرسڤ دان ممبوديا دكالڠن مشاركت 

برمولا اخير تاهون  مودي كيت.-خصوصڽ د كالڠن مودا
بر مسجد دسلوروه نسلوروه م هاري اين،ه كلن سهيڠڬه80

جمو ممڤرايڠتكن دان مڠوڤاس بهايڽ -دنيا تيدق جمو
 .مڽمبوت ڤرايا ن ترسبوت

 
  ،جمعة يڠ دملياكنمسلمين سيدڠ 

ڤد اونتوق ممڤركاتاكن ك بيطخسبنرڽ، تيدق ڤرلو باڬي 
. بيلا مان valentineسلوروه سيدڠ جمعة بركاءيتن هاري 
-اياڽ سا وله valentineكيت ڤريڠتكن تنتڠ سمبوتن هاري 

ن بوك اوله ممڤروموسي اتاو ممڤركنلكن هاري ترسبوت.
ڽ، وسيكنڤروماونتوق ممڤركنلكن اتاو مم بيطختوجوان 

مودا اسلام كيت يڠ موده انق -اكن تتاڤي مسئله انق
 ايكوت دڠن چارا هيدوڤ بارت.-ترڤڠاروه دان تريكوت

انق مودا ترڤڠاروه اداله دسببكن كورڠڽ -انق بتاڤ سنڠڽ،
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لمهڽ ايمان دان مراسا مڬه دڠن سمبوتن يڠ  علمو اڬام،
 دباوا اوليه اورڠ بارت.

  
ترلڤس دري عالم رماج، موڠكين كيت ڬينراسي يڠ تله 

 ".valentine هاريمستحيل اونتوق كيت مڽمبوت "
امت  اسلام كيت يڠ براڬام انق -نامون يڠ ممبيمبڠكن انق

-ۏيتياكتيدڠن لبيه لاڬي -دان سنڠ دڤڠاروهي، لبيهموده 
ڤرايا ن هاري  .اكتيۏيتي ڤرڬاولن بيبس انتارا برلاينن جنتينا

 اداله ساعت يڠ ڤاليڠ تڤت  valentine اتاو بركاسيه سايڠ
اونتوق مڠوڠكڤكن ڤراسان چينتا دان  مريك ڤنداڠن ڤد

 كاسيه سايڠ كڤد يڠ دچينتاي اتاو دكاسيهي.
 

  ،مسلمين سيدڠ جمعة يڠ دملياكن
موده دكنلي،  valentineڤرسوالنڽ باڬايمانا سمبوتن هاري 

 انق مودا كيت،-دتريما دان دڠن چڤت ممڤڠاروهي انق
   انتاراڽ: ببراڤ سبب،جواڤنڽ اد 
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  ڤرانن ميديا ڤرتام :
ايايت اڤ يڠ اد دتاڠن دان دالم رومه كيت سنديري. 

اين دسمبوت،  valentineسبولن سبلوم ڤرايا ن هاري 
سالورن ميديا چيتق دان ميديا ايليكترونيك تله مماءينكن 

 .valentineڤرانن باڬي ممريهكن سمبوتن هاري 
اي يڠ منجوال هديه سڤرتي ڤروموسي دري ڤاسراي دان كد

 كاد اوچاڤن مناوركن هرڬ يڠ موره.بوڠا، چوكلت دان 
 راكن سبايا كدوا :

راكن جوڬ چڤت ممڤڠاروهي دان مڽالوركن معلومت تنتڠ  
. اد دكالڠن راكن سبايا اكن مڠڠڬڤ valentineهاري 

سرتا  ڤناكوت كولوت، ادالهكاونڽ يڠ تيدق اد ڤاسڠن 
 .                     كتيڠڬالن زمان

  ڤنديديق كتيڬ :
توسي اينستيڤنديديق ،سامادا دسكوله اتاو د اد كالڠن ڤارا

 سچارا لڠسوڠ اتاو تيدق لڠسوڠ، ڤڠاجين تيڠڬي،
تيدق ساله  كڤد ڤلاجرڽ. valentineممڤركنلكن هاري 
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سكيراڽ دترڠكن سجاره برمولاڽ سمبوتن هاري 
valentine،  سچارا سڽڤ اونتوق تتاڤي اد يڠ مڠنجور

  سمبوتن ترسبوت.
 

   ،مسلمين سيدڠ جمعة يڠ دملياكن
بنرله ڤسانن بڬيندا نبي صلى الله عليه وسلم مڠيڠتكن 

  دڠن سبداڽ، سبواه حديث كيت ملالوءي
َعْن اَبِى َسِعْيٍد الُْخْدرِى َرِضَى اللُه َعْنُه َقاَل، َقاَل َرُسْوُل اللِه 

ًرا َم : لََتتَّبُِعنَّ ُسَنَن الَِّذْيَن ِمْن َقْبلُِكْم ِشبْ َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ 
بِِشْبٍر َوِذَراًعا بِِذَراٍع َحتَّى لَْو َدَخلُْوا ِفى ُجْحِر َضبٍّ 

 ُد َوالنََّصاَرى؟ َقالَ لاَتََّبْعُتُمْوُهْم، قُْلَنا َيا َرُسْوَل اللِه ! الَْيُهوْ 
 َفَمْن؟

  :ڽمقصود
الخدري رضي الله عنه بركات،  دعيسدروايتكن درڤد ابي 

يكوت كامو اكن مڠ"تله برسبدا نبي صلى الله عليه وسلم، 
اومت يڠ -عادة﴾ اومت-جيجق لڠكه ﴿اتاو عمالن دان عادة
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تردهولو درڤد كامو سجڠكل دمي سجڠكل دان سهاستا 
دمي سهاستا، سهيڠڬاكن جك مريك ماسوق كلوبڠ بياوق 

. لالو كامي سكاليڤون كامو تتڤ اكن مڠيكوتي مريك
اڤاكه يهودي دان نصراني واهاي رسول الله يڠ “برتاڽ، 

لالو جواڤ نبي صلى الله عليه وسلم، “ اڠكاو مقصودكن؟
  “.سياڤا لاڬي جك بوكن مريك“
 

 :هاتس ايالڤولن دري خطبة يڠ تله دسمڤا يكن دكسيم
اوله ڠيله مريك دان ڤانتساي انق كيت،-دكتيله انق :ڤرتام

  مريك. ڤرڬرقكن
ن اخلاق هندقله دمولاكن دري ڤنديديقن عقيدة دا :واكد
وله سكڠن كيت ترلالو مڠهارڤكن ديديقن دجا لاڬي، رومه

 .مات-سمات
ن سنتياسله كيت ڤيكا دڠن كنالي موسوه اندا دا :كتيڬ

عقيدة  بركاءيتن دڠن يڠ لاڬي لبيه-لبيه سماس، ڤركمبڠن
  اسلام
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ْيَطاِن    الرَِّجيمِ اَُعوُذ بِاللِه ِمَن الشَّ

َُهودُ تَرتََضٰ َعنَك  َولَن ۗۡ قُلت  ٱنلذَصَٰرىٰ َوََل  ٱۡلت ٰ تَتذبَِع ِملذَتُهمت  َحَّتذ
ِ إِنذ ُهَدى  تُهَدٰىۗۡ ُهَو  ٱّللذ َت َولَئِِن  ٱل َبعت َد  ٱتذ َوآَءُهم َبعت هت

َ
ِيأ  ٱَّلذ

ِ َما لََك ِمَن  ٱلتعِلتمِ َجآَءَك ِمَن    ١٢٠ِمن َوِل   َوََل نَِصٍي  ٱّللذ
 :مقصودڽ

كالي اكن -اورڠ يهودي دان نصراني تيدق سكالي-اورڠ
برستوجو اتاو سوك كڤدامو ﴿واهاي محمد﴾ سهيڠڬ 
اڠكاو منوروت ا ڬام مريك ﴿يڠ تله ترڤسوڠ ايت﴾. 
كاتاكنله ﴿كڤد مريك﴾ "سسوڠڬوهڽ ڤتونجوق الله ﴿ا ڬام 
اسلام ايتله ڤتونجوق يڠ بنر". دان دمي سسوڠڬوهڽ جك 

سوده داتڠڽ منوروت كهندق هاوا نفسو مريك سو اڠكا
﴿وحي يڠ ممبري﴾ ڤڠتاهوان كڤدامو ﴿تنتڠ كبنرن﴾، مك 
تيادله اڠكاو اكن ڤروليه دري الله ﴿سسواتوڤون﴾ يڠ داڤت 

 مڠاول دان ممبري ڤرتولوڠن كڤد مو.
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 بَِما مْ َباَرَك اللَُّه لِي َولَُكْم فِى الُْقْرَءاِن الَْعِظيِم، َونََفَعنِي َوا ِيَّاكُ 

ْكِر الَْحِكيِم، َوَتَقبََّل ِمنِّي َوِمْنُكم تِلاََوَتُه  ِفيِه ِمَن الا َياِت َوالذِّ
ِميُع الَْعلِيُم، اَقُوُل َقْولِي َهَذا وَ  ِظيَم ْسَتْغِفُر اللََّه الْعَ اَ ا ِنَُّه ُهَو السَّ

يَن لِي َولَُكْم، َولَِسائِِر الُْمْسلِِميَن َوالُْمْسلَِماِت، والُْمْؤِمنِ 
َوالُْمْؤِمَناِت، فَاْسَتْغِفُروُه فََيا َفْوَز الُْمْسَتْعِفِرْيَن َوَيا نََجاَة 

  التَّائِبِْيَن.
 
 
 
 
 
 
 
 
 


