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تتلون ٱلكتب أفَل تعقلون ٤٤

اَ ْش َه ُد اَ ْن لآ اِلَ َه اِلآ َّ الل ُه َو ْح َد ُه لآ َ شَ ِر ْيكَ لَ ُهَ ،واَ ْش َه ُد
اَ َّن ُم َح َّمدًا َع ْب ُد ُه َو َر ُسولُ ُه َصلَّى الل ُه َع َلي ِه َو َع َلى الِ ِه
َواَ ْص َحابِ ِه َو َم ْن َتبِ َع ُه ْم بِ ِا ْح َس ٍان اِلَى َيو ِم ال ِّدينِ .
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 جماعه يڠ درحمتي الله سكالين،
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ساي برڤسان كڤد ديري ساي سنديري دان مڽرو
كڤد سيدڠ جماعه يڠ دكاسيهي سكالين ،ماريله
سام-سام كيت منيڠكتكن كايمانن دان كتقوان
كڤد الله سبحان وتعالى دڠن سبنر-بنر تقوى دڠن
ملقساناكن سڬالآ ڤرينتهڽ دان منجاوهي سڬالآ
لآرڠنڽ .خطيب اكن مڽمڤايكن خطبة يڠ
برتاجوق“ :كباجيقن تڠڬوڠجواب برسام“.
سيدڠ جمعة يڠ دكاسيهي الله،
ديواس اين ،مشاركت دݢالقکن اونتوق ملاكوكن
ڤركارا كباجيقن سام اد د ڤريڠكت ڬلوبال ماهوڤون
دالم نڬارا سنديري اتاو دالم رواڠ كومونيتي
ستمڤت يڠ لبيه كچيل .اد ڤون عمالن كباجيقن
اين سميمڠڽ دتونتوت د دالم اسلام .كباجيقن دان
كباءيقن اداله ساتو ڤركارا يڠ ممباوا مقصود يڠ
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سام .اداڤون اسڤيک كباجيقن امت لواس يڠ مان
اي مروڤاكن ڤربواتن يڠ منونتوت مانسي ملاكوكن
تڠڬوڠجواب سوسيال يڠ ملڠكاو باتسن اڬام،
بڠسا ،ورنا كوليت دان بوديا.
اڤابيلا ممبيچاراكن تنتڠ كباجيقن ،كيت بياساڽ
اكن تربايڠ ڤلباڬاي اوسها اونتوق منچوكوڤكن
كڤرلوان ڬولوڠن يڠ تيدق بركممڤوان .سباڬاي
چونتوه ،ممبنتو فقير ميسكين ،انق يتيم ،ڬولوڠن
كورڠ اوڤاي ،ورڬ امس ،ڬلنداڠن ،مڠسا بنچان
دان سباڬايڽ .لآزيمڽ ،كيت سريڠ مڠهولوركن
بنتوان دالم بنتوق ماتيريال ) (materialاتاو خدمت
بقتي .اڤ سكالي ڤون بنتوق بنتوان يڠ كيت
هولوركن ،ايت اداله عمل كباجيقن كيت د سيسي
الله سبحان وتعالى يڠ تيڠڬي درجت دان ڤاهلاڽ.
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فرمان الله سبحان وتعالى دالم سوره ال عمران ايات
:115
اَ ُعو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِجي ِم:
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ُۗ
ۡ
َّ
َ
ُ
بٱلمتقي ١١٥

مقصودڽ :
”دان اڤ سهاج كباجيقن مريك كرجكن ،مك

مريك تيدق سكالي-كالي اكن دهالڠي ﴿منريما
ڤاهلا﴾ دان الله مڠتاهوي اورڠ يڠ برتقوى“.

ايڠتله ،عمل كباءيقن يڠ دسرو اين بوكنله هاڽ
مڠاجق اومت اسلام اونتوق منديريكن صلاة
ماهوڤون بردعوة د جالن الله سمات-مات ،ماله
دالم سكوڤ ) (skopيڠ لبيه لواس اي مڠاجق
كيت سموا سوڤاي سنتياس منجاڬ كمصلحتن
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مشاركت ستمڤت خصوصڽ د دالم نڬارا كيت
مليسيا.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الله سكالين،
برداسركن كڤد ستاتيستيك ) (statistikيڠ
دڤراوليهي درڤد جابتن ڤراڠكان مليسيا ،تاهون
 2016منونجوقكن سباڽق  9.1ڤراتوس درڤد جومله
كسلوروهن ڤندودوق مليسيا اداله ڬولوڠن ورڬ
امس 1.3 ،ڤراتوس اداله ڬولوڠن اورڠ كلاينن
اوڤاي ﴿ ﴾OKUيڠ بردفتر دڠن جابتن كباجيقن
مشاركت ﴿ ،﴾JKMمانكالآ  32.2ڤراتوس اداله
ڬولوڠن كانق-كانق يڠ مروڤاكن سباهاڬين درڤد
 31جوتا ڤندودوق مليسيا .برداسركن کڤد جومله
اين ،داڤت دفهمي بهاوا ترداڤت سڬلينتير مشاركت
كيت يڠ امت ممرلوكن سوكوڠن دان بنتوان
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ڤلباڬاي ڤيهق اونتوق ممبينا كهيدوڤن يڠ لبيه
سجهترا ،اڤاته لآڬي ،سجق كبلاكڠن اين كيت
سريڠ ممباچ بريتا يڠ مماڤركن تنتڠ ڤلباڬاي مسئله
سوسيال د كالڠن رعيت مليسيا يڠ ترڤيڠڬير عقيبة
سيكڤ تيدق امبيل تاهو جيرن تتڠڬ دان اڤ يڠ
برلآکو دڤرسكيترن مريك.
انتارا مسئله يڠ مڠهيريس ڤراسان كيت اياله ترداڤت
كيس-كيس ڤڠابايان ترهادڤ ايبو باڤ يڠ تله
منچچه اوسيا امس دان اورڠ كلاينن اوڤاي
﴿ ،﴾OKUڤمبواڠن بايي عبارت سمڤه د جالنن،
انق رماج يڠ تردده کڤد مسئله داده ،كيس روڬول
دان باڽق لآڬي .ڤرسوالنڽ ،د مانكه كسدرن كيت
سباڬاي اومت اسلام دالم مميكول تڠڬوڠجواب
برسام منجاڬ كباجيقن دان مڠمبيل برت ڤريحال
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اورڠ ٢سدميكيان .بوكنكه رسول الله صلى الله
عليه وسلم تله برڤسان :
َع ْن ال ُّن ْع َم ِان ا ْبنِ َب ِشيرٍَ ،قا َل َ :قا َل َر ُسو ُل اللَّ ِه َصلَّى
ين ِفي َت َوا ِّد ِه ْم
اللَّ ُه َع َل ْي ِه َو َسلَّ َم َ " :م َث ُل الْ ُمؤ ِْم ِن َ
َو َت َر ُاح ِم ِه ْم َو َت َعا ُط ِف ِه ْمَ ،م َث ُل الْ َج َس ِد اِ َذا ْاش َت َكى ِم ْن ُه
الس َه ِر َوالْ ُح َّمى.
ُعضْ ٌو َتدَا َعى لَ ُه َسائِ ُر الْ َج َس ِد بِ َّ
مقصودڽ :

“درڤد نعمان بن بشير بركات :برسبدا رسول الله
 :ڤرومڤامان اورڠ يڠ برايمان يڠ ساليڠ چينتا-
منچينتاءي ،كاسيه-مڠاسيهي ،دان برلمه-لمبوت
عبارت ساتو توبوه بادن يڠ جك دتيمڤا كساكيتن
مك سلوروه توبوهڽ توروت مراساكن ساكيت دڠن
تيدق داڤت تيدور دان مڠهيدڤ دمم“.

﴿حديث رواية مسلم﴾
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اوليه ايت ،ماريله كيت برسام-سام مميكول
تڠڬوڠجواب دالم منجاڬ كباجيقن دان مڠمبيل
برت ڤريحال مشاركت د سكليليڠ كيت سڤرتيمان
يڠ دڤراينتهكن اوليه الله سبحان وتعالى دان يڠ د
انجوركن اوليه نبي محمد صلى الله عليه وسلم
.سموݢ سݢالآ ݢجالآ بوروق د دالم مشارکت
داڤت داتسي.
سيدڠ جمعة يڠ دملياكن،
ڤيهق کراجاءن تله مرانچڠ دان ملقساناکن ڤلباݢاي
ڤروݢرم کباجيقن اونتوق رعيت د نݢارا اين .انتاراڽ
مڽدياكن رومه -رومه ڤرليندوڠن د سلوروه نݢارا
باڬي كانق-كانق يڠ دبواڠ كلوارڬ دان ددرا سرتا
انق-انق يتيم يڠ تياد ڤنجاڬ .سلاين ايت ،ترداڤت
جوڬ رومه-رومه ڤرليندوڠن يڠ منمڤتكن ڬولوڠن
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ڤڠميس دان مريك يڠ سباتڠ كارا تياد تمڤت
برڬنتوڠ .
جابتن كباجيقن مشاركت تله دبري سجومله
ڤرونتوكن باڬي تاهون  2017اونتوق مڠوروس
كڤرلوان كسموا ڤڠهوني يڠ دتمڤتكن د سموا
اينستيتوسي كباجيقن د سلوروه مليسيا سلاين درڤد
بنتوان اونتوق مڠسا بنجير ،مڠسا كبكرن ،مڠسا
بنچان عالم يڠ لآين دان سباڬايڽ يڠ دبريكن دري
سماس ك سماس مڠيكوت كڤرلوان .ميمڠله
منجادي تڠڬوڠجواب كراجان دالم منجاڬ
كباجيقن رعيت ،نامون ڤيهق ڤمرينته جوڬ برڬنتوڠ
كڤد كڤريهاتينن رعيت مليسيا خصوصڽ دالم
ممبري دان مڽالوركن معلومت بركاءيتن ڬولوڠن يڠ
كورڠ برنصيب باءيق دان ممرلوكن ڤرتولوڠن
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سڤرتي سبدا نبي صلى الله عليه وسلم:
َم ْن َد َّل َعلَى َخ ْي ٍر فَ َل ُه ِم ْث ُل اَ ْج ِر َف ِاعلِ ِه
مقصودڽ :
“سسياڤا يڠ مڽرو كڤد كباجيقن ﴿كباءيقن﴾ ،مك

دي اكن منداڤت ڤاهلا يڠ سام سڤرتي اورڠ يڠ
مڠرجكن كباجيقن ﴿كباءيقن﴾ ايت“.

﴿حديث رواية مسلم﴾

سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الله سكالين،
مڠاخيري خطبة ڤد هاري اين ،ميمبر ايڠين مڠاجق
سيدڠ جمعة سكالين اونتوق سام-سام مڠحياتي
اينتيڤتي خطبة يڠ تله دسمڤايکن سباڬاي ڤدومن د
دالم كهيدوڤن كيت انتاراڽ :
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ڤرتام  :برلومبا-لومبا دالم مڠرجكن عمل كباجيقن.
كدوا  :سيكڤ مڽانتوني ڬولوڠن يڠ كورڠ
برنصيب باءيق بوكن سقدر تندا اورڠ يڠ برشكور
بهكن ممڤركوكوه كايمانن ،كتقوان دان ڤراسان
ساليڠ كاسيه-مڠاسيهي انتارا ساتو سام لآين.
كتيڬ  :ڬنجرن ڤاهلا باڬي سسياڤا يڠ برسوڠڬوه-
سوڠڬوه دالم ملاكوكن عمل كباءيقن.
اَ ُعو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِجي ِم:

َ ُُۡ ْ
َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ ۡ َ ُ ْ
َ
َٰٓ
يأيها ٱَّلين ءامنوا ٱركعوا وْۤاوُدُجۡسٱ وٱعبدوا
َ َّ ُ ۡ َ ۡ َ ُ ْ ۡ َ ۡ َ َ َّ ُ ُ ۡ
َ
ۡي ل َعلك ۡم تفل ُحون۩ ٧٧
ربكم وٱفعلوا ٱۡل

مقصودڽ :
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”واهاي اورڠ ٢يڠ برايمان رکوعله سرتا سوجودله
﴿مڠرجاکن سمبهيڠ﴾ دان برعبادةله کڤد توهن
﴿کامو دڠن منتوهيدکنڽ﴾ سرتا کرجاکنله عمل٢
کباجيقن سوڤايا کامو برجاي ﴿د دنيا دان د
اخيرة﴾﴿“.سورة الحج ايات ﴾ 77
َبا َر َك اللَّ ُه لِي َولَ ُك ْم فِى الْ ُق ْر َء ِان الْ َع ِظي ِمَ ،ونَ َف َع ِني
َواِ َّياكُ ْم بِ َما فِي ِه ِم َن الآ َي ِ
ات َوال ِّذ ْك ِر الْ َح ِكي ِمَ ،و َت َق َّب َل
الس ِمي ُع الْ َعلِي ُم ،اَقُو ُل َق ْولِي
ِم ِّني َو ِم ْن ُكم تِلا َ َو َت ُه اِنَّ ُه ُه َو َّ
َه َذا َواَ ْس َت ْغ ِف ُر اللَّ َه الْ َع ِظي َم لِي َولَ ُك ْمَ ،ولِ َسائِ ِر
ين َوالْ ُمؤ ِْم َن ِ
ين َوالْ ُم ْسلِ َم ِ
ات،
ات ،والْ ُمؤ ِْمنِ َ
الْ ُم ْسلِ ِم َ
َف ْاس َت ْغ ِف ُرو ُه فَ َيا فَ ْو َز الْ ُم ْس َت ْغ ِف ِر ْي َن َو َيا ن ََجا َة ال َّتائِبِ ْي َن.
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د امبڠ رمضان
)(11 Mei 2018M / 25 Syaaban 1439H

ض ِص َيا َم َر َم َضا َن َع َلى الْ ُمؤ ِْم ِن ْي َن
اَلْ َح ْم ُد لِلَّ ِه ٱلَّ ِذي َف َر َ
لصائِ ِم ْي َن اَ ْج ًرا َع ِظ ْي ًما.
َواَ َع َّد لِ َّ
اَ ْش َه ُد اَ ْن لآ اِل ٰ َه اِلآ َّ الل ُه َو ْح َد ُه لآ َ شَ ِر ْيكَ َل ُه َو َلآ نَ َّت ِخ ُذ
ِم ْن ُد ْونِ ِه نِدا َو َلآ َولِياَ ،واَ ْش َه ُد اَ َّن َس ِّي َدنَا ُم َح َّمدًا َع ْب ُد ُه
َو َر ُس ْولُ ُه اِ ْص َط َفا ُه َو َج َع َل ُه َر ْح َم ًة لِ ْل َع َل ِم ْي َن .اَللَّ ُه َّم َص ِّل
َو َسلِّ ْم َو َبارِ ْك َع َلى َس ِّي ِدنَا ُم َح َّم ٍد َو َع َلى الِ ِه َو َص ْح ِب ِه
اَ ْج َم ِع ْي َن.
اَ َّما َب ْعدُ،
َف َيا ِع َبا َد الل ِه ،اتَّقُوا الل َه ،اُ ْو ِص ْي ُك ْم َواِ َّيا َي بِ َت ْق َوى الل ِه،
َف َق ْد َفا َز الْ ُم َّت ُق ْو َن
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله،
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ڤد هاري جمعة ڤڠهولو سڬالآ هاري يڠ ڤنوه دڠن
كبركتن دان دتمبه ڤولآ كبرادان كيت د دالم
مسجد ،ماريله كيت برسام-سام ممبينا دان
منيڠكتكن کتقواءن كيت كڤد الله سبحان وتعالى،
ايايت دڠن برسوڠڬوه-سوڠڬوه ملقساناكن سڬالآ
ڤرينتهڽ دان منجاوهي سڬالآ تڬاهنڽ .موده-مودهن
كيت منجادي همبا يڠ طاعة سرتا منداڤت
کجاياءن د دنيا دان د اخيرة .تاجوق خطبة كيت
ڤد هاري اين اياله " د امبڠ رمضان“.
سيدڠ جمعة يڠ دكاسيهي الله،
سدر اتاو تيدق كيت تله برادا د بولن شعبان ،باڬي
مريك يڠ ملاتيه ديري دڠن ڤواسا سنة د بولن رجب
دان شعبان ،مريك اين مولآ تراس لمباين رمضان،
لبيه ٢لآݢي باݢي مريک يڠ سنتياس بردعا ستياڤ
14

كالي سلڤس صلاة سڤرتي دعا بڬيندا نبي صلى
الله عليه وسلم :
اللَّ ُه َّم َبارِ ْك لَ َنا ِف ْي َر َج َب َوشَ ْع َبا َن َو َبلِّ ْغ َنا َر َم َضا َن
مقصودڽ:

“يا الله ،بركتيله كامي ڤد بولن رجب دان شعبان
دان سمڤايکن كامي ك بولن رمضان”.
﴿رواية احمد دان طبرانى﴾

مريک اكن ترچيوم هارومڽ كداتاڠن رمضان ،مريك
اينله ڬولوڠن يڠ ترننتي-ننتيكن دان ريندوكن
رمضان .تتاڤي اد دالم كالڠن كيت يڠ
تركجوت ،مڠلوه دان ڬليسه دڠن كحاضيرن
رمضان .رمضان يڠ باکل تيبا تيدق ممبري کسن
ڤد هاتي مريک .ڤراسان ريماس دان لمس اكن
مڽلوبوڠي مريك ،اڤاكه يڠ مڽببكن ڤراسان ترسبوت
15

برماءين د فيكيرن مريك؟ جواڤنڽ تيدق لآين
ملاءينكن بركاءيتن دڠن ايمان .سكيراڽ اد ڤراساءن
دان تڠڬڤن ترسبوت د هاتي سبهاݢين يڠ حاضر ڤد
هاري اين ،كيت مموهون سوڤاي دبواڠكن ڤراسان
ترسبوت ،دان تانمكن ڤراسان ݢمبيرا کران ايڠين
مڠهيدوڤكن رمضان دڠن ڤلباݢاي عبادة ڤد سياڠ
دان مالم .ميمڠ بنر تياد نص القرءان يڠ مڽبوت تنتڠ
ڤرلوڽ كيت مڽمبوت اتاو ممبوات ڤرسياڤن بولن-
بولن هجرية.چونتوهڽ سمبوتن اونتوق مڽمبوت
بولن محرم دان جوڬ بولن ربيع الآول ،نامون
سمبوتن يڠ كيت بوات اداله برسسواين دڠن مع
الهجرة باڬي بولن محرم دان مولد الرسول باڬي
بولن ربيع الآول يڠ ڤنوه دڠن كموليان دان كهيبتن.
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کلبيهن دان کبرکتن بولن رمضان ميمڠ دسبوت
سچارا خصوص دالم القرءان ،اين منونجوقكن بولن
رمضان اداله بولن يڠ امت ايستيميوا كڤد اومت
اسلام كران كسلوروهن وقتوڽ ،سام اد مالم اتاو
سياڠ .رمضان مروڤاكن ساتو بولن مليا يڠ سنتياس
دتوڠڬو دڠن ڤنوه كڬمبيران .الله سبحان وتعالى
برفرمان دالم القرءان سوره البقرة ايات :185
اَ ُع ْو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِج ْي ِم

َ َ َّ
ُۡ َۡ ُ ُٗ ِ
ُ َ
َ
َّ
ش ۡه ُر َر َمضان ٱَّلي أنزل فيه ٱلقرءان هدى للناس
َ
ِ َ ۡ ُ َ َٰ ۡ ُ َ
َ
ُ
َََِ
ى َوٱلف ۡرقان ف َمن شه َد منك ُم
ت من ٱلهد
وبينَٰ ٖ
َّ ۡ َ َ ۡ َ ُ ۡ ُ َ َ َ َ َ ً َ ۡ َ َ َٰ َ َ َ َّ ٞ
ٱلشهر فليصمهُۖ ومن َكن مريضا أو لَع سف ٖر فعدة
ِ ۡ َ َّ ُ َ َ ُ ُ َّ ُ ُ ُ ۡ ُ ۡ َ َ َ ُ ُ ُ
كمُ
من أيا ٍم أخر ُۗ يريد ٱّلل بكم ٱليس وَل يريد ب
ۡ ُ ۡ َ َ ُ ۡ ُ ْ ۡ َّ َ َ ُ َ
لَع ماَ
بوا ْ َّ َ
كُِ
ٱّلل َ َ َٰ
ٱلعس وِلكملوا ٱلعدة وِل
ُ َ َّ ُ َ ۡ ُ َ
َ
ه َدىَٰك ۡم َول َعلك ۡم تشك ُرون ١٨٥

يڠ برمقصود:
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“﴿ماس يڠ دواجبكن كامو برڤواسا ايت اياله﴾ بولن
رمضان يڠ ڤدڽ دتورونكن القرءان ،منجادي
ڤتونجوق باڬي سكالين مانسي ،دان منجادي
كتراڠن-كتراڠن يڠ منجلسكن ڤتونجوق دان
﴿منجلسكن﴾ ڤربيذان انتارا يڠ بنر دڠن يڠ ساله.
اوليه ايت ،سسياڤا دري انتارا كامو يڠ مڽقسيكن
انق بولن رمضان ﴿اتاو مڠتاهويڽ﴾ ،مك هندقله اي
برڤواسا بولن ايت; دان سسياڤا يڠ ساكيت اتاو دالم
مسافر مك ﴿بوليهله اي بربوك ،كمودين واجبله اي
برڤواسا﴾ سباڽق هاري يڠ دتيڠڬلكن ايت ڤد هاري-
هاري يڠ لآين﴿ .دڠن كتتڤن يڠ دمكين ايت﴾ الله
مڠهندقي كامو بروليه كموداهن ،دان اي تيدق
مڠهندقي كامو منڠڬوڠ كسوكرن .دان جوڬ
سوڤاي كامو چوكوڤكن بيلڠن ڤواسا ﴿سبولن
رمضان﴾ ،دان سوڤاي كامو ممبسركن الله كران
18

منداڤت ڤتونجوقڽ ،دان سوڤاي كامو برشكور”.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي سكالين،
ڤهالآ يڠ دلآکوکن د دالم بولن رمضان اداله برليڤت
کالي ݢندا .اداله ساتو کروݢين جک اد يڠ
مڠابايکنڽ .رسول الله تله برسبدا دالم سبواه
حديث يڠ دروايتكن اوليه امام البخاري:
ف الْ َح َس َن ُة َعشْ ُر اَ ْم َثالِ َها اِلَى
كُ ُّل َع َم ِل ا ْبنِ ا َد َم ُي َضا َع ُ
الص ْو َم
َس ْبع ِمائَ ٍة ِض ْع ٍفَ ،قا َل اللَّ ُه َع َّز َو َج َّل ” :اِ َّلآ َّ
َف ِانَّ ُه لِيَ ،واَنَا اَ ْجزِي بِ ِهَ ،ي َد ُع شَ ْه َو َت ُه َو َط َعا َم ُه ِم ْن
لصائِ ِم َف ْر َح َت ِان َ :ف ْر َح ٌة ِع ْن َد ِف ْط ِر ِهَ ،و َف ْر َح ٌة
اَ ْجلِي ،لِ َّ
ِيح
ِع ْن َد لِقَا ِء َر ِّب ِهَ ،ولَ ُخلُ ُ
وف ِفي ِه اَ ْط َي ُب ِع ْن َد اللَّ ِه ِم ْن ر ِ
الْ ِم ْس ِك
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مقصودڽ:

“ستياڤ عمالن انق-انق ادم ايت دݢنداکن
کباجيقنڽ ،ساتو كباجيقن دليڤتڬندقن دڠن 10
سهيڠڬ  700كالي ڬندا .الله برفرمان :كچوالي
ڤواسا ،سسوڠڬوهڽ ڤواسا ايت اونتوق-كو .باڬي
اورڠ يڠ برڤواسا اد دوا کݢمبيراءن ،کݢمبيراءن
كتيك بربوك دان کݢمبيراءن كتيك اي منجومڤاءي
توهنڽ دان سسوڠݢوهڽ باو مولوت اورڠ يڠ برڤواسا
دسيسي الله لبيه هاروم دري واڠين كستوري”.
سيدڠ جمعة يڠ دملياكن،
اڤ يڠ مڽديهكن کتيک راماي انتارا کيت سداڠ
ترننتي-ننتيكن کداتڠن رمضان،اد سبهاݢين كيت
يڠ نمڤقڽ ساوله-اوله تيدق ماهو براوسها
ممڤرباءيقي ديري.
20

عباده ڤواسا مريك سام سڤرتي زمان كانق-كانق
دهولو ،والآوڤون اوسيا سماکين برتمبه نامون مريک
تيدق بروڤايا منجادي انسان يڠ صالح .اين كران
علمو بركاءيتن ڤواسا تيدق ڤرنه دتيڠکتکن ،مريک
هاڽ برڤواسا مڠيكوت کبياساءن سهاج .سبب
ايت ،رسول الله ملالوءي سبداڽ مڠيڠتكن اومت
اسلام دالم سبواه حديث يڠ دروايتكن اوليه احمد
يڠ مفهومڽ:

”ترداڤت اومت اسلام برڤواسا تتاڤي تيدق
ممڤروليهي اڤا ٢كچوالي سقدر لآڤر سمات-مات.
بتاڤ راماي اورڠ برصلاة مالم تتاڤي تيدق
ممڤروليهي اڤا ٢ملاءينكن سقدر برجاڬ مالم
سمات-مات“.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله،
21

سبلوم كيت سمڤاي ك بولن رمضان ،خطيب ايڠين
ممبريكن ببراڤ ڤندوان يڠ ڤرلو اونتوق تيندقن كيت
برسام:
ڤرتام :ڤرسديان علمو ،كيت ڤرلو ممهمي دان
مندالمي حكوم-حكوم بركاءيتن ڤواسا ،شرط
صحڽ دان ڤركارا-ڤركارا يڠ ممبطلكنڽ .بڬيتو
جوڬ دڠن عمالن-عمالن يڠ دتونتوت دالم بولن
رمضان سڤرتي ممباچ القرءان ،ادب براعتكاف
دالم مسجد ،قيام الليل ،صدقه دان لآين-لآين
عباده.
كدوا :ڤرسديان مينتل دان روحاني باڬي مڠهادڤي
سواسان عباده د بولن رمضان يڠ سچارا تيدق
لڠسوڠ ملاتيه كيت مندكتكن ديري كڤد الله دان
ممبنتوق اخلاق يڠ مليا.
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كتيڬ :ڤرسديان فيزيكل ايايت دڠن منجاڬ تاهڤ
كصيحتن دالم كادان يڠ باءيق .کران كصيحتن يڠ
باءيق اكن ملنچركن ڤرجالنن عباده كيت دان داڤت
دلقسانكن دڠن لبيه سمڤورنا .برمولآ دري هاري
اين ڤستيكن ماكنن كيت اداکه حلال ،برخصية،
برذات دان ماكنله سچارا سدرهان.
كامڤت :ڤربلنجان يڠ برهيمه ،دالم منجاڬ
ڤربلنجان يڠ باءيق كيت ڤرلو برجيمت چرمت دان
تيدق بوروس .كيت ڤرلو ايڠت کتيک کيت براد د
امبڠ رمضان ماسيه اد انسان يڠ ڤرلوكن سومبڠن
درڤد كيت .سموڬ لڠكه ڤنجيمتن کيت دالم
بربلنجا سديكيت سباڽق داڤت ممبنتو سرتا برڤلواڠ
اونتوق برصدقه كڤد مريك يڠ ممرلوكنڽ.
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كليم :ڤارا ايبو باڤ برتڠڬوڠجواب اونتوق
ممبيمبيڠ ،ممبنتوق دان مننتوكن اهلي كلوارڬ دالم
مڽمبوت رمضان ك اره منچاڤاي َم ْر َض ِ
ات الله.
ڤرسديان دان ڤرسياڤن دالم موجود بِ ْي َئ ْه اِي َمانِ َي ْه
سڤرتي صلاة برجماعه ،صلاة تارويح ،تداروس
القرءان ،بربوك ڤواسا سام اد د رومه اتاو د مسجد
ڤرلو دعمالكن.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله،
ماريله سام ٢كيت برلومبا-لومبا دالم ملقساناكن
كباءيقن دان مموهون كامڤونن الله ،موڬ كيت
منجادي همباڽ يڠ برتقوى .الله سبحان وتعالى
برفرمان دالم سوره ال عمران ايات : 133
اَ ُع ْو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِج ْي ِم
24

َ َ ُ ْ َ َٰ َ ۡ
َّ ِ ُ
ِ
ك ۡم َو َج َّنة َع ۡر ُضهاَ
َ
وسارعوا إَل مغفرة ٖ من رب
ٍ
َّ َ َ ُ َ ۡ َ ُ ُ َّ ۡ ۡ
َّ
َ
ُ
ٱلسمَٰوَٰت وٱۡلۡرض أعدت للمتقي ١٣٣

مقصودڽ:

”دان سڬراله كامو كڤد ﴿مڠرجكن عمل-عمل يڠ
باءيق اونتوق منداڤت﴾ كامڤونن دري توهن كامو،
دان ﴿منداڤت﴾ شرڬ يڠ بيدڠڽ سلواس سڬالآ
لآڠيت دان بومي ،يڠ دسدياكن باڬي اورڠ-اورڠ
يڠ برتقوى“.
َبا َر َك ٱللَّ ُه لِي َولَ ُك ْم بِالْ ُق ْر َء ِان ٱلْ َع ِظ ْي ِم َونَ َف َع ِني َواِ َّياكُ ْم بِ َما
فِ ْي ِه ِم َن الآ َي ِ
ات َوٱل ِّذ ْك ِر ٱلْ َح ِك ْي ِمَ .و َت َق َّب َل ِم ِّني َو ِم ْن ُك ْم
ٱلس ِم ْي ُع ٱلْ َعلِ ْي ُم .اَقُ ْو ُل َق ْولِي َه َذا َواَ ْس َت ْغ ِف ُر
تِلا َ َو َت ُه اِنَّ ُه ُه َو َّ
ٱللَّ َه ٱلْ َع ِظ ْي َم لِي َولَ ُك ْم َولِ َسائِ ِر ٱلْ ُم ْسلِ ِم ْي َن َوٱلْ ُم ْسلِ َم ِ
ات
َوٱلْ ُم ْؤ ِم ِن ْي َن َوٱلْ ُم ْؤ ِم َن ِ
ات فَ ْاس َت ْغ ِف ُر ْو ُه اِنَّ ُه ُه َو ٱلْ َغ ُف ْو ُر ٱل َّر ِح ْي ُم.
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الح ْم ُد لِل ِه الَّ ِذ ْي اَ َم َرنَا بِ ِا َقا َم ِة الْ َع ْدل َب ْي َن الْ ِع َبا ِد.
َ
َو َهدَانَا اِلَى َط ِريقِ الْ َخ ْي َر َوال َّرشَ ا ِد.
اج َولآ ا ْلآ َ ْولآ َ ُد.
س لَ ُه ا ْلآ َ ْز َو ُ
اَ ْش َه ُد اَن لآ اِلَ َه اِلآ َّ الل ُه لَ ْي َ
َواَ ْش َه ُد اَ َّن ُم َح َّمدًا َع ْب ُد ُه َو َر ُسولُ ُه الَّ ِذي َي ُح ُّث َع َلى
اَ ْن َن َت َز َّو َد بِال َّت َق َوى َو ُه َو َخ ْي ُر ال َّزا ِد .اَللَّ ُه َّم َص ِّل َو َسلِّ ْم
َع َلى َس ِّي ِدنَا ُم َح َّم ٍد َو َع َلى الِ ِه َواَ ْص َحابِ ِه َو َم ْن َتبِ َع ُه ْم
بِ ِا ْح َس ٍان اِلَى َي ْو ِم ال َّت َنا ِد.
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 درحمتي الله سكلين،
26

ساي مڽرو دان برڤسان كڤد ديري ساي سنديري
دان جوڬ سيدڠ جمعة سكالين ،ماريله كيت سام-
سام بروسها اونتوق منيڠكتكن كتقوان كيت كڤد
الله سبحان وتعالى ايايت دڠن ملقساناكن سڬالآ
سوروهنڽ دان منيڠڬلكن سڬالآ لآرڠنڽ .اينله
ممبوقتيكن بهاوا كيت منطاعتي ڤرينته الله،
مڠوتاماكن اجران القرءان دان السنه ،موده-مودهن
ديري كيت لبيه دكت دڠن الله دان ستروسڽ كيت
ممڤروليهي كبركتن هيدوڤ د دنيا دان د اخيرة.
ميمبر اكن ممبيچاراكن خطبة يڠ برتاجوق:
”ممهمي توجوان حكومن دالم جنايه شرعية“.

مسلمين يڠ دكاسيهي سكالين،
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اداله امت مالڠ ڤد ماس كيني ترداڤت سڬلينتير
مشاركت يڠ بڬيتو مڠاڬوڠ-اڬوڠكن سيستم
ڤرونداڠن بارت .ڬولوڠن اين مندعوا بهاوا حكومن
دالم اسلام اداله ظاليم دان كتيڠڬالن زمان .مريك
اين برسيكڤ بڬيتو انتي دڠن اڤا ٢سهاج يڠ
دكاءيتكن دڠن اسلام .موڬ دڠن ايسي خطبة ڤد
ميڠڬو اين داڤت ممبري ڤنچرهن كڤد مشاركت
تنتڠ بتاڤ سمڤورناڽ شريعة اسلام يڠ دسمڤايكن
اوليه نبي محمد صلى الله عليه وسلم دان بتاڤ
ايندهڽ فلسفه اتاو متلامت ڤرلقسنان حكومن ك
اتس ڤساله جنايه دالم اوندڠ-اوندڠ اسلام.
مسلمين يڠ دكاسيهي سكالين،
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دالم اسلام ،حكومن بوكنله سمات-مات اونتوق
توجوان ڤڽيقساءن ،تتاڤي اي اداله برتوجوان اونتوق
منولق کروسقن اتاو کموضرتن ،برداسركن قاعده
فقه ” َد ْف ُع الْ َم ْف َس َدة اَ ْولَى ِم ْن َج َل ِب الْ َم ْص َل َحة“
ياءيت منولق كروساكن ﴿مفساده﴾ ددهولوكن
بربنديڠ مڠمبيل كاونتوڠن ﴿مصلحه﴾ .اوليه كران
ايت ڤرلقسنان حكومن دهاروسكن بوكن كران اي
ممباوا كڤد كساكيتن دان ڤندريتاءن عقيبة درڤد
حكومن ايت تتاڤي كران کباءيقن يڠ حاضر كسن
درڤد ڤرلقسنان حكومن ايت .حكومن د دالم
اسلام بوكن هاڽ اونتوق مڠحكوم تتاڤي اي جوڬ
سباڬاي ڤنچݢهن ،ڤموليهن دان ڤڽوچين دوسا.
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فقهاء سڤرتي ابن عابدين دان ابن ُه َما ْم منجلسكن
بهاوا سيكسان اتاو ڤون حكومن واجر دليهت
سباڬاي ساتو ميكانيسما ) (mekanismeڤنچݢهن
درڤد ملاكوكن سسواتو كسالهن دان ڤمبالسن
سلڤس ملاكوكنڽ .ارتيڽ ،اڤابيلا اڠڬوتا مشاركت
تاهو بهاوا سسواتو ڤربواتن ايت اداله سواتو كسالهن
دان بوليه دحكوم اوليه اوندڠ-اوندڠ مك اياڽ
سوده ڤون منجادي ”ڤرايڠتن ڤرتام“ يڠ ممڤو
منچڬه درڤد ملاكوكن سسواتو ڤربواتن يڠ ساله
ايت .الله سبحان وتعالى برفرمان ،د دالم سوره
الطلاق ايات :1
اَ ُع ْو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِج ْي ِم
َ َّ َ َ َ َ
ُ َّ
ۡ َ
َوتلك ُح ُدود ٱّلل َو َمن َي َت َع َّد ُح ُدود ٱّلل فق ۡد ظل َم
َ َ َّ َّ َ ُ ۡ ُ َ ۡ َ َ َ َ
َۡ
َ َ
ۡ
ٗ
نف َس ُهۥ َل ت ۡدري لعل ٱّلل ُيدث بعد ذَٰلك أمرا ١

مقصودڽ :
30

”دان ايتله اتورن-اتورن حكوم الله ﴿مك جاڠنله
كامو ملڠڬرڽ﴾ دان سسياڤا يڠ ملڠڬر اتورن-اتورن
حكوم الله مك سسوڠڬوهڽ دي تله برلآكو ظاليم
كڤد ديريڽ﴿ .ڤاتوهيله حكوم-حكوم ايت ،كران﴾
اڠكاو تيدق مڠتاهوءي بوليه جادي الله اكن
مڠاداكن سسوده ايت ،سسواتو ڤركارا ﴿يڠ
لآين﴾“.
مسلمين يڠ دكاسيهي سكالين،
اڤابيلا سساورڠ تله ملاكوكن سسواتو كسالهن،
مك حكومن دان كسيكسان ڤرلو دكناكن ك اتس
مريك باڬي مڠهالڠڽ درڤد مڠولڠي كسالهن
ترسبوت .ڤد ماس يڠ سام ،مشاركت جوڬ ڤرلو
مڠمبيل اعتبار درڤد حكومن يڠ دكناكن ايت.
حكومن ممڤوڽاءي دوا توجوان ياءيت سچارا جڠك
31

ڤينديق دان جڠك ڤنجڠ .دري سڬي جڠك
ڤينديق ،اي برڤرانن اونتوق مموليه سرتا مڠهالڠ
ڤساله درڤد مڠولڠي كسالهن ايت دان ستروسڽ
منچڬه اورڠ لآين درڤد ملاكوكن ڤركارا يڠ سام.
توجوان جڠك ڤنجڠ ڤولآ اياله اونتوق منجاڬ
كڤنتيڠن عوام ،دليهت درڤد اسڤيك كممڤوان
سسواتو حكومن اونتوق منجادي ڤرايڠتن دان ڤد
ماس يڠ سام برفوڠسي سباڬاي ڤليندوڠ كڤد اورڠ
راماي .اوبجيكتيف حكومن سچارا عمومڽ اداله
تنتڠ دوا ڤركارا ايايت :
ڤرتام  :مڠحكوم ڤساله د اتس كجاهتن يڠ تله
دلآكوكنڽ.
كدوا  :منچڬه اورڠ لآين درڤد ملاكوكنڽ.
مسلمين يڠ دكاسيهي سكالين،
32

فلسفه حكومن دالم اسلام اياله اونتوق منديديق دان
بوكنڽ اونتوق مڠحكوم سمات-مات .منوروت
الماوردي ،اوبجيكتيف حكومن حدود دان تعزير
اداله اونتوق منديديق ،مموليه دان منچڬه سساورڠ
درڤد ملاكوكن جنايه .اين برمقصود تيندقن
ديسيڤلين دان ڤموليهن يڠ دكناكن ك اتس ڤساله
داڤت مڽدركنڽ بهاوا اڤ يڠ تله دلآكوكن ايت اداله
ساتو معصية دان دوسا .حكومن ممڤو مڠانصافکن
ڤساله دان منيمبولكن راس بنچي د هاتيڽ كڤد
كسالهن يڠ دلآكوكنڽ .اياڽ تربيت درڤد هاتي يڠ
تاكوتكن الله ستله مڽدري بهاوا ستياڤ اڤ يڠ
دلآكوكن د دنيا اين تيدق اكن ترلڤس درڤد
ڤمبالسن د هاري ڤڠادلن كلق .الله سبحان وتعالى
برفرمان د دالم سوره العنكبوت ايات : 13
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اَ ُع ْو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِج ْي ِم

َو ََلَ ۡحملُ َّن َأ ۡث َقال َ ُه ۡم َو َأ ۡث َق ٗاَل َّم َع َأ ۡث َقاله ۡم َولَ ُي ۡس َئلُ َّن يَ ۡو َ
ُۖ
ۡ َ َٰ َ َ َّ َ ُ ْ َ ۡ َ ُ َ
َتون ١٣
ٱلقيمة عما َكنوا يف

مقصودڽ :
”دان سسوڠڬوهڽ مريك اكن مميكول ببن

﴿دوسا﴾ مريك ،دان ببن-ببن ﴿دوسا يڠ لآين﴾ د
سمڤيڠ ببن-ببن مريك سنديري ،دان سسوڠڬوهڽ
مريك اكن دتاڽ ڤد هاري قيامة تنتڠ اڤ يڠ سلالو
مريك ادا-اداكن“ .

مسلمين يڠ درحمتي الله سكلين،
سلاين ايت ،ڤرلقسنان حكومن ك اتس ڤساله جوڬ
اداله برتوجوان اونتوق ڤمبالسن.
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ڤمبالسن يڠ ستيمڤل دڠن كسالهن يڠ دلآكوكن
اداله اونتوق منݢقکن کعاديلن .فرمان الله دالم
سوره الشورى ايات : 40
اَ ُع ْو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِج ْي ِم

ز ُؤا ْ َس ِي َئةٖ َس ِي َئةِ ٞم ۡثلُ َهاُۖ َف َم ۡن َع َفا َوأَ ۡصلَ َح َفأَ ۡج ُرهۥُ
َو َج َ َٰٓ
َ َ َّ َّ ُ َ ُ ُّ َّ
َ
َٰ
لَع ٱّلل إنهۥ َل ُيب ٱلظلمي ٤٠

مقصودڽ :

”دان ﴿جک کامو هندق ممبالس مک﴾ بالسن
سسواتو کجاهتن اياله کجاهتن يڠ برساماءن دڠنڽ
دالم ڤد ايت سسياڤا يڠ ممعافکن ﴿کجاهتن اورڠ﴾
دان بربوات باءيق ﴿کڤدڽ﴾ مک ڤهالآڽ تتڤ
دجامين اوليه الله ﴿دڠن دبري بالسن يڠ سباءيق-
باءيقڽ﴾ سسوڠݢوهڽ الله تيدق سوک کڤد اورڠ٢
يڠ برلآکو ظاليم “
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اوليه كران ڤرلآكوان جنايه اداله ساتو يڠ مڠڬڠڬو
کتنترمن دان منيمبولكن كمارهن مشاركت سرتا
ملاهيركن راس سيمڤاتي ترهادڤ مڠسا ،حكومن
داڠڬڤ سباڬاي ساتو رياكسي مشاركت ترهادڤ
ڤساله دمي منجامين كامانن .سكيراڽ كسالهن
مليبتكن حق اينديۏيدو ،حكومن داڤت ملڬاكن
مڠسا دان كلوارڬڽ سرتا داڤت ممواسكن هاتي
مريك ستروسڽ بوليه مڠورڠكن راس ماره دان بنچي
ترهادڤ ڤساله.
مسلمين يڠ درحمتي الله سكلين،
ڤڽوچيان دوسا جوڬ اداله مروڤاكن انتارا ساتو
اوبجيكتيف ڤرلقسنان سسواتو حكومن يڠ دكناكن
ك اتس ڤساله .اين كران توجوان حكومن دالم
اسلام تيدق هاڽ ترحد كڤد کباءيقن د دنيا ماله اي
36

منچاكوڤي جوݢ توجوان يڠ لبيه ككال اونتوق
هاري اخيرة كلق ياءيت اونتوق ممبرسيهكن ديريڽ
درڤد دوسا .اين مروڤاكن ساتو چيري اونيك يڠ
هاڽ ترداڤت دالم اوندڠ-اوندڠ جنايه اسلام سهاج
خصوصڽ دالم ڤرلقسنان حكوم قصاص دان حدود.
امام احمد بن حنبل منرڠكن” ،بارڠ سياڤا برجومڤا
دڠن الله دالم كادان تله دلقساناکن حکومن حدود
د دنيا اتس دوسا يڠ تله دلآكوكنڽ ،حدود ترسبوت
اداله كافره ﴿ڤنبوس دوساڽ﴾باݢيڽ ،سباڬايمان
منوروت روايت يڠ صحيح درڤد رسول الله “.
د انتارا نصوص يڠ منجادي ساندرن کڤد ڤندڠن
امام احمد دالم ايسو اين اياله سبواه حديث درڤد
الص ِام ْت رضي الله عنه يڠ برمقصود :
ُع َبا َد ْة ابن َ
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”سواتو هاري كامي برسام دڠن رسول الله د سبواه
مجليس .بڬيندا برسبدا ،بربَيْ َع ْةله )(janji setia
كاليان كڤداكو اونتوق تيدق مڽكوتوكن الله سبحان
وتعالى دڠن سسواتو ڤون ،تيدق برزنا ،تيدق
منچوري ،دان تيدق ممبونوه جيوا يڠ دحرامكن
اوليه الله سلاين دڠن حق .بارڠ سياڤا د انتارا کالين
يڠ منونايكنڽ ،ڤاهلاڽ اد ڤد الله دان بارڠسياڤا
ملڠڬر سباهاڬينڽ لآلو دحكوم مك حكومن ايت
اداله منجادي ڤڠهاڤوس دوسا باڬيڽ﴿ .ادڤون﴾
بارڠ سياڤا ملڠڬرڽ لآلو الله منوتوڤيڽ مك اوروسنڽ
دسراهكن كڤد الله .جك دي مڠهندقي ،دي
مڠمڤونيڽ ،دان اڤابيلا دي مڠهندقي ،دي اكن
معذابڽ “﴿ .متفق عليه﴾
مسلمين يڠ درحمتي الله سكلين،
38

اخيرڽ ،ماريله كيت سام-سام مڠحياتي فلسفه دان
توجوان ڤرلقسنان حكومن د دالم اسلام اين .امبيل
له سڬالآ ڤڠاجرن اتس حكومن يڠ ڤرنه دكناكن ك
اتس كيت ،اهلي كلوارڬ كيت اتاو صحابة هنداي
كيت .سام-سامله كيت ممڤربتولكن سڬالآ
كسيلاڤن يڠ ڤرنه كيت لآكوكن دان بروسهاله
اونتوق ممڤرتڬوهكن كايمانن كڤد الله سبحان
وتعالى ،ممڤرباڽقكن عمل كباجيقن ،منجالنكن
توڬس دڠن جوجور ،منجاوهي سڬالآ ڤربواتن
دوسا دان معصية .كيت دعاكن جوڬ اڬر نڬري
دان مشاركت كيت اين سنتياس دکورنياکن نعمت
کستابيلن ڤوليتيك دان كامانن ،دجاءوهکن دري
سڬالآ ڤربواتن ملمڤاو يڠ بوليه ممباوا مالآڤتاك دان
كهنچورن .سوبوركنله ڤراسان ڤرڤادوان انتارا رعيت
يڠ بربيلڠ قوم ،ايرتكن هوبوڠن صلة الرحيم سسام
39

كيت ،سموڬ دڠن ڤراسان محبه يڠ برتروسن.
كهيدوڤن كيت سنتياس دليڤوتي سواسان امان
داماي دان کيت سنتياس داڤت منعمتي كعاديلن،
كمعمورن دان كسلامتن سڤنجڠ زمان.
اَ ُع ْو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِج ْي ِم

َّ َّ َ ۡ
ۡ
ۡ
سن َ
ٱّلل يَأ ُم ُر بٱلۡ َع ۡدل َوٱۡل ۡح َ َٰ
ِإَويتا ِٕي ذي ٱل ُق ۡر ََبَٰ
إن
ۡ َ
َۡ َ
ۡ ۡ
ُ ُ
َو َي ۡن َ َٰ
َه َعن ٱلف ۡحشاء َوٱل ُمنكر َوٱۡلَغ يَعظك ۡم
َ َّ ُ َ َ َّ َ
ل َعلك ۡم تذك ُرون ٩٠
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َبا َر َك ٱللَّ ُه لِي َولَ ُك ْم بِالْ ُق ْر َء ِان ٱلْ َع ِظ ْي ِم َونَ َف َعنِي َواِ َّياكُ ْم
بِ َما فِ ْي ِه ِم َن الآ َي ِ
ات َوٱل ِّذ ْك ِر ٱلْ َح ِك ْي ِمَ .و َت َق َّب َل ِم ِّني
ٱلس ِم ْي ُع ٱلْ َعلِ ْي ُم .اَقُ ْو ُل َق ْولِي َه َذا
َو ِم ْن ُك ْم تِلا َ َو َت ُه اِنَّ ُه ُه َو َّ
َواَ ْس َت ْغ ِف ُر ٱللَّ َه ٱلْ َع ِظ ْي َم لِي َولَ ُك ْم َولِ َسائِ ِر ٱلْ ُم ْسلِ ِم ْي َن
ات َوٱلْ ُمؤ ِْمنِ ْي َن َوٱلْ ُمؤ ِْم َن ِ
َوٱلْ ُم ْسلِ َم ِ
ات فَ ْاس َت ْغ ِف ُر ْو ُه اِنَّ ُه ُه َو
ٱلْ َغ ُف ْو ُر ٱل َّر ِح ْي ُم.
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کڤنتيڠن عقيدة اسلاميه
)(25 Mei 2018M / 9 Ramadan 1439H

اَلْ َح ْم ُد لِلَّ ِه الْقاَئِل:
        

 .          اَ ْش َه ُد َان
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 َس ِّي ِدنَا ُم َح َّم ٍد
ين.
َ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 درحمتي الله،
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برتقوىله سكالين كامو كڤد الله دڠن سبنر-بنر تقوى
دان جاڠنله كامو ماتي ملاءينكن دالم اڬام اسلام.
فرمان الله دالم ايات  112سوره النحل :
اَ ُع ْو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِج ْي ِم

ٱّلل َم َث َٗل قَ ۡر َي ٗة ََكنَ ۡ
ت َءام َن ٗة ُّم ۡط َمئ َّن ٗة يَأۡتيهاَ
َض َب َّ ُ
َو َ َ
ۡ ُ َ َ َ ٗ ِ ُ ِ َ َ َ َ َ َ ۡ َ ۡ ُ َّ
ٱّلل فَأَ َذ َٰ َقهاَ
رزقها رغدا من ك مَك ٖن فكفرت بأنعم
َ ۡ
َّ ُ َ َ ۡ
َ َ ُ ْ َ ۡ َُ َ
َ
ۡ
ُ
ٱّلل ۡلاس ٱۡلوع وٱۡلوف بما َكنوا يصنعون ١١٢

مقصودڽ :

”دان ﴿برهوبوڠ دڠن حال قوم يڠ كوفور ايڠكر﴾
الله ممبريكن ساتو چونتوه سبواه نڬري يڠ امان
داماي دان تنترام ،يڠ دداتڠي رزقيڽ يڠ ميواه درڤد
تياڤ-تياڤ تمڤت ،كمودين ڤندودوقڽ كوفور اكن
نعمت-نعمت الله ايت ،مك الله مراساكنڽ كلاڤرن
دان کتاکوتن يڠ مليڤوتي كسلوروهنڽ دسببكن اڤ
يڠ مريك تله لآكوكن“.
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سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله،
مانسي دڠن اڬام تيدق بوليه برڤيسه كران ڤرتاءوتن
انتارا کدواڽ ،بڬيتو كوات دالم مراس ارتي
كهيدوڤن يڠ سبنر .مانسي ممرلوكن ماكنن اڬر
تيدق كلاڤرن ،اير اڬر تيدق كهاوسن ،مريك جوڬ
ممرلوكن اڬام اونتوق ممبيمبيڠ ك اره كهيدوڤن يڠ
سجهترا.
تنڤا اڬام مانسي بيناسا دان اكن منجادي لبيه هينا
درڤد بيناتڠ .تنڤا اڬام سڬالآ عمالن دان ڤربواتن
مانسي سيا-سيا بلاك .اوليه ايت كيت مستي
برشكور كڤد الله سبحان وتعالى د اتس نعمت
ايمان دان اسلام يڠ دانوڬرهكن كڤد كيت .نعمت
ايمان دان اسلام مروڤاكن نعمت يڠ ڤاليڠ بسر
بربنديڠ نعمت-نعمت يڠ لآين .ايمان دان اسلام يڠ
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كيت ميليكي اين واجب دجاڬ دان دڤرتاهنكن اڬر
كيت سلامت د دنيا دان اخيرة ننتي.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله،
عقيدة اسلام دجاديكن اوليه الله برسسواين دڠن
فطره دان عقل مانسي يڠ صيحت .عقيدة اسلام
امت بربيذا دڠن ڤندڠن ٢لآءين تنتڠ توهن اومڤامڽ
اد ماءنسي يڠ مڠڠڬڤ مخلوق يڠ دچيڤتا سنديري
سباڬاي توهن دان اد ڤولآ يڠ لڠسوڠ تيدق ڤرچاي
كڤد كوجودن توهن.
عقيدة اسلام يڠ مڠساكن الله واجب دسماءي دان
دباج دالم ديري اومت اسلام سرتا دسيبركن كڤد
سلوروه اومت مانسي تنڤا مڠيرا بڠسا اڬر سموا
ڤيهق منداڤت ڬمبارن يڠ بنر ترهادڤ اسلام .اوسها
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يڠ جيتو مستي دلقسانكن اوليه سموا ڤيهق اونتوق
مڠوکوهکن عقيدة اسلاميه تراوتما ملالوءي
ڤنديديقن .دڠن چارا اين داڤت ملاهيركن اومت
اسلام يڠ بركواليتي ،سجهترا عقيدةڽ ،بتول
عبادتڽ ،تڬوه اخلاقڽ ،ترديديق ڤميكيرنڽ دان
كوات توبوه بادنڽ.
كيت مستي مڠمباليكن كمورنين عقيدة اومت
اسلام دڠن مڽوبوركن ايمان دالم ديري .كقواتن
اورڠ اسلام سبنرڽ برڤقسيكن كڤد كايمانن كڤد
الله دان سنتياس برسراه ديري كڤداڽ دالم اڤ جوا
ڤكرجان دان كادان .مريك تيدق تاكوت دان تيدق
توندوق ملاءينكن هاڽ كڤد الله .مريك منجادي
كوات والآو ڤون تياد سنجات ،مراسا چوکوڤ
دڠن اڤ يڠ اد دان سوده مراسا كاي والآو ڤون
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تيدق ممڤوڽاءي لوڠڬوكن هرتا .اومت يڠ برايمان
اكن سنتياس كوات دان كوكوه ڤنديرين والآو ڤون
كهيدوڤنڽ سنتياس داوجي دڠن ڤلباڬاي چوبان دان
چابرن.
ايمان منجادي ڤونچا كقواتن كڤد اينديۏيدو يڠ
سچارا تيدق لڠسوڠ اكن منجادي سومبر كقواتن
كڤد مشاركت .سسبواه نڬارا يڠ ملاهيركن اومت
يڠ بنر-بنر برايمان اكن برونتوڠ كران كامانن دان
كتنترامن نڬارا اكن دراءيه حاصيل كاولن ايمان د
هاتي سرتا دبنتو اوليه ڤرونداڠن .نامون ڤرونداڠن
سهاج تيدق ممڤو منچڬه مانسي درڤد ملاكوكن
معصية دان جنايه تنڤا دبنتو اوليه كقواتن ايمان يڠ
ترتانم كوكوه دالم ديري.
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سيدڠ جمعة يڠ دملياكن الله،
كقواتن عقيدة دان ايمان داڤت ملاهيركن اخلاق
يڠ مليا ،ڤريبادي يڠ اڠݢون دان براني ،سڠڬوڤ
منڬقكن كبنرن والآو ڤون ترڤقسا مڠهادڤي
كسوسهن .عقيدة دان اخلاق تيدق بوليه
دڤيسهكن .اڬام منجادي جيوا كڤد اخلاق دان
اخلاق ڤولآ منجادي اودارا باڬي جيوا .اڬام
ممبريكن ماكنن كڤد اخلاق .دڠنڽ اڬام اكن
تومبوه دان سوبور .كقواتن ايمان ممبري كسن كڤد
سيكڤ اومت اسلام سهيڠڬ مريك تيدق ڬنتر دان
تاكوت كڤد موسوه سڤرتي يڠ دظاهيركن اوليه
جنيراسي اول اسلام دالم جهاد مريك .سيدنا عمر
ابن الخطاب ڤرنه برڤسان :
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“كيت هاڽ بوليه منڠ دڠن سبب معصية يڠ
دلآكوكن موسوه نامون جك كيت سام-سام بربوات
معصية ترهادڤ الله مك موسوه اكن مڠالهكن
كيت“.
كقواتن عقيدة دان ايمان منجاديكن اومت اسلام
سنتياس بنر دالم ستياڤ اوچاڤن دان تيندقن كران
سنتياس تاكوت دان سنتياس مڠهارڤكن كريضاءن
الله .كقواتن عقيدة دان ايمان داڤت منانم سيكڤ
تيدق طمع كڤد هبوان دان کڤنتيڠن دنيا .دڠن
چارا يڠ دمكين ڤرجواڠن منڬقكن اسلام داڤت
دجالنكن دڠن جوجور دان امانه .كقواتن ايمان
منجاديكن اومت اسلام براني منڬور ڤڽليويڠن يڠ
دلآكوكن اوليه برباڬاي ڤيهق تيدق كيرا ڤميمڤين
اتسن ماهوڤون رعيت بياسا .تنڤا كقواتن عقيدة دان
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ايمان ،اومت اسلام اكن منجادي مڠسا ڤڠهيناءن
دان ڤنينداسن ڤڠواس يڠ ظاليم ،دان لبيه تروق لآڬي
اد يڠ سڠڬوڤ منجادي بونيك دان همبا عبدي
كڤد موسوه .جوسترو اومت اسلام زمان کيني
مستيله كمبالي ممبينا كقواتن عقيدة دان ايمان
سڤرتي ݢينراسي اول دهولو سهيڠڬ مريك تيدق
ڬنتر لآڬي دڠن موسوه .كسن دري عقيدة دان
ايمان يڠ كوكوه اكن ملاهيركن كمناڠن ڬيلڠ
ڬيميلڠ يڠ اكن دكچاڤي برسام كريضاءن الله.
فرمان الله سبحان وتعالى دالم ايات 174-173
سوره ال عمران :
اَ ُع ْو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِج ْي ِم
َّ َ َ َ
ين قال
ٱَّل
َ ۡ َ ُ
فٱخش ۡوه ۡم
ۡ ُ
ٱل َوكيل ١٧٣

َ ُ ُ َّ ُ َّ َّ َ َ ۡ َ َ ْ َ ُ
َج ُعوا لك ۡم
لهم ٱنلاس إن ٱنلاس قد
ََ َ
اد ُه ۡم إ َ
يم َٰ ٗنا َوقَالُوا ْ َح ۡسبُ َنا َّ ُ
ٱّلل َون ۡع َم
فز

50

َ َ َ ُ ْ ۡ َ ِ َ َّ
ٱّلل َوفَ ۡضل َّل ۡم َي ۡم َس ۡس ُه ۡم ُسوء ٞ
فٱنقلبوا بنعمةٖ من
ٖ
َ َّ َ ُ ْ ۡ َ َٰ َ َّ َ َّ ُ ُ َ ۡ
َ
يم ١٧٤
وٱتبعوا رضون ٱّللُۗ وٱّلل ذو فض ٍل عظ ٍ

مقصودڽ :
”مريك جوڬ اياله يڠ دبريتاهو اوليه اورڠ-اورڠ

﴿ڤمباوا بريتا﴾ كڤد مريك :بهاوا قوم ﴿كافير
مشرك﴾ تله مڠومڤولكن تنترا اونتوق ممرڠي كامو،
اوليه ايت هندقله كامو ڬرون كڤداڽ .مك بريتا
ايت ماكين منمبهكن ايمان مريك لآلو بركات:
چوكوڤله الله اونتوق ﴿منولوڠ﴾ كامي دان دي
سبايق-باءيق ڤڠوروس ﴿يڠ ترسراه كڤداڽ سڬالآ
اوروسن كامي﴾ .ستله ﴿ڤرڬي مڠجر موسوه﴾،
مريك كمبالي دڠن منداڤت نعمت دان ليمڤه
كورنيا دري الله،
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مريك تيدق دسنتوه اوليه سسواتو بنچان ڤون ،سرتا
مريك ڤولآ منوروت كريضاءن الله دان ايڠتله﴾ ،الله
ممڤوڽاءي ليمڤه كورنيا يڠ امت بسر“.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله،
ديواس اين راماي دالم كالڠن اومت اسلام يڠ
مميليه جالن موده اونتوق مڠومڤول هرتا سهيڠڬ اد
يڠ ترليبت دڠن جودي ،ارق ،ڤرزنان دان ڤناݢيهن
داده .اد ڤولآ اومت اسلام تنڤا سڬن سيلو
ملاكوكن معصية سچارا تربوك ،ماله اد جوݢ يڠ
ترڬاماق مڠهينا حكوم اسلام سهيڠݢ مڽببكن اورڠ
بوكن اسلام ڤون براني ممبوروق-بوروقكن اسلام.
ڤلباڬاي مسئله سوسيال برللواسا سڤرتي راڬوت،
رومڤق دان بونوه ،ماله اد مڠسا يڠ دسمبليه دان اد
ڤولآ يڠ دتيكم تنڤا ڤريكمانسيان .کسموا اداله
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چونتوه-چونتوه عقيبة درڤد لمهڽ عقيدة دان
كايمانن اومت اسلام .اوليه ايت خطيب ڤد هاري
يڠ مليا اين مڽرو كڤد سيدڠ جمعة سكالين ماريله
كيت براوسها اونتوق مڠمباليکن سمولآ كقواتن
عقيدة دان ايمان كيت دڠن برسوڠݢوه-سوڠݢوه
سوڤاي کمولياءن هيدوڤ جنيراسي اول اسلام
داڤت كيت كچاڤي كمبالي .فرمان الله دالم ايات
 160سوره ال عمران:
اَ ُع ْو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِج ْي ِم
َۡ ُۡ ُ
َ ُ ۡ ُ ُ َّ ُ َ َ َ َ َ ُ
ب لك ۡمُۖ ِإَون َيذلك ۡم
إن ينُصكم ٱّلل فَل َغل
َ َ َّ َ ۡ َّ
َ َ َ َّ َ ُ ُ ُ
نُصكم ِم ُۢن َب ۡعدهُۗۦ َولَع ٱّلل فل َي َت َوَّ
فمن ذا ٱَّلي ي
َ
ۡ ۡ
ٱل ُمؤم ُنون ١٦٠

مقصودڽ :
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”جك الله منولوڠ كامو منچاڤاي كمناڠن مك
تيدق اد سسياڤا ڤون يڠ اكن داڤت مڠالهكن كامو
دان جك دي مڠالهكن كامو ،مك سياڤاكه يڠ اكن
داڤت منولوڠ كامو سسوده الله ﴿منتڤكن يڠ
دمكين﴾؟ دان ﴿ايڠتله﴾ ،كڤد الله جواله هندقڽ
اورڠ-اورڠ يڠ برايمان ايت برسراه ديري“.
َبا َر َك الل ُه لِ ْي َولَ ُك ْم بالْ ُق ْرا ِن الْ َع ِظ ْي ِم َونَ َف َعنِي َواِ َّياكُ ْم
بِ َما فِ ْي ِه ِم َن الآ َي ِ
ات َوال ِّذ ْك ِر الْ َح ِك ْي ِم َو َت َق َّب َل ِم ِّني
الس ِمي ُع الْ َعلِ ْي ُم .اَقُ ْو ُل َق ْولِ ْي َه َذا
َو ِم ْن ُك ْم تِ َ
لاو َت ُه اِنَّ ُه ُه َو َّ
َواَ ْس َت ْغ ِف ُر الل َه الْ َع ِظ ْي َم لِ ْي َولَ ُك ْم َولِ َسائِ ِر الْ ُم ْسلِ ِم ْي َن
ات َوالْ ُمؤ ِْمنِ ْي َن َوالْ ُمؤ ِْم َن ِ
َوالْ ُم ْسلِ َم ِ
ات الآ َ ْح َيا ِء ِم ْن ُه ْم
َوالآ َ ْم َو ِ
ات ،فَ ْ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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خطبة كدوا
الْ َح ْم ُد لِل ِه ن َْح َم ُد ُه َون َْس َت ِع ْي ُن ُه َون َْس َت ْغ ِف ُر ُهَ .ونَ ُع ْو ُذ بِالل ِه
ِم ْن شُ ُر ْورِ اَنْف ُِس َنا و َس ِّي َئ ِ
ات اَ ْع َمالِ َنا َم ْن َي ْه ِد الل ُه َفلا َ
ُم ِض َّل لَ ُه َو َم ْن ُيضْ لِ ْل َفلا َ َها ِد َي لَ ُه .اَ ْش َه ُد اَ ْن لآ َّ اِلَ َه
اِلآ َّ الل ُه َو ْح َد ُه َلآ شَ ِر ْيكَ لَ ُهَ ،واَ ْش َه ُد اَ َّن َس ِّي َدنَا َو َنبِ َّي َنا
ُم َح َّمدًا َع ْب ُد ُه َو َر ُس ْولُ ُه .اَلل ُه َّم َص ِّل َو َسلِّ ْم َو َبارِ ْك َع َلى
َس ِّي ِدنَا َونَبِ ِّي َنا ُم َح َّم ٍد َو َع َلى الِ ِه َو َص ْح ِب ِه اَ ْج َم ِع ْي َن.
اَ َّما َب ْعدُ،
ش َما َظ َه َر منها
َف َيا ِع َبا َد الله اِتَّ ُق ْوا الل َه َو َذ ُروا الْ َف َو ِاح َ
ِ
لى ال َّطا َع ِة َو ُح ُض ْورِ الْ ُج ْم َع ِة
َو َما َب َط َنَ .و َحاف ُظ ْوا َع َ
َوالْ َج َما َع ِ
ات.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله،
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ماريله سام-سام كيت منيڠكتكن كتقوان كڤد الله
سبحانه وتعالى دڠن ملقساناكن سڬالآ ڤرينتهڽ،
دان منيڠڬلكن سڬالآ لآرڠنڽ .موده-مودهن كيت
منداڤت رحمة سرتا ترڬولوڠ دالم كالڠن اورڠ يڠ
برعمال صالح دان برتقوى.
حضيرين جمعة يڠ دملياكن،
ڤد هاري جمعة يڠ ڤنوه بركة اين ماريله كيت
ڤرهاتيكن ستياڤ ايات دان حكمه يڠ دتورونكن
ملالوءي القرءان .اي بوكن سقدر باهن باچان،
نامون د دالمڽ الله سبحانه وتعالى مڽرو اڬر كيت
مڠنالي دان توندوق ڤاتوه برعباده ،برتوحيد سرتا
طاعة كڤدڽ .جاديكنله القرءان سباڬاي ڤندوان
دالم ستياڤ اسڤيك كهيدوڤن كيت .رسول صلى
الله عليه وسلم داوتوس اونتوق ممباوا ڤڠاجرن دان
ڤريڠاتن اڬر تياد السن باڬي كيت مڠيڠكاريڽ.
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ڤركوكوهكن عقيدة دڠن برڤڬڠ تڬوه ڤد عقيدة
اهلي سنه والجماعة .بروسها منمبهكن علمو اڬر
بيجق ممبيذاكن يڠ حق دان باطل .كقواتن يڠ
تربنتوق اكن مڠهالڠ ڤڠاروه عقيدة دان فهمن يڠ
سست دان مڽلويڠ.
سيبوقكنله هيدوڤ يڠ سيڠكت اين هاڽ دڠن
مڽومبڠ كبايقن .نسچاي تياد رواڠ دان ڤلواڠ
اونتوق موسوه مڠڬويهكن ايمان د دادا .لآكوكنله
سڬالآ-ڬالآڽ هاڽ منچاري رضا الله سبحانه وتعالى
سمات-مات.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله،
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ڤد هاري جمعة يڠ مليا اين جوڬ ماريله سام-سام
كيت ممڤرباڽقكن صلوات كاتس بڬيندا نبي صلى
الله عليه وسلم سباڬي ملقسناكن ڤرينته الله ددالم
فرمانڽ:
اَ ُع ْو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِج ْي ِم
َ َ
َّ َّ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ُّ َ َ َ
يأ ُّي َها َّٱَّلينَ
لَع ٱنلَّ ِ
ب َٰٓ
إن ٱّلل وم َٰٓ
لئكتهۥ يصلون
َء َام ُنوا ْ َص ُّلوا ْ َعلَ ۡيه َو َسلِ ُموا ْ ت َ ۡسل ً
يما ٥٦

”سسوڠڬوهڽ الله دان ملائكةڽ برصلوات كڤد
نبي ﴿محمد صلى الله عليه وسلم﴾ واهاي اورڠ-
اورڠ يڠ برايمان برصلواتله كامو كڤداڽ سرتا
اوچڤكنله سلام سجهترا دڠن ڤڠحرمتن يڠ
سڤنوهڽ“.
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ٍ
ِ
لى آ ِل
لى َس ِّيدنَا ُم َح َّمد َو َع َ
اَلل ُه َّم َص ِّل َو َسلِّ ْم َو َبارِ ْك َع َ
لى
َس ِّي ِدنَا ُم َح َّم ٍدَ .ك َم َ
اصلَّ ْي َت َو َس َل ْم َت َو َبا َر ْك َت َع َ
ِ ِ ِ
لى آ ِل َس ِّي ِدنَا اِ ْب َرا ِه ْي َمِ .في الْ َعالَ ِم ْي َن
َس ِّيدنَا ا ْب َراه ْي َم َو َع َ
اِنَّكَ َح ِم ْي ٌد َم ِجيد.
اَلل ُه َّم ا ْغ ِف ْر لِ ْل ُم ْسلِ ِم ْي َن َوالْ ُم ْسلِ َم ِ
ات َوالْ ُمؤ ِْم ِن ْي َن
ات الآ َ ْح َيا ِء ِم ْن ُه ْم َوالآ َ ْم َو ِ
َوالْ ُمؤ ِْم َن ِ
الح َّق
ات .اللَّ ُه َّم اَرِنَا َ
َحقاً َوا ْر ُز ْق َنا ال ِت َبا َع َة َواَرِنَا َالب ِاط َل َب ِاطلا ً َوا ْر ُز ْق َنا
ين.
ْاج ِت َنا َب ُه ،بِ َر ْح َم ِتكَ َيا اَ ْر َح َم ال َّر ِاح ِم َ
السلا َ َم َة َوالْ َع ِاف َي َة َع َلى
الس ِك ْي َن َة َو َّ
اَلل ُه َّم اَنْز ِِل ال َّر ْح َم َة َو َّ
َملِ ِك َنا ،سري ڤادوك باڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ،
لخا ِمس  ،وكذلك مولآنا توان يڠ
السلطان ُم َح َّمد اَ َ
تراوتاما تون داتوء سري اوتاما دكتور حاج عبد
الرحمن بن حاج عباس يڠ دڤرتوا نكري ڤولآو ڤينڠ.
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ر َّب َنا اتِ َنا ِفي ال ُّدنْ َيا َح َس َن ًة َو ِفي الآ ِخ َر ِة َح َس َن ًة َوقِ َنا
اب ال َّنارِ.
َع َذ َ
ِع َبا َد الل ِه ! اِ َّن اللَّ َه َيا ْ ُم ُر بِال َع ْد ِل َوالآ ْح َس ِان َواِ ْي َتا ِء ِذ ْي
ال ُق ْر َبى َو َي ْن َهى َعنِ الف َْحشَ ا ِء َوال ُم ْن َك ِر َو َالبغ ِْيَ ،ي ِع ُظ ُك ْم
لَ َعلَّ ُك ْم َت َذكَّ ُر ْو َن َفا ْذك ُُر ْوا اللَّ َه ال َع ِظ ْي َم َي ْذكُ ْركُ ْم
َو ْاش ُك ُر ْوا َع َلى نِ َع ِم ِه َي ِز ْدكُ ْم َو ْاساَلُ ْو ُه ِم ْن َفضْ ِل ِه ُي ْع ِط َك ْم
َولَ ِذ ْك ُر الل ِه اَ ْك َب ُر َوالل ُه َي ْع َل ُم َما َت ْص َن ُع ْون.
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