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امرن! ڤهيق جابنت اݢام اسالم ڤرياق تيدق برتڠڬوڠجواب كأتس س بارڠ ڤمنهبن اايت سالءين دري اكندوڠن خطبة يڠ دلكواركن.

"مدرسه رمضان ميدن تربيه ديري"
 27شعبان  3 / 1440ماي 2019

الْ َح ْمد ّ َ ّلِل  1الْ َقائّ ّل
ﳛﳝﳞ
ﳜ
ﳔﳖﳗﳘﳙﳚ
ﳕ
ﳏﳐﳑﳒﳓ

ﳟ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ ﳧ (سورة الزمر اايت )10
ﳠ
َشيْ َك َلَ ،و َأ ْشهَد َأ َن م َح َمدً ا َع ْبده َو َرس ْول.
َأ ْشهَد َأ ْن ل ا َ َل ا َّل للا َو ْحدَ ه َّل َ ّ
اللَه َم َص ّل َو َ ِس ّ ْل ِعَ َل َس ّي ّدنَ م َح َمدَ 2وعَ َل أ ّ ّل َو َأ َْ
ْصا ّب ّه والتَا ّب ّع ْ َي لَه ْم ِّب ْح َسان الَ
َِ ْ َ َ ّ ِ ْ ّ ْ ْ ّ 3
للا  ،أ ْوص ْيك َون َفس ّب َتق َوى للا فقد ف َاز
ي َ ْو ّم ّال ْينَ .أ َما ب َ ْعد ،فَ َيا ّع َبا َد للا! ات َق ْوا َ
الْمتَق ْو َن.
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت للا،
ساي برڤسن كڤد ديري س نديري دان جامعه ساكلي ،ماريهل سام ۲كيت
برتقوى كڤد للا س بحانه وتعال دڠن س برن-برن تقوى ،يعين دڠن ملقسانكن
سݢاّل سوروهڽن دان منيڠݢلكن سݢاّل ّلرڠڽن .س بلوم مرنوسكن خطبة ،ساي
برڤسن كڤد س يدڠ جامعه اݢر منومڤوكن سڤنوه ڤرهاتي دان جاڠن برچاكڤ۲
كتيك خطبة دمسڤايكن .مسوݢ ڤهاّل مجعة كيت تيدق س يا ،٢دان كيت ترݢولوڠ
دامل اكلڠن مريك يڠ برتقوى .منرب هاري اين اكن ممبيچاراكن اتجوق "مدرسه رمضان
ميدن تربيه ديري"
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س يدڠ مجعة يڠ درمحيت للا،
كيت مراس امت برشكور كران ماس يه دبريكن كسمڤنت اوليه للا س بحانه
وتعال برادا دامبڠ بولن رمضان املبارك .جلسڽ ،رمضان ادال بولن تربيه يڠ
منديس يڤلنكن ديري ،مالتيه ڤريبدي ،جسامين دان روهاين أكره منجان كتقواءن
رسات مڠهيندري ڤراكرا ۲معصية ،مڠكر دان س يا.۲
دمسڤيڠ ايت ،بولن رمضان منجادي لبيه ايستمييوا دڠن أكݢوڠن القرءان يڠ
دتورونكن دداملڽ ،ساكليݢوس منجادي سومرب ككواتن دان ڤندوان سڤنجڠ زمان
كڤد كيت مسوا .فرمان للا س بحانه وتعال ددامل سورة البقرة ،اايت : 185
ﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲶ

مقصودڽ ( :ماس يڠ دواجبكن اكمو برڤواسا ايت اايل) بولن رمضان يڠ ڤداڽ
دتورونكن القرءان ،منجادي ڤتوجنوق ِبݢي ماءنس ،دان منجادي كتڠن ۲يڠ
منجلسكن ڤتوجنق ،دان (منجلسكن) ڤربيذاءن انتارا يڠ برن دڠن يڠ سال.
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت للا،
دوا ڤراكرا يڠ ڤرلو دجاݢ دامل كهيدوڤن ادال ماس دان ِبݢاميان كيت
ممنفعتكڽن .ماس برّللو ِبݢاي أأروس سوڠاي يڠ لوروس ،بݢيتو ڤانتس رسات
تيدق اكن برڤاته ِبليق .سام سڤريت بولن رمضان ،اي اكن تروس برّللو ڤرݢي
جك كيت ماس يه لياك دان تيدق مڠجرڽ.
الڠكه روݢڽي جك كيت تيدق ممنفعتكن وقتو ڤد بولن رمضان اونتوق
ممڤرتيڠكتكن معل كڤد للا س بحانه وتعال .اكت ابن مسعود ريض للا عنه :
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"وقتو يڠ اكو سسايل ادال جك ڤاݢي هڠݢ مااتهاري تربمن ،معلكو تيدق برمتبه
سديكيت ڤون ،ڤدحال اكو اتهو ساعت اين معوركو تهل بركورڠ".
س يدڠ جامعه يڠ درمحيت للا،
ايڠتهل ،جك كيت تيدق مڠمبيل ڤلواڠ أكمسن ڤد رمضان اين ،رمضان اكن
داتڠ بلوم تنتو كيت برمتوڽ ّلڬي .لهيتهل براڤ راماي ْصابة دان ساودارا تردكت
كيت يڠ دڤڠڬيل ڤولڠ كڤڠكوان للا س بحان وتعال س بلوم داتڠڽ رمضان.
اوليه ايت ،ڬونكنهل ماس س باءيق موڠكي دڠن بيجق مڽوسون انتارا
كڤرلوان دنيا دان اخرية .سسوڠڬوهڽ جك كيت مندهولوكن اخرية ،دنيا اكن
مڠيكوري تتاڤي جك كيت مندهولوكن دنيا ،اخرية اكن ترچيچري.
قوم مسلمي يڠ درمحيت للا،
تربيه رمضان ڤد ستياڤ اتهون هندقهل دجاديكن اڬيندا ڤنتيڠ دامل ڤمبنتوقن
خشصيه اومت اسالم .جاڠنهل كيت الڤا سهيڠڬ ترڬامق منيڠڬلكن كفرضوان
برڤواسا تنڤا كعذورن يڠ دبرنكن َشع .سسوڠڬوهڽ ڤربواتن اين امت دتݢه اوليه
رسول للاﷺ دامل حديث يڠ دروايتكن اوليه س يدن ابو هريرة ريض للا عنه :
طر يو ًما ّم ْن َر َمضَ َان ّم ْن غَ ْ ّري ر ْخ َصة َو َّل َم َرٍ ل َ ْم ي َ ّقض َع ْنه َص ْوم
َم ْن أأفْ َ
الَ ْه ّر ّلك ّه وا ْن َصا َمه
مقصودڽ  :سس ياڤا يڠ بربوك ڤواسا سهاري درڤد بولن رمضان تنڤا رخصه
دان ساكيت يڠ دايذينكن للا ،تيدق مماد أأي ساكليڤون اي قضاء ڤواسا ترس بوت
(حديث رواية امام التمذي)
سالماّ-لماڽ“ .
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تونتسڽ ،اسالم ممندڠ رسيوس برهوبوڠ ڤلقسانءن عباده ڤواسا رمضان.
هبكن ،اي ادال سال ساتو ڤقس دان روكون اسالم يڠ مس يت دتڬقكن دامل
كهيدوڤن سهارين كيت .منيڠڬلكن ڤواسا رمضان تنڤا السن ااتو تنڤا عذور َشعي
مروڤاكن دوسا برس يڠ تيدق موڠكي داڤت دڬنتيكن دڠن قضاء ڤواسا دري
سودوت نياليڽ.
قوم مسلمي يڠ درمحيت للا،
ديم منجاڬ مرواه اڬام اسالم دنڬري اين ،كراجأأن نڬري ڤرياق ماللوءي
جابنت اڬام اسالم ڤرياق تهل ملقسانكن كميڤي كسدرن ِبڬي مڠحرميت بولن رمضان.
أأوڤرايس ( )operasiڤڠواتكواساءن تهل دڬرقكن سلوروه نڬري ڤرياق دڠن
رونداءن ڤرمييس جوالن ،ڤوست كسدرن رسات نصيحت كڤد اومت اسالم يڠ
مالكوكن كسالهن تيدق مڠحرميت رمضان .والاوڤون سڬلينتري اومت اسالم
ممربيكن السن ساكيت ااتو برمسافر يڠ ممبولهيكن مريك بربوك ڤواسا ،نمون ماكن،
مينوم رسات مڠهيسڤ روكوق دمتڤت عوام ادال تتڤ منجادي سواتو كسالهن.
امييج اڬام اسالم دان اينس تيتوسڽي اكن ترچالر تراومتا ِبڬي ڤنداڠن اورڠ
بوكن اسالم يڠ ملهيت ملهڽ اومت اسالم دامل مڠحرميت بولن رمضان دان كواجيڤن
ڤواسا يڠ دڤيكول اوليه سلوروه اومت اسالم.
س يدڠ مجعة ساكلي
برصدقه جوڬ مروڤاكن عاملن يڠ ساڠت دتونتوت دامل اسالم .لبيهّ ۲لڬي
دكرجاكن دامل بولن رمضان .صفة ڤموره اومت اسالم دمليس يا كيين بوليه
دمنفعتكن دڠن ممربي بنتوان كڤد مريك يڠ لبيه ممرلوكن.
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كراجاءن نڬري ڤرياق ممندڠ رسيوس ايسو ڤوڠوتن درما خريات يڠ برللواسا
دنڬري اين .برتڤنت دڠن بولن رمضان يڠ مڠڬالقكن اورڠ راماي برصدقه ،ڤهيق
كراجأأن نڬري مڽرو كڤد سلوروه اومت اسالم دنڬري اين اڬر برهايت-هايت دامل
مڠهولوركن بنتوان تنڤا اصول ڤريقسا كران دخواطريي مروڬيكن مريك دان ممربي
أكونتوڠن كڤد اينديۏيدو يڠ مڠمبيل كسمڤنت.
مسوا اكتيۏييت كوتيڤن درما ااتو خريات دنڬري اين ڤرلو منداڤتكن كبرنن
جمليس اڬام اسالم دان عادة ماليو ڤرياق ( .)MAIPKحال اين ِبڬي مڠيلقكن
ڤنيڤوان ااتو ڤڽالهڬونءن حاصيل كوتيڤن ترس بوت .ڤراكرا اين ترتعلوق كڤد
س يكشن  43اينمكن جنايه (َشعية) : 1992
"سس ياڤا يڠ ممبوات اڤ ٢ڤوڠوتن كران خريات تنڤا كبرنن جمليس ااتو
برّلونن دڠن اڤ ٢ڤر أأونتوقن اوندڠ ۲ااتو ڤر أأتورن يڠ دتنتوكن مڠناءيڽ ادال
برسال اتس سواتو كسالهن دان هندقهل ،اڤابيال داثبيتكن ،دكناكن حكومن دندا
تيدق ملبهييي تيڬ ريبو ريڠڬيت ااتو ڤنجارا سالما تميڤوه تيدق ملبهييي دوا
اتهون ااتو كدوا-دواڽ .حممكه بوليه ممرينهتكن مسوا ڤوڠوتن ايت درمڤس دان
درسهكن كڤد يڠ برحق ااتو كڤد بيت املال".
مسلمي يڠ درمحيت للا،
مڠاخريي خطبة هاري اين ،ماريهل كيت حيايت  6نيالي تربيه ددامل بولن
رمضان ايءيت :
 .1ڤواسا داڤت مڠاول اميويس .برسسواين دڠن حقيقة ڤواسا ايءيت مناهن ديري
دري ماكن دان مينوم رسات هاوا نفسو.
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 .2ڤواسا منديديق اريت كجوجورن .تياد اورڠ يڠ ملهيت دان تيدق اد اورڠ يڠ
اتهو كيت برڤواسا ااتو تيدق كچوايل ديري كيت دان للا س بحانه وتعال.
 .3ڤواسا منديديق اريت كربساماءن .دامل عباده ڤواسا ،تيدق كريا مريك يڠ مميليقي
لبيه ااتو كورڠ هراتڽ ،تيڠڬي ااتو رنده ڤڠكڽت تتاڤي سام ۲ماللوءي سيتوايس
ّلڤر دان داهاڬاڽ برڤواسا.
 .4ڤواسا منديديق س يكڤ برديس يڤلي .ڤواسا ادال عباده رهس يا د اك چ مات
مأأنس يڠ بوليه مرنڤكن س يكڤ ديس يڤلي ديري دان س نتياس مراساكن ديري
د أأويس (مراقبه) اوليه للا س بحانه وتعال.
 .5ڤواسا منديديق اريت كصربن .والاوڤون ديري كيت مراسا ّلڤر دان داهاڬ
رسات ساكليڤون ماكنن يڠ هندق دماكن ترس بوت ادال حالل نمون كيت تتڤ
ڤرلو منوڠڬو سهيڠڬ ماسوقڽ وقتو بربوك .حياتيهل فرمان للا س بحانه وتعال
دامل سوره الانبياء اايت : 94
ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱩﱪ

مقصودڽ  :دڠن يڠ دمكي ،سس ياڤ يڠ مڠرجكن سسواتو معل كباءيقن ،سدڠ
اي براميان ،مك تيدقهل دس يا-س ياكن معل اوسهاڽ; دان سسوڠڬوهڽ اكيم تتڤ
منوليسڽ.
َِب َركَ للا ّ ْيل َولَ ْك ِّبلْق ْر َء ّان الْ َع ّظ ْ ّْي َون َف َع ّ ْين َوا َاي ْك ّب َما ّف ْي ّه ّم َن ْال َاي ّت َو ّاِّ ْك ّر الْ َح ّك ْ ّْي
للا الْ َع ّظ ْ َْي
الس ّم ْيع الْ َع ّل ْ ِْيَ .أق ْول قَ ْو ّ ْيل ه ََذا َو َأ ْس َت ْغ ّفر َ
َوتَ َقبَ َل ّم ّ ْين َو ّمنْ ْك ّت َال َوتَه ِان َه ه َو َ
ات َوالْم ْؤ ّم ّن ْ َي َوالْم ْؤ ّمنَ ّ
ّ ْيل َولَ ْك َو ّل َسائّ ّر الْم ْس ّل ّم ْ َي َوالْم ْس ّل َم ّ
ات ْ َال ْح َيا ّء ّم ْْن ْم
َو ْ َال ْم َو ّات فَ ْاس َت ْغ ّفر ْوه ان َه ه َو الْغَف ْور َالر ّح ْْي.
ِ
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خطبة كدوا
َشيْ َك َلَ ،و َأ ْش َهد
الْ َح ْمد ّ َ ّلِلْ َ 4محدً ا َك ّث ًريا َ َمَك َأ َم َرَ .أ ْشهَد َأن ل ا َ َل ا َّل للا َو ْحدَ ه َّل َ ّ
َ ِ ِ
ل وس ّل وِب ّركْ ع َل س ّي ّدنَ محمد5
َأ َن َس يّدَ نَ َون َ ّبيَنَا م َح َمدً ا َع ْبده َو َرس ْول .الله َم َص ّ َ َ ْ َ َ َ َ
ََ
ْصا ّب ّه َأ ْ َمج ّع ْ َيَ .أ َما ب َ ْعد ،فَ َيا ّع َبا َد ّ
َوعَ َل أ ّ ّل َو َأ ْ َ
الصا ّد ّق ْ َي.
للا! ّات َق ْوا َ
للاَ 6وك ْون ْوا َم َع َ
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت للا،
منرب مڽرو اڬر كيت تتڤ برڤݢڠ كڤد عقيدة اهل الس نة وامجلاعة يڠ منجادي
وارينث بڬيندا رسول للاﷺْ ،صابة دان اتبعي هيڠڬ كڤد كيت هاري اين.
منرب جوݢ مڽرو اݢر كيت منجاݢ هوبوڠن ِبءيق دڠن للا دان سسام
مأأنس .ماريهل كيت ممعمورکن رومه ٢للا دڠن اس تقامة مالکوکن عبادة ،تراواتماڽ
صالة فرٍ برجامعة.
ديريكنهل صالة دمان سهاج كيت برادا ،كتيك ّلڤڠ ماهوڤون مسڤيت،
صيحت ااتوڤون ساكيت .بݢيتو جوݢ ساعت كيت لياك برجوال بيل دڤوست
ممبيل-بهل ماهوڤون دڤارس مامل ،جاڠنهل ساكيل-اكيل كيت تيڠݢلكن صالة .موده-
مودهن ،كيت منداڤت نءوڠن للا دهاري أأخرية لكق.
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت للا،
يرمسڤنا دڠن كداتڠن بولن رمضان ،منرب ايڠي مڽرو قوم مسلمي أأݢر
حرمتيهل بولن رمضان يڠ موليا اين .كرجاكنهل عباده ڤواسا دڠن ڤنوه كسوڠݢوهن
دان كصربن .جاڠنهل اد دانتارا كيت يڠ سڠاج تيدق برڤواسا تنڤا س بارڠ كعذورن.
دان جاڠنهل ممنبه دوسا ڤوّل دڠن بربوك ڤواسا دخاليق راماي.
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سسوڠڬوهڽ ڤربواتن ايت امتهل بيادڤ كڤد للا س بحانه وتعال دمسڤيڠ
مرونتوهكن امييج اڬام دان اومت اسالم .كڤد ڤارا ڤنياݢ ريس تورين ماكنن،
مميرب مڽرو اڬر تيدق برش هبة ( )bersubahatدڠن ڬولوڠن يڠ تيدق برڤواسا.
ماريهل سام ۲كيت برݢنديڠ ِبهو منجاڬ كسوچي اڬام كيت دان مكولياءن بولن
رمضان.
قَا َل للا تَ َع َ
ال  :ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ
(سورة ا ألحزاب اايت )56
ﱭﱮﱯ
اللَه َم َص ّل عَ َل م َح َمد َوعَ َل أ ّل م َح َمد َ َمَك َصل َ ْي َت عَ َل ا ْب َرا ّه ْ َْي َوعَ َل أ ّل ا ْب َرا ّه ْ َْي
ِ
ِ
َ
ّ
َو َِب ّركْ عَ َل م َح َمد َوعَ َل أ ّل م َح َمد َ َمَك َِب َر ْك َت عَ َل ا ْب َرا ّه ْ َْي َوعَل أ ّل ا ْب َراه ْ َْي ّ ِْف
ِ
ِ
الْ َعال َ ّم ْ َي ان ََك َ ّمح ْي ٌد َم ّج ْي ٌد.
ِ
اتَ 7والْم ْؤ ّم ّن ْ َي والْم ْؤ ّمنَ ّ
اللَه َم ا ْغ ّف ْر ّللْم ْس ّل ّم ْ َي َوالْم ْس ّل َم ّ
اتَ ،و َأ ْص ّل ْح َذ َات بَيْ ّ ّْن ْم َو َأ ّل ْف
ب َ ْ َي قل ْوهبّ ّ ْم َوا ْج َع ْل ّ ِْف قل ْوهبّ ّ م ْاّليْ َم َان َوالْ ّح ْمكَ َة َوثَ ّب ْهت ْم عَ َل ّم َ َّّل َرس ْو ّل للاﷺ.
ِ
ْ
ْ
َ
َ
ّ
ّ
ُْص الُّ عَا َة
ُْص اّلسالم َوالم ْسلم ْ َي .الله َم ان ّ
اللَه َم َأ ّع َز ْاّلسالم َوالْم ْس ّل ّم ْ َي .الله َم ان ّ
ُْص ْاّلسالم َوالْم ْس ّل ّم ْ َي ّ ِْف س ّور َاي،و ّ ِْف فَلَ ْس ّطي و ّ ِْف ّم َي ْن َمر
َوالْم َجا ّه ّد ْي َن .اللَه َم ان ّ
ك َز َمان.
ك َم َاكن َو ّ ِْف ّ
رس ْي َّل ْن َاك ،وِف ّ
و ّ ِْف الْ َي َم ْنَ ،و ّ ِْف ّني ْو ّزيْلَ ْندَ ،و ّ ِْف ّ ّ
اي للا ،امڤونيهل دوسا سلوروه قوم مسلمي دان مسلامت ،مؤمني دان مؤمنات
رسات كورنياكنهل كڤد اكيم هدايه دان عناهيمو اونتوق ملقسانکن ڤرينهتمو دان
منجاءوءيه ّلرڠمنو.

دعاء قوم مسلمي
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اي للا ،برکتيهل هيدوڤ هبا-هبامو يڠ ملقسانکن تونتوتن زاكة دان عبادة وقف.
سوچيکنهل هرات دان جيوا مري ،،ليندوڠيهل ݢولوڠن فقراء دان مساكي درڤد
ککفورن دان کفقرين يڠ برڤنجڠن.
اي للا ،اڠاكو ڤلهيارال نݢارا مليس يا يڠ ترچينتا اين ،اڠاكو جاءوهيهل نݢارا اكيم
درڤد بالء بنچان ،وابق ڤڽاكيت ،هورو-هارا ،فتنة دان خيانة .اتمنكنهل راس
اكس يه سايڠ دانتارا اكيم،كلككن ڤرڤادوان اكيم ،مسوݢ دڠڽن اكيم س نتياس
هيدوڤ امان داماي ،معمور دان جسهتا سڤنجڠ زمان.
اي للا ،کورنياکنهل توفيق دان هداهيمو ترهادڤ راج اكيم ،دويل يڠ هما موليا
ڤدوک رسي سلطان ڤرياق دار الرضوان ،سلطان نزرين معز الين شاه ابن
املرحوم سلطان أأزلن حمب الين شاه املغفور ل ،دان راج ڤرمايسوري ڤرياق دار
الرضوان توانکو زارا سالْي رسات قرابة دراج دان سلوروه رعيت جالت.
َربَنَا أ ّتنَا ِّف الُّ نْ َيا َح َس نَ ًة َو ِّف ْال ّخ َر ّة َح َس نَ ًة َو ّقنَا عَ َذ َاب النَ ّار
ّع َبا َد ّ
للا يَأْمر ِّبلْ َع ْد ّل َو ْ ّأال ْح َس ّان َوايْ َتا ّء ّذي الْق ْر ََب َويَ ْْنَي َع ّن الْ َف ْحشَ ا ّء
للا ،ا َن َ
ْ َ ِْ
ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
ّ
ْ
ْ
َ
ْ
للا الْ َع ّظ ْ َْي ي َ ْذك ْر ْك َو ْاشكر ْوه عَ َل
ا
و
ر
ك
اذ
ف
.
ن
و
ر
ك
َذ
ت
ك
ل
ع
ل
ك
ظ
ع
ي
ي
غ
ب
ْ َ
َْ
َ
َوالم ْنك ّر َوال َ ّ َ
ّن َع ّم ّه يَ ّزد ْْك َو ْاسأَل ْوه ّم ْن فَ ْض ّ ّهل ي ْع ّط ْك َو َ ِّّ ْكر ّ
للا َأ ْك َربَ ،وللا ي َ ْع َل َما ت َْصنَع ْو َن.
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Makluman Kepada Pengerusi Jawatankuasa Masjid & Surau
KEPADA PENGERUSI-PENGERUSI JAWATANKUASA MASJID DAN SURAU NEGERI PERAK
DARUL RIDZUAN
Pengerusi Jawatankuasa Kariah Masjid dan Surau di Negeri Perak hendaklah memastikan tiada penganjuran
aktiviti-aktiviti politik termasuk ceramah diadakan di masjid dan surau di dalam kariahnya. Arahan in bagi
memastikan agar masjid dan surau kekal menjadi pusat ibadah, pusat ilmu dan penyatuan ummah. Manamana pihak adalah dilarang mengadakan aktiviti-aktiviti politik termasuk ceramah di masjid dan surau.
Selain dari itu penganjur-penganjur ceramah agama hendaklah mematuhi peraturan, yang menetapkan
sebarang penganjuran ceramah agama hendaklah terlebih dahulu mendapatkan kebenaran daripada Pegawai
Tadbir Agama Daerah sekurang-kurangnya 14 hari sebelum ceramah diadakan. Arahan ini terkandung dalam
Peraturan-Peraturan Pengawasan Pengajaran Agama Dakwah 2013. Mana-mana pihak yang melanggar
peraturan ini, jika disabit kesalahan boleh dikenakan hukuman denda dan penjara.
Peraturan ini telah diperingatkan berkali-kali dan wajar diberi perhatian demi keharmonian masyarakat
khususnya umat Islam.

