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اَل إِ ٰله إِ اَّل ال َّله وح َده اَل َش ِري َك َله ،و َأ ْشه ُد َأ َّن سي َد َنا
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َأما بع ُدَ ،فيا ِعباد ِ
الله ،إِ َّت ُق ْوا ال َّل َه َح َّق ُت َقاتِ ِه َو اَل َت ُم ْو ُت َّن
َّ َ ْ َ َ َ
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إِ اَّل َو َأ ْن ُت ْم ُم ْس ِل ُم ْون.

ماريله كيت برسام-سام منيڠكتكن كتقواٴن كڤد ال َّله
 دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منيڠڬلكن
سڬاال الرڠنڽ .موده-مودهن كيت دبركتي دان
درحمتي ال َّله  ددنيا دان اخيرة.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

الحمد ل َّله كيت براد ڤد هوجوڠ رمضان .كبياساٴنڽ
مشاركت كيت اكن ڤولڠ ككامڤوڠ هالمن اونتوق
مپمبوت هاري راي برسام سانق ساودارا .ڤد وقتو
اينيله جومله ڤڠڬونا دجالن راي اكن منيڠكت .ايڠتله
كڤولڠن كيت دننتي-ننتي بوكن دتاڠيسي .اوليه ايت،
ڤندوله كندراٴن دڠن برهيمه.
نامون بڬيتو ،سيكڤ سڬلينتير ڤڠڬونا كندراٴن يڠ
تيدق برديسيڤلين بوليه ممباوا كڤد بنچان كمالڠن.
حال اين بوكن ڤركارا يڠ بوليه دڤندڠ ريميه كران اي
مليبتكن سؤال پاوا دان كهيلڠن هرتا بندا .فرمان ال َّله
 دالم سورة ال َب َق َرة ايات :195
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يڠ برمقصود :دان جاڠنله كامو سڠاج منچمڤقكن
ديري كامو كدالم بهاي كبيناساٴن ،دان بربوات
باٴيقله ،كران سسوڠڬوهڽ ال َّله مپوكاٴي اورڠ
يڠ بربوات باٴيق.

ساله ساتو ڤپومبڠ كماتين ترتيڠڬي دنڬارا اين اداله
كمالڠن َم ْوت يڠ برالكو دجالن راي .سابن هاري ،اد
سهاج كيس كماتين دالڤوركن .دنڬارا كيت ،سچارا
ڤوراتاڽ سراماي  81اورڠ َم ْوت ستياڤ هاري عقيبة
كمالڠن جالن راي مرڠكومي ڤنوڠڬڠ دان ڤمبونچيڠ
موتوسيكل ،ڤمندو دان ڤنومڤڠ كريتا ،ڤجالن كاكي
دان سباڬايڽ.
جك كيت رنوڠ سچارا مندالم ،اي مروڤاكن سواتو
كروڬين يڠ امت بسر كڤد مشاركت دان نڬارا كران
يڠ َم ْوت دالم كمالڠن جالن راي اين انتارا الٴين اداله
ڤالجر سكوله ،ڬورو ،اهلي ڤرنياڬاٴن دان سباڬايڽ.
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كمالڠن جالن راي جوڬ مپببكن راماي انق كچيل
منجادي يتيم ڤياتو سرتا كهيلڠن تمڤت برڬنتوڠ.
كماتين سچارا مڠجوت اين ممبري كسن يڠ ساڠت
بسر كڤد ايموسي اهلي كلوارڬ .ڬولوڠن استري
يڠ كهيلڠن سوامي عقيبة كمالڠن جالن راي ترڤقسا
منجادي ايبو توڠڬل دان ممبسركن انق ٢يڠ راماي
سچارا سنديرين.
بنرله ،اجل َم ْوت اداله كهندق ال َّله  دان كمالڠن
جالن راي مروڤاكن تقديرڽ .نامون ،اومت اسالم
تيدق واجر مپالهكن تقدير ،سباليقڽ بروسها مڠمبيل
لڠكه ٢ترباٴيق باڬي مڠيلقكن كمالڠن درڤد برالكو.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله .

اسالم مالرڠ كيت برجالن دڠن اڠكوه دان سومبوڠ
اتس موك بومي كران اي مروڤاكن سواتو صفة يڠ
ترچال .فرمان ال َّله  دالم سورة ا ِ
إل ْس َراٴ ايات :37
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يڠ برمقصود :دان جاڠنله كامو برجالن دموك
بومي اين دڠن سومبوڠ ،كران سسوڠڬوهڽ
كامو سكالي ٢تيدق داڤت منمبوس بومي دان
سكالي ٢كامو تيدق اكن سمڤاي ستيڠڬي

ڬونوڠ.

بڬيتو جوڬاله كاداٴنڽ دڠن مناٴيقي كندراٴن .كيت
دالرڠ منوڠڬڠ اتاو ممندو كندراٴن دالم كاداٴن يڠ
اڠكوه .مقصودڽ دسيني ،كيت هندقله مڠحورمتي
ڤڠڬونا جالن راي يڠ الٴين ،بوكنڽ مڠڠڬڤ جالن
راي ميليق كيت سأورڠ دڠن ممندو الجو سڤرتي
اورڠ ڬيال ،ملڠڬر ڤراتورن سسوك هاتي سرتا
مموتوڠ باريسن سوينڠ-وينڠڽ.
ڤلڠڬرن ڤراتورن جالن راي سڤرتي مموتوڠ دڬاريسن
بركمبر ،ممندو الجو ،مالون اروس دان ملڠڬر لمڤو
إشارت ميره دان مرمڤيت بوليه مڠوندڠ كچالكاٴن،
بوكن سهاج ڤد ديريڽ ماله جوڬ كڤد اورڠ الٴين يڠ
تيدق برساله .جاڠن سمڤاي كالالين دان سيكڤ
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بوروق كيت منجادي ڤونچا كڤد ماالڤتاك يڠ مپببكن
اورڠ الٴين تربونوه اتاو چدرا .چوكوڤله ببراڤ
كمالڠن يڠ برالكو سڤرتي سكومڤولن انق مودا
منوڠڬڠ باسيكل َم ْوت درمڤوه سرتا كمالڠن َم ْوت
عقيبة مابوق ممندو مالون اروس منجادي اعتبار
بوات كيت سموا.
سبدا رسول ال َّله  دالم سبواه حديث يڠ دروايتكن
اوليه امام مسلم:
ك ُُّل ا ْل ُم ْسلِ ِم َع َلى ا ْل ُم ْسلِ ِم َح َرا ٌم َد ُم ُه َو َما ُل ُه َو ِع ْر ُض ُه
يڠ برمقصود :ستياڤ اورڠ مسلم كأتس
اورڠ مسلم حرام (ترڤليهارا) داره ،هرتا دان

كحورمتنڽ.

كيت دحرام مينومڤهكن داره دان مڠمبيل هرتا
اورڠ الٴين ،دسببكن كبيادبن كيت دجالن راي.
كچالكاٴن دجالن راي داڤت دايلق اتاو ستيدق-
تيدقڽ داڤت دكورڠكن دڠن چارا كيت برهاتي-
هاتي ،برديسيڤلين دان مماتوهي ڤراتورن كتيك
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ممندو.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله 

سباڬاي مڠاخيري خطبة هاري اين ،ماريله كيت
برسام-سام مڠيلقكن ديري درڤد ڤركارا يڠ بوليه
ممبهاياكن كسالمتن ديري سنديري دان ڤڠڬونا
جالن راي يڠ الٴين .موده-مودهن كيت داڤت
ڤولڠ براي برسام كلوارڬ يڠ ترسايڠ دالم كمريهن
شوال يڠ دننتي-ننتيكن .عملكن سيكڤ برهيمه
دان جاڠن سسكالي لوڤا ممباچ دعا ستياڤ كالي
ايڠين مموالكن ڤرجالنن سموڬ ڤرجالنن ترسبوت
دبركتي دان كسالمتن كيت دڤليهارا اوليه ال َّله .
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يڠ برمقصود :مها سوچي توهن يڠ تله منوندوقكن
سموا اين باڬي كامي ڤدحال كامي سبلومڽ
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تيدق ممڤو مڠواساٴيڽ ،دان سسوڠڬوهڽ كڤد
توهن كاميله ،كامي اكن كمبالي.
بار َك ال َّله لِي و َلكُم بِال ُقرء ِ
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