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َا ْل َح ْم ُد لِ َّل ِه َن ْح َم ُد ُه َو َن ْس َت ِع ْينُ ُه َو َن ْس َت ْغ ِف ُر ُهَ .و َن ُع ْو ُذ بِال َّل ِه
ِمن ُشرو ِر َأ ْن ُف ِسنَا و ِمن سي َئ ِ
ات َأ ْع َمالِنَاَ .م ْن َي ْه ِد ِه ال َّل ُه
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َف اَل م ِض َّل َله ومن ي ْض ِل ْل َف اَل ه ِ
اد َي َل ُه.
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َأ ْش َه ُد َأ ْن اَل إِ ٰل َه إِ اَّل ال َّل ُه َو ْح َد ُه اَل َش ِر ْي َك َل ُهَ ،و َأ ْش َه ُد َأ َّن
َس ِّي َد َنا ُم َح َّم ًدا َع ْب ُد ُه َو َر ُس ْو ُل ُهَ .ال َّل ُه َّم َص ِّل َو َس ِّل ْم َو َب ِ
ار ْك
َع َلى َس ِّي ِد َنا ُم َح َّم ٍد َو َع َلى آلِ ِه َو َأ ْص َحابِ ِه َأ ْج َم ِع ْي َن.
ِ
ِ
ِ
اي بِ َت ْق َوى
َأ َّما َب ْع ُدَ ،ف َيا ع َبا َد ال َّله ،إِ َّت ُقوا ال َّل َه ُأ ْوص ْيك ُْم َوا َّي َ
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ال َّل ِهَ ،ف َق ْد َف َاز ا ْل ُم َّت ُق ْو َ
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ماريله كيت برسام 2منيڠكتكن 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 ،

عالم سكيتر مروڤاكن ساتو نعمت ڤنچيڤتاٴن درڤد
ال َّله  يڠ مها اڬوڠ ،يڠ دكورنياكن كڤد سموا
مخلوق هيدوڤ ددنيا اين .هوتن بلنتارا ،ڬونوڠ-
ڬانڠ ،بوكيت-بوكاو ،سوڠاي دان الٴوت ممڤوپاٴي
فوڠسي 2يڠ ترسنديري سسواي دڠن ڤنچيڤتاٴنڽ.
سميمڠڽ تيدق داڤت دسڠكلكن الڬي بهاوا هوتن
مروڤاكن خزانه عالم يڠ امت تيڠڬي نياليڽ .هوتن
منداتڠكن ڤلباڬاي ايمڤق يڠ ڤوسيتيف كڤد مشاركت
دان نڬارا .تنڤا هوتن كيت تيدق اكن داڤت منعمتي
كايندهن ڤانوراما يڠ داڤت كيت نعمتي ڤد وقتو اين.
اسالم مالرڠ اومتڽ مالكوكن سبارڠ بنتوق كروسقكن
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داتس موك بومي اين ،ترماسوقله كروسقكن جيوا،
هرتا بندا دان عالم سكيتر .فرمان ال َّله  دالم سورة
ال َّن ْمل ايات :60
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يڠ برمقصود :بهكن سياڤاكه يڠ تله منچيڤتا
الڠيت دان بومي ،دان منورونكن هوجن دري
الڠيت اونتوق كامو؟ اللو كامي تومبوهكن
دڠن اير هوجن ايت تانمن ،كبون( 2يڠ مڠهيجاو
سوبور) دڠن ايندهڽ ،يڠ كامو تيدق داڤت دان
تيدق بركواس منومبوهكن ڤوهون-ڤوهونڽ.
اداكه سبارڠ توهن يڠ الٴين برسام 2ال َّله؟
(تيدق!) بهكن مريك (يڠ مشرك ايت) اداله قوم
يڠ مپليويڠ دري كبنرن (توحيد).

كتاهوٴيله كموسنهن هوتن هاري اين عقيبة درڤد
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كراكوسن تاڠن 2مأنسي مڠوندڠ كموركاٴن ال َّله .
ماريله كيت برسام 2ممليهارا خزانه هوتن سوڤاي اي
تيدق دچروبوهي سباڬاي چونتوه ڤمبالقن حرام تنڤا
سڬن سيلو منبڠ ڤوكوق 2سهيڠڬ هوتن منجادي
موسنه دان بوكيت منجادي ڬوندول .اينيله انتارا
عقيبة برالكوڽ بنجير ،تانه رونتوه دان ڤنچمارن.
ليهتله ڤنچمارن سوڠاي 2دنڬري ڤهڠ يڠ كروه دان
كوتور مپببكن كيت تيدق بوليه مڠڬوناكنڽ دڠن
سالمت سرتا مڠنچم ايكن 2دسوڠاي .سبدا رسول
ال َّله  دالم حديث رواية ابو داود:
ِ
من َق َطع ِس ْدر ًة فِي َف َ ٍ
السبِ ِ
يل
َ
َ ْ
الة َي ْس َتظ ُّل بِ َها ا ْب ُن َّ
َ
ُون َل ُه فِ َيها
َوا ْل َب َهائِ ُم َع َب ًثا َو ُظ ْل ًما بِ َغ ْي ِر َح ٍّق َيك ُ
َص َّو َب ال َّل ُه َر ْأ َس ُه فِي ال َّن ِ
ار

يڠ برمقصود :بارڠسياڤا يڠ منبڠ ڤوكوق دتانه
الڤڠ يڠ منجادي ڤندوه اورڠ مسافر دان حيوان
دڠن منچروبوه سچارا ظالم تنڤا حق مك ال َّله
 اكن ممبنمكن كڤاالڽ كدالم اڤي نراك.
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ڤلباڬاي ڤروڬرام يڠ تله دراڠك اوليه جابتن ڤرهوتنن
دمي ممستيكن سومبر عالم دان ڤرهوتنن دڤليهارا
دان دڤليهارا دڠن سباٴيقڽ .هاري هوتن انتارابڠسا
يڠ دسمبوت دسلوروه دنيا ،باڬي منيڠكتكن تاهڤ
كسدرن كڤد كيت سموا .هوتن اداله تمڤت تيڠڬل
كهيدوڤن ليار ،تتاڤي سكارڠ تله دموسنهكن اوليه
كراكوسن ماٴنسي مپببكن بيناتڠ 2ليار سڤرتي ڬاجه،
هريماو ،موپيت دان الٴين مڠڬڠڬو ڤرسكيترن
كامڤوڠ دان كاوسن ڤرومهن.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

ڤد كسمڤتن اين ،ميمبر ايڠين مڠيڠتكن بهاوا منجادي
كواجيڤن سموا ڤيهق اونتوق ممستيكن عالم سكيتر
دڤليهارا دڠن سباٴيقڽ .سبارڠ ڤرانچڠن دان چادڠن
رانچڠن ڤروجيك ڤمباڠونن هاروسله دتليتي دان
دكاجي ستياڤ كسنڽ ،اڬر داڤت منجاڬ سيستم
هيدوڤن سرتا كڬياتن سوسيو ايكونومي مشاركت
سكليليڠ.
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ايلقكنله درڤد منجالنكن اكتيۏيتي ڤنروكاٴن هوتن
سچارا حرام ،ڤمباكرن سچارا تربوك سرتا ڤمبواڠن
سمڤه يڠ تيدق تركاول دمرات 2تمڤت .برأوسهاله
اونتوق مماتوهي سڬاال ڤراتورن دان اوندڠ 2يڠ
تله دتتڤكن اوليه ڤيهق بركواس اڬر كيت داڤت
مڠهيندري صفة مذمومه يڠ بوليه مڠوندڠ بنچان
درڤد ال َّله  .ايڠتله ،سموا يڠ اد ددنيا اين مروڤاكن
ڤينجامن درڤد ال َّله  ،دان كيت سباڬاي خليفه
ڤرلو مڠوروس أمانه اين دڠن ڤنوه برتڠڬوڠجواب،
برأمانه ،برإيتيكا ،دان برسيكڤ جوجور .ماريله
كيت برسام 2ممبنترس سڬاال اكتيۏيتي نيڬاتيف يڠ
منجوروس كڤد كموسنهن هوتن دان عالم سكيتر.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

هوتن ڤرلو دڤليهارا كران اياڽ مروڤاكن بينتيڠ اونتوق
مڠورڠكن هاكيسن سموالجادي سماس هوجن
مپيرامي بومي .ڤد ماس كيني ،ترداڤت ڤلباڬاي باال
بنچان يڠ تله دتورونكن اوليه ال َّله  اونتوق ممبري
ڤرايڠاتن كڤد همبا 2يڠ ماهو برفيكير .بنجير بسر،
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كماراو ڤنجڠ ،كبكرن هوتن ،جربو ،ڤنچمارن سومبر
اير دان سباڬايڽ مروڤاكن ساتو مصيبة يڠ تله برالكو
سكيراڽ سومبر عالم ڤرسكيترن تيدق دجاڬ دان
دڤليهارا دڠن سباٴيقڽ.

الروم ايات :41
فرمان ال َّله  دالم سورة ُّ
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يڠ برمقصود :تله تيمبول برباڬاي كروسقكن
دان باال بنچان ددارت دان دالٴوت دڠن
سبب اڤ يڠ تله دالكوكن اوليه تاڠن مأنسي;
(تيمبولڽ يڠ دمكين) كران ال َّله هندق مراساكن
مريك سبهاڬين دري بالسن ڤربواتن 2بوروق
يڠ مريك تله الكوكن ،سوڤاي مريك كمبالي
(انصاف دان برتوبة).
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بار َك ال َّله لِى و َلكُم فِى ا ْل ُقرء ِ
ان ا ْل َعظِ ْي ِمَ ،و َن َف َعنِى َوإِ َّياك ُْم
ُ ْ َ ْ ْ ْ َ
َ َ
بِما فِي ِه ِمن ْاآلي ِ
ات َو ِّ
الذك ِْر ا ْل َح ِك ْي ِمَ ،و َت َق َّب َل ِمن ِّْى َو ِمنْك ُْم
َ ْ َ َ
ِ
الس ِم ْي ُع ا ْل َع ِل ْي ُم،
ت اَل َو َت ُه إِ َّن ُه ُه َو َّ

َأ ُق ُ
ول َق ْولِى ٰه َذا َو َأ ْس َت ْغ ِف ُر ال َّل َه ا ْل َعظِ ْي َم لِ ْى َو َلك ُْمَ ،ولِ َس ِائ ِر
ات ،وا ْلم ْؤ ِمنِين وا ْلم ْؤ ِمن ِ
ا ْلمس ِل ِمين وا ْلمس ِلم ِ
َات،
َ ُ ْ َ َ ُ
ُ ْ ْ َ َ ُ ْ َ
اس َت ْغ ِف ُرو ُه َف َيا َف ْو َز ا ْل ُم ْس َت ْغ ِف ِر ْي َن َو َيـا َن َجا َة ال َّت ِائبِ ْي َن.
َف ْ
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