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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
َ ْ َ ِّ
ْ ُ ْ
َف اَل م ِض َّل َله ومن ي ْض ِل ْل َف اَل ه ِ
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اد َي َل ُه.
َ
ُ َ َ ْ ُ
ُ
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وح َد ُه اَل َش ِر ْي َك َل ُهَ ،و َأ ْش َه ُد َأ َّن
َأ ْش َه ُد َأ ْن اَل إِ ٰل َه إِ اَّل ال َّل ُه ْ
َ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 ُقواال َّل َه ُأ ْوص ْيك ُْم َوا َّي َ
∫tË« sJœ Ê«œ oLOœ
ال َّل ِهَ ،ف َق ْد َف َاز ا ْل ُم َّت ُق ْو َن.
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ماريله كيت برسام 2منيڠكتكن كتقواٴن كڤد ال َّله 
دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منيڠڬلكن سڬاال
i
الرڠنڽ .موده-مودهن كيت دبركتي دان درحمتي
ال َّله  ددنيا دان اخيرة.
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سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

ال َّله  ممرينتهكن كيت سوڤاي مماكن ماكنن اتاو
رزقي دري سومبر يڠ حالل الڬي باٴيق دان برسيه.
المائِدَ ة ايات ;88
سباڬايمان فرمانڽ دالم سورة َ
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يڠ برمقصود :دان ماكنله ماكنن يڠ حالل الڬي
باٴيق دري اڤ يڠ ال َّله تله رزقيكن كڤدامو ،دان
برتقواله كڤد ال َّله يڠ كامو برايمان كڤدڽ.

ڤرينته مماكن بندا يڠ حالل الڬي باٴيق واجب
دڤاتوهي اوليه ستياڤ اينديۏيدو مسلم دمي منجاڬ
كسوچين روحاني دان ممودهكن سساورڠ ايت
اونتوق منداڤت ڤتونجوق سرتا ممبنتوق ڤريبادي موليا
سباڬاي سأورڠ مسلم .ڤڠرتين حالل دالم ايات تادي
اياله حالل ِج ْي ِسيمڽ دان حالل چارا ممڤرأوليهڽ.
سداڠكن ڤركاتان باٴيق اداله دري سڬي كمنفعتنڽ،
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ياٴيت يڠ مڠاندوڠي منفعة دان َم ْص َل َحة باڬي توبوه،
مڠاندوڠي ۏيتامين ،ڤروتين دان سباڬايڽ .ماكنن
يڠ تيدق باٴيق ياٴيت يڠ تيدق سإيمبڠ كاندوڠن يڠ
دكهندقي اوليه توبوه بادن ،بوليه مروسقكن كصيحتن.
مك ال َّله ممرينتهكن كيت اونتوق مماكن ماكنن يڠ
(ح اَل اًل َط ِّي ًبا)
بوكن هاڽ حالل ،تتاڤي جوڬ باٴيق َ
اڬر تيدق ممبهاياكن توبوه كيت .بهكن ڤرينته اين
دسرتاكن دڠن برتقوى كڤد ال َّله ،سباڬاي سبواه ڤرينته
يڠ ساڠت تڬس دان جلس.
تيدق اد هالڠن باڬي اورڠ مؤمن يڠ ممڤو اونتوق
منعمتي ماكنن دان مينومن يڠ اينق ،تتاڤي هاروسله
منطاعتي كتنتوان يڠ تله دتتڤكن شرع ،ياٴيت:
برخصية ،حالل دان تيدق برلبيهن .ال َّله 
س ايات  24سوڤاي
ممڤرإيڠكتكن كيت دالم سورة َع َب َ
برهاتي 2مميليه ماكنن ،فرمانڽ;

ﯓ ﯔﯕﯖﯗ
يڠ برمقصود :مك هندقله مأنسي ايت
ممڤرهاتيكن ماكننڽ.
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ماكنن دان مينومن يڠ حرام اداله سڤرتي برايكوت،

ڤرتام :جيسيمڽ سڤرتي داڬيڠ بابي ،بڠكاي ،داره،
ارق ،دان الٴين.2

كدوا :ماكنن دان مينومن دڤرأوليهي دري جالن يڠ
دحرامكن سڤرتي منچوري ،مرومڤق ،منيڤوِ ،ر َبا،
برجودي ،رسواه ،تيدق أمانه سڤرتي مالس دان
چواي دالم بكرج ،ڤونتيڠ كرج ،لمبت داتڠ بكرج
دان سباڬايڽ.

سبدا رسول ال َّله  دالم حديث يڠ دروايتكن اوليه
امام مسلم يڠ برمقصود :دري ابو هريره  بركات:
رسول ال َّله  برسبدا،
واهاي مأنسي ،سسوڠڬوهڽ ال َّله مها باٴيق
دان هاڽ منريما يڠ باٴيق .دان سسوڠڬوهڽ
ال َّله تله ممرينتهكن اورڠ 2يڠ برايمان اونتوق
(مالكوكن) ڤرينته يڠ دسمڤايكنڽ كڤد ڤارا
نبي .كمودين بڬيندا ممباچ فرمان ال َّله‘ ،واهاي
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رسول ،2ماكنله دري ماكنن يڠ باٴيق 2دان
كرجاكنله عمالن يڠ صالح '.دان فرمانڽ،
‘واهاي اورڠ 2يڠ برايمان ،ماكنله دري ماكنن
يڠ باٴيق 2يڠ تله كامي انوڬرهكن كڤدامو'.
كمودين بڬيندا منچريتاكن سأورڠ لالكي يڠ
مالكوكن ڤرجالنن جاٴوه ،توبوهڽ دليڤوتي دبو
الڬي كوسوت ،اي منادهكن تاڠنڽ كالڠيت
سرايا بردعا‘ ،يا توهنكو ،يا توهنكو' .اكن تتاڤي
ماكننڽ حرام ،مينومنڽ حرام ،ڤاكاينڽ درڤد يڠ
حرام دان اي دبري ماكن دڠن يڠ حرام .مك
باڬايمان موڠكين دعاڽ دقبولكن.

حديث اين منونجوقكن بهاوا حالل اتاو حرام دالم
ماكنن ممبري كسن ترهادڤ عباده .اين كران ستياڤ
كالي ملقساناكن عباده ،كيت دتونتوت سوڤاي
سنتياس براد دالم كاداٴن سوچي دان برسيه دري
سڬي ظاهر دان باطن .ماري كيت رنوڠكن ،اداكه
ال َّله  منريما عباده سرتا دعا كيت سكيراڽ ترداڤت
بندا اتاو عنصور 2حرام دالم توبوه بادن كيت؟ يڠ
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جلس ،ماكنن اتاو اڤ جوا رزقي تيدق حالل يڠ
ماسوق كدالم ڤروت كيت اكن منجادي داره داڬيڠ
دان ممبري كسن ترهادڤ ڤمبنتوقن ڤريبادي ،ماله
عنصور يڠ حرام ايتوله جوڬ يڠ اكن مپببكن سسأورڠ
ايت دچمڤقكن كدالم نراك ،سباڬاي مان سبدا رسول
ال َّله  دالم حديث رواية الطبراني;
ت ِم َن ا ْل َح َرا ِم َفالنَّ ُار َأ ْو َلى َل ُه
َأ ُّي َما َل ْح ٍم َن َب َ

يڠ برمقصود :ستياڤ داڬيڠ يڠ تومبوه درڤد
ماكنن يڠ حرام ،مك اڤي نراكاله يڠ اليق باڬيڽ.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

ايڠتله ،سسوڠڬوهڽ ماكنن يڠ حرام ،بوليه
منداتڠكن كسن يڠ بوروق كڤد ڤماكنڽ .انتاراڽ بوليه
منجاٴوهكن ديري كيت درڤد منطاعتي ال َّله دان ڬمر
مالكوكن كجاهتن دان معصية.

ستياڤ سوروهن دان تڬاهن دالم اسالم ممڤوپاٴي
حكمهڽ يڠ ترسنديري .اوليه ايت ،ڤاتوهيله سڬاال
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ڤركارا يڠ دانجوركن اوليه اڬام كيت اڬر برأوليه
رحمة سرتا هدايه دري ال َّله  .فرمان ال َّله  دالم
سورة ال َب َق َرة ايات ;172
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يڠ برمقصود :واهاي اورڠ يڠ برايمان ،ماكنله
انتارا رزقي يڠ باٴيق 2يڠ كامي بريكن كڤدامو
دان برشكورله كڤد ال َّله ،جك بنر 2كڤدڽ كامو
مپمبه.
بار َك ال َّله لِى و َلكُم فِى ال ُقرء ِ
ان ال َعظِ ْي ِمَ ،و َن َف َعنِى َوإِ َّياك ُْم
ُ ْ َ ْ ْ ْ َ
َ َ
بِما فِي ِه ِمن اآلي ِ
ات َو ِّ
الح ِك ْي ِمَ ،و َت َق َّب َل ِمن ِّْى َو ِمنْك ُْم
الذك ِْر َ
َ ْ َ َ
ِ
الس ِم ْي ُع ال َ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 ال َعظِ ْي َم لِ ْى َو َلك ُْمَ ،ولِ َس ِائ ِر
ات ،والم ْؤ ِمنِين والم ْؤ ِمن ِ
المس ِل ِمين والمس ِلم ِ
َات،
َ ُ ْ َ ُ
ُ ْ ْ َ َ ُ ْ َ
ِ
الم ْس َت ْغ ِف ِر ْي َن َو َيا َن َجا َة ال َّت ِائبِ ْي َن.
اس َت ْغف ُرو ُه َف َيا َف ْو َز ُ
َف ْ
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