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الح ِّق
اله َدى َود ْي ِن َ
لح ْم ُد ل َّله ا َّلذ ْي َأ ْر َس َل َر ُس ْو َل ُه بِ ُ
َا َ
ِ
الم ْش ِرك ُْو َن.
لِ ُي ْظ ِه َر ُه َع َلى ِّ
الد ْي ِن ُك ِّله َو َل ْو ك َِر َ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 ُه .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 َو َم ْن َتبِ َع ُه ْم
بِإِحس ٍ
الد ْين.
ان إِ َلى َي ْو ِم ِّ
ْ َ

َأ َّما َب ْع ُدَ ،ف َيا ِع َبا َد ال َّل ِه ،إِ َّت ُق ْوا ال َّل َه َح َّق ُت َقاتِ ِه َو اَل َت ُم ْو ُت َّن
∫tË« sJœ Ê«œ oLOœ
إِ اَّل َو َأ ْن ُت ْم ُم ْس ِل ُم ْون.
Íd~ wH WUL« VU
ماريله كيت منيڠكتكن كتقواٴن كڤد ال َّله دڠن

موده-
مڠرجاكن سوروهن دان منيڠڬلكن الرڠنڽ.
i
مودهن كيت بروليه كامڤونن ددنيا دان اخيرة.
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سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

ميمبر ڤد هاري اين مڠاجق سيدڠ جمعة سكالين
اونتوق منيڠكتكن كفهمن بركاٴيتن ساله ساتو ڤرانن
مالئكة يڠ داوتوسكن اوليه ال َّله  ،ياٴيت اونتوق
مڠاوس دان منچاتت ستياڤ ڤربواتن مأنسي دالم
كتاب چاتتن عملن.

كتاب چاتتن عملن اداله سواتو ڤركارا يڠ واجب
ديقيني دان اي مروڤاكن سبهاڬين درڤد كإيمانن كيت
كڤد مالئكة دان هاري اخيرة .ڤد هاري اخيرة كلق،
كتاب چاتتن عمل باڬي ستياڤ همبا ال َّله اكن دبوك.
ڤد هاري ايت تربوڠكرله سڬاال ڤربواتن عمل باٴيق
دان عمل بوروق يڠ دالكوكن اوليه سسأورڠ سڤنجڠ
حياتڽ ددنيا .فرمان ال َّله  دالم سورة ال َق َمر ايات 52
دان :53
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يڠ برمقصود :دان سڬاال سسواتو يڠ تله مريك
الكوكن ترچاتت دالم بوكو 2چاتتن .دان
سڬاال (اوروسن) يڠ كچيل ماهو ڤون يڠ بسر
اداله ترتوليس.

باڬي مريك يڠ برإيمان دان برات تيمبڠن عمل باٴيقڽ،
مك دي اكن منريما كتابڽ ڤد هاري اخيرة دري سبله
كانن سرتا ڤروسيس حسابڽ دڤرمودهكن .فرمان ال َّله
 دالم سورة اإلن ِْش َقاق ايات  7هيڠڬ :9

ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ
ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ
يڠ برمقصود :اداڤون اورڠ يڠ دبريكن كتابڽ
دري سبله كاننڽ ،مك دي اكن دڤريقسا دڠن
ڤمريقساٴن يڠ موده .دان دي اكن كمبالي كڤد
قومڽ (يڠ سام 2برإيمان) دڠن ڬمبيرا.

باڬي مريك يڠ باپق مالكوكن معصية دان كجاهتن
ددنيا ،مك دي اكن منريما كتاب عملنڽ دري سبله
الحا َّقة ايات :25
كيري اتاو بالكڠڽ .ال َّله  دالم سورة َ
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ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ
يڠ برمقصود :اداڤون اورڠ يڠ دبريكن كتابڽ
دري سبله كيريڽ ،مك دي بركات :الڠكه باٴيقڽ
كيراڽ تيدق دبريكن كڤداكو كتابكو (اين).

فرمان ال َّله  الڬي دالم سوره اإلن ِْش َقاق ايات
دان :11
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يڠ برمقصود :اداڤون اورڠ يڠ دبريكن كتابڽ
دري بالكڠ .مك دي اكن برترياق :چالكاله
اكو!.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

منوروت تفسير ا ِ ْب ُن َكثِ ْير ،ستياڤ همبا ال َّله 
ددمڤيڠي اوليه امڤت مالئكة ڤد وقتو سياڠ دان مالم.
دوا مالئكة برتوڬس منجاڬ ستياڤ همبا ال َّله ياٴيت،
ساتو براد ددڤن دان ساتو براد دبالكڠڽ .دوا مالئكة
الڬي براد دكيري دان كانن يڠ برتوڬس منچاتت
ستياڤ عمل باٴيق اتاو عمل بوروق سسأورڠ .فرمان
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ال َّله  دالم سورة ق ايات  17دان :18
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يڠ برمقصود :كتيك دوا مالئكة منچاتت عمل
ڤربواتنڽ ،ساتو دودوق دكانن دان يڠ الٴين
دودوق دسبله كيري .تياد سواتو اوچاڤن ڤون
يڠ داوچڤكنڽ مالٴينكن اد دسيسيڽ مالئكة
ڤڠاوس يڠ ساللو حاضر.

مالئكة يڠ برتوڬس منچاتت عمل سسأورڠ دسبوت
دالم القرءان سباڬاي ِك َرا ًما َكاتِبِ ْين .كباپقن كيت
لبيه مڠناليڽ سباڬاي َر ِق ْيب دان َعتِ ْيدَ .ر ِق ْيب دان
َعتِ ْيد سبنرڽ اداله صفة باڬي مالئكة ڤنچاتتَ .ر ِق ْيب
برارتي يڠ سنتياس مڠاواسي سياڠ مالم دان تيدق
ڤرنه برڤيسه دڠن مأنسي .مانكاالَ ،عتِ ْيد برارتي يڠ
سنتياس حاضر ،تيدق موڠكين مواكيلكن توڬس
كڤد يڠ الٴين .تيدق اد ساتو دتيق ڤون يڠ اي ترلڤس
درڤد منچاتت عملن مأنسي.
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سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

باپق دوسا دان معصية دالكوكن دسببكن كيت لوڤا
اتاو تيدق مڠمبيل برت بهاوا مالئكة سنتياس منچاتت
عملن كيت .اوليه ايت ،تيڠكتكن كإيمانن دان
برإيڠتله بهاوا مالئكة تيدق ڤرنه الالي دالم توڬسڽ.
تيدق سڤاتوتڽ سسأورڠ يڠ برإيمان مليڠه-ليڠهكن
اتاو منيڠڬلكن صالة جك اي تاهو مالئكة سدڠ
مڠاواسيڽ .جك كيت سدر بهاوا مالئكة سدڠ ممنتاو
كيت ،سمستيڽ كيت تيدق مالكوكن سبارڠ معصية
سام اد سچارا ترڠ-ترڠن اتاو سچارا سمبوپي2
سكيراڽ كيت مالكوكن سسواتو دوسا ،مك برسڬراله
برإستغفار دان برتوبة كران نبي  برسبدا دالم سبواه
حديث يڠ دروايتكن اوليه امام الطبرانى:
ت ساع ٍ
ِ
الشم ِ ِ
ِ
ات
ال ل َي ْر َف ُع ا ْل َق َل َم س َّ َ َ
إِ َّن َصاح َ
ب ِّ َ
ع ِن ا ْلعب ِد ا ْلمسلِ ِم ا ْلم ْخطِ ِئ َأ ِو ا ْلم ِس ِ
يءَ ،فإِ ْن ن َِد َم
َ
ُ
ُ
َْ ُ ْ
تو ِ
ِ
ِ
اح َد ًة
اهاَ ،وإِ اَّل كُت َب ْ َ
َو ْاس َت ْغ َف َر ال َّل َه منْ َها َأ ْل َق َ
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يڠ برمقصود :سسوڠڬوهڽ مالئكة يڠ براد
دسبله كيري اكن مڠڠكت ڤيناڽ سالما انم جم
درڤد منچاتت عمل سأورڠ همبا مسلم يڠ
بربوات دوسا .جك دي مپسل دان مموهون
امڤون كڤد ال َّله اتس دوسا ايت ،مك مالئكة
ايت تيدق اكن منچاتتڽ .جك تيدق (برتوبة)،
مك اكن دچاتت سباڬاي ساتو دوسا.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

ميمبر برڤسن اڬر كيت برسام 2مپدري بهاوا مالئكة
سنتياس اد دسيسي منچاتت سڬاال ڤربواتن كيت.
ماهوكه كيت ترڬولوڠ دالم كالڠن اورڠ يڠ مپسل ڤد
هاري اخيرة اوليه سبب لمبارن كتاب چاتتن عملن
كيت دڤنوهي دڠن ڤربواتن 2كجي دان دوسا؟
سسوڠڬوهڽ ككسالن ايت سوده ترلمبت .تيدق
موڠكين كيت داڤت كمبالي كدنيا سموال اونتوق
برتوبة دان برعمل صالح .اوليه ايت ،سمنتارا حياة
ماسيه اد ،ماريله كيت برتوبة نصوحا دان برأوسها
منيڠكتكن عمل صالح ،اڬر كتاب چاتتن عملن كيت
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دڤنوهي دڠن چاتتن ڤهاال دان كباجيكن.
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يڠ برمقصود :سسياڤا يڠ مڠرجاكن كباٴيقن
سبرت ذره ڤون ،نسچاي دي اكن مليهتڽ .دان
سسياڤا يڠ مڠرجاكن كجاهتن سبسر ذره ڤون،
نسچاي دي اكن مليهتڽ.

بار َك ال َّله لِي و َلكُم فِي ال ُقرء ِ
ان ا ْل َعظِ ْي ِمَ ،و َن َف َعنِ ْي َ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
َ ْ َ َ
تِلاَ و َته ،إِ َّنه هو ِ
ِ
يم.
السم ْي ُع ا ْل َعل ٌ
َ ُ ُ ُ َ َّ

َأ ُق ْو ُل َق ْولِ ْي ٰه َذا َو َأ ْس َت ْغ ِف ُر ال َّل َه ا ْل َعظِ ْي َم لِ ْي َو َلك ُْمَ ،ولِ َس ِائ ِر
ات ،وا ْلم ْؤ ِمنِين وا ْلم ْؤ ِمن ِ
ا ْلمس ِل ِمين وا ْلمس ِلم ِ
َات،
َ ُ ْ َ ُ
ُ ْ ْ َ َ ُ ْ َ
ِ
الر ِح ْي ُم.
اس َت ْغف ُر ْو ُه إِ َّن ُه ُه َو ا ْل َغ ُف ْو ُر َّ
َف ْ
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