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َا ْل َح ْم ُد لِ َّل ِه َن ْح َم ُد ُه َو َن ْس َت ِعينُ ُه َو َن ْس َت ْغ ِف ُر ُهَ ،و َن ُعو ُذ بِال َّل ِه
ور َأ ْن ُف ِسنَا و ِمن سي َئ ِ
ِم ْن ُش ُر ِ
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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ُ َ َ ْ ُ
ُ

ﺳﻴﺮي

َو َأ ْش َه ُد َأ ْن اَل إِ ٰل َه إِ اَّل ال َّل ُه َو ْح َد ُه اَل َش ِر َ
يك َل ُهَ ،و َأ ْش َه ُد َأ َّن
َس ِّي َد َنا ُم َح َّم ًدا َع ْب ُد ُه َو َر ُسو ُ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 َص ْحبِ ِه َأ ْج َم ِع ْي َن.
ِ
ِ
ِ
اي
َأ َّما َب ْع ُدَ ،ف َيا ع َبا َد ال َّله ،ا َّت ُقوا ال َّل َهُ ،أ ْوص ْيك ُْم َوإِ َّي َ
∫tË« sJœ Ê«œ oLOœ
بِ َت ْق َوى 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 الله 
دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منيڠڬلكن سڬاال
الرڠنڽ .موده-مودهن كيت دبركتي ال َّله i ددنيا
دان اخيرة.
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سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

ماتي اداله ساتو كڤستين دان اكن تتڤ منموئي
ستياڤ اورڠ درڤد كيت .مسكيڤون كماتين تيدق
دايڠيني دان ساڠت دتاكوتي ،نامون اي تتڤ اكن
برالكو كڤد ديري كيت .تمڤت دان ماس سهاجاله يڠ
اكن دتنتوكن اوليه ال َّله  .فرمان ال َّله  دالم سورة
َ
األ ْنبِ َياء ايات :35
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يڠ برمقصود :تياڤ 2ديري اكن مراساٴي ماتي،
دان كامي مڠوجي كامو دڠن كسوسهن دان
كسنڠن سباڬاي چوباٴن; دان كڤد كامي-له
كامو سكلينڽ اكن دكمباليكن.

واالوڤون كماتين مروڤاكن سسواتو يڠ ڤستي ،نامون
كيت تيدقله بوليه برچيتا 2اتاو مڠيڠينكن كماتين
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اتاو مموهون كماتين كران دتيمڤا باال بنچان دان
كچالكاٴن ،ترلنتر ساكيت يڠ تيدق موڠكين سمبوه
اتاو هيدوڤ دالم تكنن دان كسوسهن .سبدا رسول
ال َّله  دالم حديث يڠ روايتكن اوليه امام مسلم يڠ
برمقصود:
جاڠنله ساله سأورڠ درڤد كامو برچيتا 2اونتوق
ماتي ،دان جاڠنله بردعا مموهون كماتين سبلوم
تيبا ماسڽ ،كران اڤابيال ماتي سسأورڠ ايت،
مك ڤوتوسله عملنڽ .دان تيدكله برتمبه عمور
سساورڠ مؤمين ايت مالٴينكن سمواڽ كباٴيكن
جوا.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

واالوڤون كيت دتڬه برچيتا 2اونتوق ماتي ،تتاڤي
كيت تيدق ڤوال دتڬه اونتوق مڠيڠاتيڽ ،كران
مڠيڠاتي كماتين داڤت منمبهكن عمل كباٴيكن دان
منجاٴوهكن دوسا جوڬ كموڠكرن .سبدا رسول
ال َّله  دالم حديث يڠ دروايتكن اوليه امام الترمذي:
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اذ ِم ال َّل َّذ ِ
َاكْثِروا ِمن ِذك ِْر ه ِ
ات
َ
ُ ْ ْ

يڠ برمقصود :ڤرباپقكنله مڠيڠاتي سسواتو يڠ
ملپڤكن سڬاال ماچم كالذاتن (كماتين).

ماريله كيت ممڤرباپقكن عمل عباده سرتا برتوبة كڤد
ال َّله  سبلوم تيباڽ اجل.
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يڠ برمقصود :كاتاكنله (واهاي محمد) :سبنرڽ
ماتي يڠ كامو مالريكن ديري درڤدڽ ايت ،اي
تتڤ اكن منموءي كامو; كمودين كامو اكن
دكمباليكن كڤد ال َّله يڠ مڠتاهوٴي سڬاال يڠ
غائب دان يڠ پات ،اللو اي ممبريتاهو كڤد كامو
اڤ يڠ تله كامو الكوكن (سرتا ممبالسڽ).

بار َك ال َّله لِى و َلكُم فِى ال ُقرء ِ
ان ا ْل َعظِ ْي ِمَ ،و َن َف َعنِ ْى َوإِ َّياك ُْم
ُ ْ َ ْ ْ ْ َ
َ َ
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بِما فِي ِه ِمن آْالي ِ
ات َو ِّ
الذك ِْر ا ْل َح ِك ْي ِمَ ،و َت َق َّب َل ِمن ِّْى َو ِمنْك ُْم
َ ْ َ َ
تِ اَلو َته ،إِ َّنه هو ِ
ِ
يم.
السم ْي ُع ا ْل َعل ُ
َ ُ ُ ُ َ َّ

َأ ُق ْو ُل َق ْولِ ْى ٰه َذا َو َأ ْس َت ْغ ِف ُر ال َّل َه ا ْل َعظِ ْي َم لِ ْى َو َلك ُْم َ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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