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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 ِ
009/10
014/1
اد َي َل ُه.
َ
ُ َ َ ْ ُ
ُ
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َ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 َ
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بِ َت ْق َوى ال َّل ِهَ ،ف َق ْد َف َاز ا ْل ُم َّت ُق ْو َن.

Íd~ wH WUL« VU

ماريله كيت برسام 2منيڠكتكن كتقواٴن كڤد ال َّله 
دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منيڠڬلكن سڬاال
i
الرڠنڽ .موده-مودهن كيت دبركتي ال َّله  ددنيا
دان اخيرة.
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سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

ارق اداله حرام دالم اسالم كران اي مروسقكن عقل
مأنسي .كروسقن دان كبوروقن ارق اين دپاتاكن اوليه
المائِدَ ة ايات .91
ال َّله  دالم سورة َ
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يڠ برمقصود :سسوڠڬوهڽ شيطان ايت هاپاله
برمقصود ماهو منيمبولكن ڤرموسوهن دان
كبنچين دانتارا كامو ،دڠن سبب ارق دان جودي،
دان ماهو مماليڠكن كامو درڤد مڠيڠاتي ال َّله دان
درڤد مڠرجاكن سمبهيڠ .اوليه ايت ،ماهوكه
كامو برهنتي (درڤد مالكوكن ڤركارا 2يڠ كجي
دان كوتور ايت اتاو كامو ماسيه بردڬيل)؟.

ايات اين جلس منڬسكن بهاوا ارق ڤونچا سڬاال
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كبوروقن دان كجاهتن سباڬايمان سبدا رسول ال َّله
 دالم حديث يڠ دروايتكن اوليه امام الحكيم:
ِ
اح ك ُِّل َش ٍّر
اِ ْج َتن ِ ُب ْوا َ
الخ ْم َر َفإِن ََّها م ْف َت ُ

يڠ برمقصود :هندقله كامو منجاٴوهي ارق،
سسوڠڬوهڽ ارق كونچي سڬاال كجاهتن.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

نڬارا كيت دكجوتكن دڠن كيس 2كماتين دجالن
راي يڠ دسببكن اوليه ڤمندو مابوق.

اوليه ايت ،ماريله كيت برسام 2ممبري سوكوڠن
يڠ ڤادو كڤد اوسها 2كراجاٴن سكارڠ باڬي مڠناكن
حكومن يڠ برت كڤد ڤمندو مابوق .باڬي مريك يڠ
ترجبق دڠن ارق ،برتوبتله سڬرا دڠن منيڠڬلكن
ارق سرتا ممڤرباپقكن عمل صالح سموڬ منداڤت
كامڤونن ال َّله .

ايڠتله دوسا ارق اين بوكن هاڽ كڤد ڤمينوم ارق
سهاج بهكن سموا ڤيهق يڠ ترليبت دڠن ارق جوڬ
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بردوسا .دالم حديث دروايتكن اوليه ابن ماجة ،أ َنس
 بركات:
بڬيندا  ملعنة سڤولوه ڬولوڠن يڠ تربابيت
دڠن ارق ،ياٴيت اورڠ ممره ارق ،ممينتا ارق
دڤره اونتوقڽ ،ممينومڽ ،ممباواڽ ،ممينتا دباوا
ارق كڤداڽ ،ممبري مينوم ارق كڤد اورڠ الٴين،
منجوال ارق ،منداڤت حاصيل درڤد ارق ،ممبلي
ارق دان اورڠ يڠ ممينتا دبليكن ارق اونتوقڽ.

فرمان ال َّله  ددالم سورة َ
األ ْن َفال ايات :25
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يڠ برمقصود :دان ڤليهاراله ديري كامو درڤد
برالكوڽ دوسا يڠ ممباوا باال بنچان يڠ بوكن
سهاج اكن منيمڤا اورڠ يڠ ظالم دالم كالڠن كامو
سچارا خصوص تتاڤي اكن منيمڤا كامو سچارا
عموم كتاهوٴيله بهاوا ال َّله مها برت عذابڽ.
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بار َك ال َّله لِى و َلكُم فِى ال ُقرء ِ
ان ا ْل َعظِ ْي ِمَ ،و َن َف َعنِ ْى َوإِ َّياك ُْم
ُ ْ َ ْ ْ ْ َ
َ َ
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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