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ِه  بِاللَّ َوَنُعْوُذ  َوَنْسَتْغِفُرُه.  َوَنْسَتِعْينُُه  َنْحَمُدُه  لِّلِه  َاْلَحْمُد 
ُه  اللَّ َيْهِدِه  َمْن  َأْعَمالِنَا.  َسيَِّئاِت  َوِمْن  َأْنُفِسنَا  ُشُرْوِر  ِمْن 

َفَل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفَل َهاِدَي َلُه. 

ُه َوْحَدُه َل َشِريَك َلُه، َوَأْشَهُد  َوَأْشَهُد َأْن َل إِٰلَه إِلَّ اللَّ
ْم  َوَسلِّ َصلِّ  َاللَُّهمَّ  َوَرُسوُلُه.  َعْبُدُه  ًدا  ُمَحمَّ َسيَِّدَنا  َأنَّ 
َوَمْن  َوَأْصَحابِِه  آلِِه  َوَعَلى  ٍد  ُمَحمَّ َسيِِّدَنا  َعَلى  َوَباِرْك 

ْين.  َتبَِعُهْم بِإِْحَساٍن إَِلى َيْوِم الدِّ

اَي  َوإِيَّ ُأْوِصْيُكْم  َه،  اللَّ ُقوا  اتَّ ِه،  اللَّ ِعَباَد  َفَيا  َبْعُد،  ا  َأمَّ
ِه، َفَقْد َفاَز اْلُمتَُّقْوَن. بَِتْقَوى اللَّ

  ه ماريله كيت برسام2 منيڠكتكن كتقواٴن كڤد اللَّ
دڠن ملقساناكن سڬال ڤرينته دان منيڠڬلكن سڬال 
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ددنيا    ه  اللَّ دبركتي  كيت  موده-مودهن  لرڠنڽ. 
دان اخيرة.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

اداله  مأنسي  سسام  ڤپيقساٴن  دان  ظالم،  يڠ  ڤربواتن 
دلرڠ دالم اسلم. اي مروڤاكن دوسا يڠ بسر. فرمان 

ى ايات 42: ْورٰ ه  دالم سورة الشُّ اللَّ

ڃ ڃ ڃ چ چ 

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 

ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ

دكيرا  )يڠ  دوسا  سسوڠڬوهڽ  برمقصود:  يڠ 
ايت( هاپاله ترهادڤ اورڠ يڠ ملكوكن كظالمن 
بومي  دموك  باتس  ملمڤاوٴي  دان  مأنسي  كڤد 
يڠ  اورڠ  ايتوله  مريك  بنر.  يڠ  السن  سبارڠ  تنڤا 

بروليه عذاب يڠ ڤديه.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

حق  منافيكن  دڠن  لٴين  اورڠ  منظالمي  ڤربواتن 
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دالم  ترأوتام  كيت  مشاركت  دالم  برلكو  سسأورڠ 
ممبيذاكن  چونتوه،  سباڬاي  ڤكرجاٴن.  سيكتور 
كناٴيقن  ڤروسيس  مپوكركن  بڠسا،  مڠيكوت  ڬاجي 
سرتا  مناسبه  سبب  تنڤا  ڤكرج  ممبواڠ  دان  ڤڠكت 

ممببنكن كرج مڠيكوت قوم.

ڤرنه برلكو كڤد سأورڠ ڤمبنتو رومه ورڬ اسيڠ يڠ 
ددرا اوليه ماجيكن هيڠڬ مپببكن كماتين.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

حق2  مڠحورمتي  دان  منجاڬ  برسام2  كيت  ماريله 
اساسي سسام مأنسي سام اد اسلم اتاو بوكن اسلم. 
ه  دالم حديث رواية امام البخاري: سبدا رسول اللَّ

ْفُتُموُهْم َفَأِعينُوُهْم ُفوُهْم َما َيْغلُِبُهْم، َفإِْن َكلَّ َوَل ُتَكلِّ

يڠ برمقصود: جاڠنله كامو ممببنكن مريك دڠن 
توڬس يڠ تيدق ممڤو دلكوكن )ڤكرج(، دان جك 
كامو ممبريكن توڬس كڤد مريك، بنتوله مريك.

ڃ ڃ ڃ چ چ 
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ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 

ائ  ائ  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 

ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

كامو  مپوروه  ه  اللَّ سسوڠڬوهڽ  برمقصود:  يڠ 
سوڤاي مپرهكن سڬال جنيس أمانه كڤد اهليڽ 
)يڠ برحق منريماڽ(. اڤابيل كامو منجالنكن حكوم 
ه مپوروه( كامو مڠحكوم دڠن  دانتارا مأنسي، )اللَّ
ه دڠن )سوروهنڽ( ايت  عادل. سسوڠڬوهڽ اللَّ
تله ممبري ڤڠاجرن يڠ سباٴيق-باٴيقڽ كڤد كامو. 
ه مها مندڠر لڬي مها مليهت. سسوڠڬوهڽ اللَّ

اُكْم  ُه لِْى َوَلُكْم فِْى الُقْرَءاِن اْلَعظِْيِم، َوَنَفَعنِْى َوإِيَّ َباَرَك اللَّ
ْكِر اْلَحِكْيِم، َوَتَقبََّل ِمنِّْى َوِمنُْكْم  بَِما فِْيِه ِمَن اْلَياِت َوالذِّ

ِمْيُع اْلَعِليُم. ُه ُهَو السَّ تَِلَوَتُه، إِنَّ

َه اْلَعظِْيَم لِْى َوَلُكْم َولَِساِئِر  َأُقْوُل َقْولِْى ٰهَذا َوَأْسَتْغِفُر اللَّ
َواْلُمْؤِمنَاِت،  َواْلُمْؤِمنِْين  َواْلُمْسِلَماِت  اْلُمْسِلِمْيَن 

ِحْيُم. ُه ُهَو اْلَغُفْوُر الرَّ َفاْسَتْغِفُرْوُه، إِنَّ
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