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هيدوڤ سڠسارا كران رسواه

2 اڤريل 2021 / 19 شعبان  1442

ِ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 
ددنيا    ه  اللَّ دبركتي  كيت  موده-مودهن  لرڠنڽ. 
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دان اخيرة.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

رسواه ارتيڽ مپوڬوك اتاو ممبري سواڤن دالم ڤلباڬاي 
بنتوق. اد يڠ ممبري رسواه اونتوق منداڤتكن ڤروجيك 
جوتاٴن ريڠڬيت، اونتوق منڠ اڤا2 ڤرتنديڠن، اونتوق 
مڠيلقكن تيندقن اتس كسالهن اتاو مليندوڠي اكتيۏيتي 
جنايهڽ، اونتوق ممڤرچڤتكن كلولوسن ڤرموهوننڽ، 

اونتوق منڠ ڤيليهنراي دان ماچم2 لڬي. 

اڤ ڤون بنتوقڽ، رسواه اداله ڤربواتن يڠ حرام لڬي 
ه  برفرمان دالم سورة البقرة ايات 188: تركوتوق. اللَّ

ڃ ڃ ڃ چ چ 

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 

ہ ھ ھ ھ
يڠ برمقصود: دان جاڠنله كامو ماكن هرتا انتارا 
كامو دڠن جالن يڠ ساله، دان جاڠن ڤول كامو 
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كڤد  رسواه(  )ممبري  كامو  هرتا  مڠهولوركن 
درڤد  سبهاڬين  مماكن  هندق  كران  حاكيم2 
هرتا مأنسي دڠن )بربوات( دوسا، ڤدحال كامو 

مڠتاهوٴي )سالهڽ(.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

ه  برسبدا دالم سبواه حديث يڠ دروايتكن  رسول اللَّ
اوليه امام ابن ماجة:

اِشي َواْلُمْرَتِشي ِه َعَلى الرَّ َلْعنَُة اللَّ

دان  رسواه  ڤمبري  كڤد  ه  اللَّ لعنة  برمقصود:  يڠ 
ڤنريما رسواه.

دڠن  ڬرون  مراسا  رسواه  ڤنريما  اتاو  ڤمبري  تيدقكه 
امرن اين؟ ماسيه ايڠتكه كيت بارو2 اين باڬايمان رسواه 
يڠ  بكو  سجوق  داڬيڠ2  ڤونچا  منجادي  دڤرچاياٴي 
برچمڤور ادوق دڠن داڬيڠ تيدق حلل تله لڤس دباوا 
تله  اسلم  اومت  رامايكه  براڤ  اين.  كنڬارا  ماسوق 
ترماكن داڬيڠ2 اين اڠكارا ڤَرُسواه دان ڤنريما رسواه؟

دڠن  كران  خيانت  ڤربواتن  مروڤاكن  رسواه  ايڠتله، 
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رسواه كيت تله منظاليمي اورڠ لٴين، مرمڤس حق 
ايت، كيت  درڤد  بسر  لبيه  يڠ  عقيبة  دان  اورڠ لٴين 

موڠكين منجهنمكن نڬارا كيت سنديري. 
ڃ ڃ ڃ چ چ 

ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڤ  ڦ  ڦ   ڦ 

يڠ برمقصود: واهاي اورڠ يڠ برايمان، جاڠنله 
جاڠن  دان  رسولڽ  دان  ه  اللَّ مڠخيانتي  كامو 
ڤول كامو مڠخيانتي أمانه2 كامو سدڠكن كامو 

مڠتاهوٴي )سالهڽ(. 

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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