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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 اَل َشِريَك َلُه، َوَأْشَهُد  َوَأْشَهُد َأْن اَل إِٰلَه إاِلَّ 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 سڬاال ڤرينته دان منجاٴوهي سڬاال 
درحمتي  دان  دبركتي  كيت  موده-مودهن  الرڠنڽ. 
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ه  ددنيا دان اخيرة. اللَّ

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

مڠهادڤي  دالم  قوات  يڠ  سنجات  مروڤاكن  صبر 
ڤرجواڠن هيدوڤ. هاڽ اورڠ يڠ مميليقي صفة صبر 
دان  اوجين  سڬاال  منمڤوه  برجاي  اكن  يڠ  سهاج 
دوڬاٴن. سمنتارا اورڠ يڠ تيدق مميليقي كصبرن دالم 
ڤرجواڠن هيدوڤڽ، ڤستي اكن كچيوا، برڤوتوس اسا، 

تيواس دان ڬاڬل منچاڤاي چيتا-چيتاڽ.

اسلم مپوروه اومتڽ سنتياس برصبر دالم اڤ جوڬ 
اتاو ڤون بوروق.  باٴيق  اد  يڠ دهادڤيڽ، سام  كاداٴن 
ه  اكن مڠوجي مأنسي دڠن ڤلباڬاي اوجين دان  اللَّ
ماهو  ددنيا  كجاياٴن  دان  كمناڠن  دڠن  منجنجيكن 
ه  دالم  ڤون داخيرة باڬي مريك يڠ صبر. فرمان اللَّ

سورة البقرة ايات 155:
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ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ 
مڠوجي  كامي  سسوڠڬوهڽ  برمقصود:  يڠ 
كامو دڠن سديكيت ڤراساٴن تاكوت )ترهادڤ 
موسوه(، كلڤرن، ككوراڠن هرتا بندا دان جيوا 
سرتا بواه-بواهن )حاصيل تانمن(. سمڤايكنله 

بريتا ڬمبيرا كڤد اورڠ يڠ صبر.

ه  دالم حديث يڠ دروايتكن اوليه  سبدا رسول اللَّ
ابن َعبَّاس:

ْبِر، َواْلَفْرَج َمَع اْلَكْرِب،  َواْعَلْم َأنَّ النَّْصَر َمَع الصَّ
َوَأنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا

سسوڠڬوهڽ  كتاهوٴيله  دان  برمقصود:  يڠ 
دان  كصبرن،  دڠن  دسرتاٴي  ايت  كجاياٴن 
دان  كڤايهن،  دڠن  دسرتاٴي  ايت  كسنڠن 

سسوڠڬوهڽ برسام كڤايهن ايت اد كسنڠن.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

ماريله كيت برسام2 ممڤرباپقكن استغفار دان بردعا 
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ه  اڬر سنتياس تابه دان صبر دالم مڠهادڤي  كڤد اللَّ
سڬاال اوجين يڠ منيمڤا كران سموا ايت اداله قضاء 
كڤد  ڤرايڠاتن  سباڬاي  دان    ه  اللَّ درڤد  قدر  دان 
ليكا  دان  الالي  تروس  تيدق  سوڤاي  همبا-همباڽ 

دالم هيدوڤ اين. 

ڃ ڃ ڃ چ چ 

ىب  مب  حبخب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ 
يث  ىث  جثمث  يت  ىت  ختمت  حت  جت  يب 

حج مج جح مح جخ
اكن  محمد،  )واهاي  كاتاكنله  برمقصود:  يڠ 
سمڤورنا  برعقل  يڠ  اورڠ  كڤد  اين،  فرمان-كو 
ايت(: واهاي همبا-همباكو يڠ برايمان! برتقواله 
كڤد توهن كامو. )ايڠتله( اورڠ يڠ بربوات باٴيق 
ددنيا اين اكن براوليه كباٴيقن )يڠ سبنر داخيرة(. 
اورڠ  سسوڠڬوهڽ  دتيندس  كامو  سكيراڽ  دان 
يڠ برصبر سهاج اكن دسمڤورناكن ڤهاال مريك 

دڠن تيدق تركيرا.
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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


