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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

پاوا  ممليهارا  اسڤيك  دالم  َشِرْيَعة  َمَقاِصد  ڤرينسيڤ 
همبا  سباڬاي  كيت  اسلم.  دالم  برت  داٴمبيل  امت 
دمان  والو  پاوا  ممليهارا  دان  منجاڬ  واجب  ه  اللَّ
سللو  راي.  دجالن  سماس  لڬي  لبيه2  براد  كيت 
كيت دڠر بريتا تنتڠ كمالڠن يڠ مپايت هاتي دسببكن 
كچواين كتيك ممندو سهيڠڬ مپببكن كچدراٴن دان 

كماتين.

ه  دالم سورة الَبَقَرة ايات 195 : فرمان اللَّ

ڃ ڃ ڃ چ چ 

ے  ھ  ھ  ھھ  ہہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ے ۓ

سڠاج  كامو  جاڠنله  دان  برمقصود:  يڠ 
منچامڤقكن ديري كامو كدالم بهاي كبيناساٴن 
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ه  اللَّ سسوڠڬوهڽ  كران  باٴيقله  بربوات  دان 
مپوكاٴي اورڠ يڠ بربوات باٴيق.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

الفطري يڠ  اكن مپمبوت عيد  تيدق لما لڬي كيت 
موليا، سبهاڬين بسر درڤد كيت اكن ڤولڠ برهاري راي 
ماسيڠ2. سمڤنا دڠن سمبوتن هاري  كلوارڬ  دڠن 
كيت  للو،  يڠ  ك-75  كالي  جالن  ڤڠڠكوتن  جابتن 
سموڬ  راي  دجالن  برهاتي2  سنتياس  اڬر  دايڠتكن 

كيت سلمت سمڤاي كديستيناسي يڠ دتوجو.

كصيحتن،  نعمت  مڠهرڬاٴي  برسام  كيت  ماريله 
 . ه كسلمتن دان پاوا يڠ تله داٴنوڬرهكن اوليه اللَّ
برادب سوڤنله كتيك ممندو دجالن راي  ايت،  دڠن 

دڠن مماتوهي اوندڠ2 دان ڤراتورن يڠ دتتڤكن. 

مڠڬوناكن  كتيك  سنديري  ديري  ممنتيڠكن  جاڠنله 
راس  برتيمبڠ  سنتياس  سرتا  حرمتيله  راي.  جالن 
سوقتو سداڠ ممندو سڤرتي ممبري للوان كڤد مريك 
يڠ ممرلوكن. ڤستيكن كندراٴن براد دالم كاداٴن يڠ 
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بردعا  سنتياس  دان  ڤرجالنن  ممولكن  سبلوم  باٴيق 
. ه اڬر منداڤت ڤرليندوڠن درڤد اللَّ

برصبرله كتيك ممندو دان جاڠن برسيكڤ ترڬوڤوه 
ڬاڤه سرتا جاڠنله ممندو سچارا بهاي يڠ بوليه مپببكن 
 دالم حديث  ه  اللَّ برلكوڽ كمالڠن. سبدا رسول 

رواية امام الَبْيَهِقي : 

ْيَطاِن ِه َوالَعَجَلُة ِمَن الشَّ التََّأنِّي ِمَن اللَّ

  ه  اللَّ درڤد  داتڠڽ  ايت  كتنڠن  برمقصود:  يڠ 
دان تربورو2 ايت داتڠڽ درڤد شيطان.

13 هيڠڬ  ايات  الُزْخُرف  دالم سورة    ه  اللَّ فرمان 
:14

ڃ ڃ ڃ چ چ 

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ



5

)سباڬاي  مناٴيقيڽ  كامو  سوڤاي  برمقصود:  يڠ 
كندراٴن(; كمودين كامو مڠيڠاتي نعمت توهن 
كامو  سرتا  مناٴيقيڽ،  كامو  سهاج  سباٴيق  كامو 
سوچي  “مها  مڠوچڤكن،  دڠن(  )برشكور 
اونتوق  اين  كندراٴن  ممودهكن  تله  يڠ  توهن 
ممڤو  تيدق  ايت  سبلوم  كامي  سدڠكن  كامي، 
توهن  كڤد  سسوڠڬوهڽ  دان  مڠواساٴيڽ. 

كاميله، كامي اكن كمبالي!“

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


