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كواجيڤن مپمبوڠ تالي ڤرساوداراٴن
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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 



7

لرڠنڽ. موده-مودهن كيت ترماسوق دالم ڬولوڠن 
ه  ددنيا دان اخيرة. يڠ منداڤت كريضاٴن اللَّ

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

سسوڠڬوهڽ اومت اسلم اداله برساودارا تنڤا مڠيرا 
فرمان  سباڬايمان  كتورونن  دان  بڠسا  كوليت،  ورنا 

ه  دالم سورة الُحُجَرات ايات 10 :  اللَّ

ڃ ڃ ڃ چ چ 

ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 
ې ې ې ې

ايت  برايمان  يڠ  اورڠ  بهاواساڽ  برمقصود:  يڠ 
اداله برساودارا، مك دامايكنله انتارا دوا ساودارا 
ه  كامو )يڠ برتليڠكه( ايت; دان برتقواله كڤد اللَّ

سموڬ كامو براوليه رحمة.

هوبوڠن  مموتوسكن  اومتڽ  ملرڠ  اسلم 
مڠاسيهي  كيت  هندقله  ايت  دڠن  ڤرساوداراٴن. 
ه  يڠ دِرَواَية  ساودارا سسام اسلم. سبدا رسول اللَّ
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اوليه امام البخاري:

َل َيْدُخُل اْلَجنََّة َقاطٌِع

يڠ  اورڠ  شرڬ  ماسوق  تيدق   : برمقصود  يڠ 
مموتوسكن صلة الرحيم.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

دالم سواسان كڬمبيراٴن مپمبوت دان مراياكن عيد 
هوبوڠن  ممڤركوكوهكن  كيت  ماريله  اين،  الفطري 
صحابة  دان  تتڠڬ  جيرن  سسام  ڤرساوداراٴن  تالي 
سسام  الرحيم  صلة  هوبوڠن  مڠيرتكن  سرتا  هنداي 
دان  برزياره  عملن  ملكوكن  دڠن  كلوارڬ  اهلي 
انق  باواله  لٴين.  سام  ساتو  انتارا  امڤون  مموهون 
دان  برزياره  كيت  كتيك  برسام  كلوارڬ  اهلي  دان 
جاڠن  كهيدوڤن.  دالم  عملن  سباڬاي  اي  جاديكنله 
بياركن انق2 للي دڠن كسرونوكن برماٴين ڬاجيت 
رانچڠن  منونتون  سرتا  ايليكترونيك  ڤرماٴينن  اتاو 
تيليۏيشين سهيڠڬ تيدق بركسمڤتن اونتوق برزياره 

جيرن تتڠڬ دان سانق ساودارا. 
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كيت  كچواين  سكالين،  جمعة  سيدڠ  ايڠتله 
تله  كيت  برمعنى  ڤرساوداراٴن  تالي  مڠهوبوڠكن 
ه  ه  دان رسولڽ. سبدا رسول اللَّ مڠابايكن ڤرينته اللَّ
 يڠ دروايتكن درڤد ابي هريرة  اوليه امام مسلم 

يڠ برمقصود :

اكن  تيدق  كامو  دتاڠنڽ،  براد  يڠ  جيواكو  دمي 
ماسوق شرڬ سهيڠڬ كامو برايمان، دان كامو 

تيدق اكن برايمان سلڬي تيدق بركاسيه سايڠ.

ڃ ڃ ڃ چ چ 

ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ
ه  اللَّ يڠ مروسقكن جنجي  اورڠ   : برمقصود  يڠ 
مموتوسكن  دان  تڬوه  دڠن  دإقراركن  ستله 
دهوبوڠكن  سوڤاي  ڤرينتهكن  ه  اللَّ يڠ  اڤ2 
ايتوله  اورڠ  دبومي،  كروسقن  مڠاداكن  دان 
تمڤت  مريك  باڬي  دان  كوتوقن  ممڤراوليه  يڠ 
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كديامن يڠ بوروق )َجَهّنم(.

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


