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

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

سباڬاي اومت يڠ برايمان دان برڤڬڠ كڤد القرءان دان 
كهيدوڤن  اداڽ  ممڤرچاياٴي  واجب  كيت  الحديث، 

سلڤس كماتين. 

ه  دالم سورة النَِّساء ايات  78: فرمان اللَّ

ڃ ڃ ڃ چ چ

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 
ېې

اكن  براد، موت  : دمان جوا كامو  يڠ برمقصود 
سكالي  اجل(،  سمڤاي  )بيل  كامو  منداڤتكن 
لڬي  تيڠڬي  يڠ  بينتيڠ2  دالم  براد  كامو  ڤون 

كوكوه....

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ
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برمولله  مك  بادن،  دري  برڤيسه  تله  پاوا  اڤابيل 
سبلوم  برزخ  كعالم  دنيا  عالم  دري  كيت  ڤرڤيندهن 

كيت دبڠكيتكن دان دهيمڤونكن دڤادڠ َمْحَشر. 

ه  دالم حديث يڠ دروايتكن اوليه  سبدا رسول اللَّ
امام الترمذي يڠ برمقصود:

يڠ  ڤرهنتين  تمڤت  اياله  قبور  سسوڠڬوهڽ 
ترسلمت  سأورڠ  جك  اخيرة،  كعالم  ڤرتام 
لبيه ريڠن لڬي  دري عذابڽ، مك دعالم اخيرة 
دري  ترسلمت  تيدق  دي  جك  دان  كڤداڽ; 
عذاب ترسبوت، مك دي اكن منريما عذاب يڠ 

لبيه برت لڬي.

كتاهويله اڤابيل جنازه سسأورڠ دلتقكن ددالم قبور، 
مك دوا ملئكة موڠكر دان ناكير اكن منداتڠيڽ دان 
مپوال ببراڤ سؤالن. سسياڤا يڠ برجاي دالم اوجين 

اين دي اكن سلمت.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

نعمت دان عذاب قبور ايت تتڤ برلكو دان ستياڤ 
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مأنسي ڤستي اكن منموٴيڽ. اوليه ايت كيت سباڬاي 
اورڠ يڠ برايمان، هندقله ميقيني كبنرنڽ دان برسديا 
منداڤتكن  باڬي  كيت  ممبنتو  داڤت  يڠ  عملن  دڠن 

نعمت قبور دان داڤت مڠهيندركن دري عذابڽ. 

ه  ددالم حديث يڠ دروايتكن اوليه  سبدا رسول اللَّ
امام البخاري درڤد اَٴَنْس بن َمالِك  يڠ برمقصود: 

اورڠ ماتي كقبورڽ،  تيڬ ڤركارا اكن مڠيكوت 
كمودين دوا درڤدڽ اكن باليق دان تيڠڬل ساتو 
اياله  كقبور  مڠيكوتڽ  اكن  يڠ  برسام-ساماڽ; 
كلوارڬ  كمودين  عمل،  دان  هرتا  كلوارڬ، 
باليق، دان تيڠڬلله عمل برسام2  دان هرتا اكن 

دڠنڽ.

ه  سورة الُمَناِفُقون ايات  10: فرمان اللَّ

ڃ ڃ ڃ چ چ

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ   ۓ 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 
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ۉ ۉ  ې  ې ې
مندرماكن(  )دڠن  نفقهكنله  برمقصود:  يڠ 
سبهاڬين درڤد رزقي يڠ كامي بريكن كڤد كامو 
سبلوم سسأورڠ درڤد كامو سمڤاي اجل موت 
كڤداڽ، )كالو تيدق( مك دي )ڤد ساعت ايت( 
“واهاي توهنكو! الڠكه  اكن مرايو دڠن كاتاڽ، 
باٴيقڽ كالو اڠكاو لمبتكن كداتڠن اجل موتكو 
كسواتو ماس يڠ سديكيت سهاج لڬي، سوڤاي 
اكو داڤت برصدقه دان داڤت ڤول اكو منجادي 

دالم كالڠن اورڠ صالح.“

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


