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ه رضا سڬاال كتنتوان اللّٰ

4 جون 2021 / 23 شوال 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

دڠن    ه  اللَّ كڤد  كتقواٴن  منيڠكتكن  كيت  ماريله 
مڠرجاكن سوروهن دان منيڠڬلكن لرڠنڽ. موده-
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دان  ددنيا    ه  اللَّ كريضاٴن  منداڤت  كيت  مودهن 
اخيرة.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

ڤڠالمن  دان  ڤريستيوا  ڤلباڬاي  مللوءي  تله  كيت 
دالم  دراساٴي  ڤرنه  تيدق  موڠكين  يڠ  ممريتكن  يڠ 
دڠن  مڠوجي    ه  اللَّ اڤابيل  اين  سبلوم  كهيدوڤن 
تيدق  ڤكرجاٴن،  كهيلڠن  سڤرتي  چوۏيد-19  وابق 
سمڤورنا،  دڠن  دمسجد  عباده  مڠرجاكن  داڤت 
منجاڬ  اونتوق   )vaksin( ۏكسين  مڠمبيل  ترڤقسا 
سباڬايڽ.  دان  راماي  اورڠ  سرتا  ديري  كصيحتن 
ه  ميقيني بهاوا  كتاهوٴيله اورڠ يڠ برايمان كڤد اللَّ
ستياڤ ڤركارا يڠ برلكو دالم عالم اين اداله كهندق 
َغاُبْن ايات  ه  دالم سورة التَّ ه . فرمان اللَّ تقدير اللَّ
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بال  )اتاو  كسوسهن  اد  تيدق  برمقصود:  يڠ 
دڠن  ملٴينكن  منيمڤا)سسأورڠ(  يڠ  بنچان( 
ه  ه، اللَّ ه. دان سسياڤا يڠ برايمان كڤد اللَّ ايذين اللَّ
اكن مميمڤين هاتيڽ )اونتوق منريما اڤ يڠ تله 
)ايڠتله( دان  صبر،  دان  تنڠ  دڠن  ايت(  برلكو 

ه مها مڠتاهوٴي اكن تياڤ2سسواتو. اللَّ

سموا  كيت  كأتس  كواجيڤن  منجادي  ايت  اوليه 
 اين. اورڠ يڠ  ه  اونتوق رضا دان منريما تقدير اللَّ
رضا مڠهادڤي اوجين اين دڠن ڤنوه كصبرن منداڤت 

 . ه ڤوجين درڤد اللَّ

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

ه  تله مڠاجر كيت سموا اونتوق منچاري  رسول اللَّ
كباٴيكن درڤد ستياڤ ڤركارا يڠ منيمڤا كيت. رسول 

ه  برسبدا دالم حديث رواية امام مسلم: اللَّ

اْلُمْؤِمِن  ِمَن  ِه  اللَّ اْلَقِويُّ َخيٌر َوَأَحبُّ إَِلى  َاْلُمْؤِمُن 
ِعْيِف الضَّ
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باٴيق  لبيه  قوات  يڠ  مؤمن  اورڠ  برمقصود:  يڠ 
ه درڤد اورڠ مؤمن يڠ  دان لبيه دكاسيهي اوليه اللَّ

لمه.

  ه سأورڠ مؤمن يڠ برتقوى دان رضا دڠن تقدير اللَّ
ه  ترماسوق دالم ڬولوڠن همبا يڠ دكاسيهي اوليه اللَّ

 .
ڃ ڃ ڃ چ چ 

حت  خت   مت  ىت  يت        جث
يڠ برمقصود: سسوڠڬوهڽ كامي منچيڤتا تياڤ2 

سسواتو منوروت تقدير )يڠ تله دتنتوكن(.

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


