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ڤريستيوا دان كلبيهن 10 محرم

13 اوڬوس 2021 / 4 محرم  1443

ِ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 



8

ه  لرڠنڽ. موده مودهن كيت دبركتي دان درحمتي اللَّ
 ددنيا دان اخيرة.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

بولن محرم،  ياٴيت  ايستيميوا  يڠ  بولن  براد ڤد  كيت 
ه  اللَّ اوليه  دسبوت  يڠ  حرام  بولن2  درڤد  ساتو  ساله 

ْوَبة ايات 36،  دالم سورة التَّ

ڃ ڃ ڃ چ چ 

ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ 

ٴۇ ۋ ۋۅ
يڠ برمقصود: سسوڠڬوهڽ بيلڠن بولن دسيسي 
سباڬايمان  بولن  بلس  دوا  سباپق  اداله    ه  اللَّ
المحفوظ(  )لوح  الله  كتاب  ددالم  ترداڤت  يڠ 
بومي.  جوڬ  دان  لڠيت  دچيڤتاكن  هاري  ڤد 
بولن  امڤت  اداله  ترسبوت(  )بولن2  دانتاراڽ 
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مك  لوروس  يڠ  اڬام  ايتوله  دمكين  حرام. 
جاڠنله كامو منظالمي ديري كامو ددالم بولن2 

ترسبوت.

ڤڤراڠن،  دحرامكن  يڠ  بولن2  برمقصود  حرام  بولن 
اومت  انتارا  خصوصڽ  ڤربالهن  دان  ڤرسڠكيتاٴن 
محرم   10 سماڠت  مڠمبيل  كيت  ماريله  اسلم. 
برڬوتوڠ-رويوڠ  سڤرتي  ڤادو  برساتو  كيت  اونتوق 
ممبوات بوبور عاشوراٴ اتاو يڠ لبيه بسر لڬي كيت 

مپدياكن ماكنن كڤد ڬولوڠن يڠ ممرلوكن.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

هاري عاشوراٴ اتاو 10 محرم ممڤوپاٴي كايستيميواٴن 
باڬي  كمناڠن  ملمبڠكن  هاري  اداله  اي  كران  ترتنتو 
ه  اللَّ انتاراڽ هاري ترسبوت  كبنرن مڠاتسي كباطلن. 
 مپلمتكن نبي موسى  دان ڤڠيكوتڽ ماناكال 
فرعون دان ڤڠيكوتڽ دتڠڬلمكن. سلٴين ايت جوڬ 
نبي  توبة  منريما  ه  اللَّ كران  كإنصافن  لمبڠ  اداله  اي 
اداله ڤد هاري   دان دتورونكن كدنيا جوڬ  آدم 
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عاشوراٴ سباڬايمان رواية اوليه امام السيوطي.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

محرم  سڤولوه  ڤد  فضيلة  دان  كلبيهن  باپق  ترداڤت 
ترسبوت.  هاري  ڤد  برڤواسا  دسنتكن  كيت  انتاراڽ 

ه  برسبدا: حديث رواية امام مسلم رسول اللَّ

َر  ُيَكفِّ َأْن  ِه  اللَّ َعَلى  َأْحَتِسُب  َعاُشوَراَء  َيْوِم  ِصَياُم 
نََة الَّتِي َقْبَلُه السَّ

عاشوراٴ  هاري  ڤد  برڤواسا  برمقصود:  يڠ 
داڤت  اي  سوڤاي  ه  اللَّ كڤد  مڠهارڤكن  اكو 

مڠهاڤوسكن دوسا2 ستاهون سبلومڽ.

ڃ ڃ ڃ چ چ 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

برعمل  دان  برايمان  يڠ  اورڠ  برمقصود:  يڠ 
صالح، سسوڠڬوهڽ كامي اكن هاڤوسكن درڤد 
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مريك كسالهن2 مريك دان كامي اكن ممبالس 
تله كرجاكن دڠن سباٴيق-باٴيق  يڠ مريك  اڤ 

بالسن.

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 

َفاْسَتْغِفُرْوُه، َفَيا َفْوَز الُمْسَتْغِفِرْيَن َوَيـا َنَجاَة التَّاِئبِْيَن.


