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

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

ماتي.  اكن  ڤستي  برپاوا  يڠ  ستياڤ  سسوڠڬوهڽ 
ه  دالم سورة آِل ِعْمَران ايات 185: فرمان اللَّ

ڃ ڃ ڃ چ چ 

ں ں ڻ ڻڻ
مراساٴي  اكن  برپاوا  يڠ  ستياڤ  برمقصود:  يڠ 

كماتين.

سابن هاري كيت دڤاڤركن ددادا2 اخبار دڠن بريتا2 
كماتين. اد يڠ ماتي دسببكن سسواتو ڤپاكيت، اد يڠ 
ماتي سچارا  يڠ  اد ڤول  دان  ڤونچا  تنڤا سبارڠ  ماتي 
اد  دان  توا  سوده  عمورڽ  كتيك  ماتي  يڠ  اد  تيبا2. 
حقيقتڽ  مودا.  ماسيه  يڠ  اوسيا  ڤد  ماتي  يڠ  جوڬ 
ماتي ايت ڤستي، تيدق اد سسياڤا يڠ داڤت ملريكن 
ديري درڤدڽ. كماتين مڠيڠتكن كيت سوڤاي برسڬرا 
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اونتوق ملكوكن عمل صالح سباڬاي بكلن اونتوق 
  ه كهيدوڤن يڠ ككل داخيرة ننتي. سبدا رسول اللَّ
دان  البخاري  امام  اوليه  دروايتكن  يڠ  حديث  دالم 

مسلم :

َواِحٌد  َمَعُه  َوَيْبَقى  اْثنَاِن  َفَيْرِجُع  َثَلَثٌة  اْلَميَِّت  َيْتَبُع 
َيْتَبُعُه َأْهُلُه َوَماُلُه َوَعَمُلُه َفَيْرِجُع َأْهُلُه َوَماُلُه َوَيْبَقى 

َعَمُلُه

اد  )كقبورڽ(  ميت  مڠيكوتي  يڠ  برمقصود:  يڠ 
اكن  يڠ  دان  كمبالي  اكن  درڤدڽ  دوا  تيڬ. مك 
مڠيكوتيڽ  يڠ  ساتو.  هاپاله  برساماڽ  تيڠڬل 
اداله كلوارڬاڽ، هرتاڽ دان عملڽ للو كمباليله 
هاپاله  تيڠڬل  اكن  يڠ  دان  هرتاڽ  دان  كلوارڬ 

عملڽ.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

دالم سواسان ڤندميق چوۏيد-19  يڠ ماسيه لڬي بلوم 
ردا سكارڠ اين، ماريله كيت برسام2 ممڤرتيڠكتكن 
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سرتا  برذكر  القرءان،  ممباچ  دڠن  عباده  عمل 
برجماعه،  صلة  دڠن  مسجد  سمول  مڠعمارهكن 
منمبه علمو ڤڠتاهوان عام دڠن مڠحاضري مجلس2 
ممرلوكن  يڠ  ڬولوڠن  كڤد  بنتوان  ممبريكن  علمو، 
ممبوات  درڤد  للي  كيت  جاڠنله  سباڬايڽ.  دان 
اكن  ماتي  كران  كماتين  مڠهادڤي  اونتوق  ڤرسدياٴن 
فرمان  سهاج.  ماس  بيل2  ڤد  كيت  منجمڤوت  داتڠ 

ه  دالم سورة الُجُمَعة ايات 8: اللَّ

ڃ ڃ ڃ چ چ 

ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 

ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ىائ 

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ

محمد،  واهاي  كاتاكنله  برمقصود:  يڠ 
درڤدڽ،  لري  كامو  يڠ  كماتين  “سسوڠڬوهڽ 
تتڤ  اكن  ايت  كماتين  سسوڠڬوهڽ  مك 
دكمباليكن  اكن  كامو  كمودين  كامو،  منموءي 
يڠ  دان  غائب  يڠ  مڠتاهوءي  يڠ  توهن  ه  اللَّ كڤد 
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ه ممبريتاهو كڤد كامو اكن اڤ  پات، للو دي اللَّ
يڠ تله كامو كرجاكن )كتيك هيدوڤ كامو ددنيا 

دهولو(“. 

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.


