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ڤرڤادوان نعمت كمرديكاٴن
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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  دڠن سبنر2  ماريله كيت برسام2 برتقوى كڤد اللَّ
دان  ڤرينته  سڬال  ملقساناكن  دڠن  ياٴيت  تقوى، 
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دڠن  كران  لرڠنڽ  سڬال  منيڠڬلكن  سرتا  سروانڽ 
ه  ددنيا  تقوى سهاجاله كيت اكن منداڤت رضا اللَّ

دان اخيرة.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

ه  كڤد مأنسي اياله  ساله ساتو نعمت يڠ دبريكن اللَّ
نعمت كمرديكاٴن. اي برمقصود بيبس درڤد سبارڠ 
كوڠكوڠن،  دان  ڤرهمباٴن  كظالمن،  دان  ڤنيندسن 
نعمت  دڠن  تيدق.  اتاو  لڠسوڠ  سچارا  اد  سام 
كمرديكاٴن كيت بيبس منچاري رزقي دالم سواسان 
امان، داڤت منونايكن عباده دڠن خشوع تنڤا هالڠن، 

داڤت منونتوت علمو دان كماهيرن سڤنجڠ زمان.

اومت  كران  دشكوري  واجب  كمرديكاٴن  نعمت 
دڠن  ڤادو  برساتو  كمبالي  تله  اين  دنڬارا  اسلم 
منجاڬ كسوچين اسلم دباوه ڤمرينتهن راج2 مليو 
اونتوق  اسلم  بوكن  اورڠ  مڠاجق  براوسها  سرتا 
ه  دالم سورة  مملوق اسلم دڠن حكمه. فرمان اللَّ

إبراهيم ايات 7:
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ڃ ڃ ڃ چ چ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

كامو  توهن  كتيك  )ايڠتله(  دان  برمقصود:  يڠ 
برشكور،  كامو  جك  سسوڠڬوهڽ  ممبريتاهو: 
كامو،  كڤد  نعمت-كو  منمبه  اكن  اكو  نسچاي 
دان سسوڠڬوهڽ، جك كامو مڠيڠكريڽ )كفور 
امت  عذاب-كو  سسوڠڬوهڽ  مك  نعمت( 

كرس.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

سواتو  مروڤاكن  مليو  مشاركت  دالم  ڤرڤچهن 
ڤركارا يڠ تيدق منداتڠكن فاٴيده. مشاركت سسبواه 
كامڤوڠ، داٴيره، نڬري اتاو نڬارا بوليه جادي برڤچه 
دان  ڤوليتيك  فهمن  ڤربيذاٴن  عقيبة  برموسوه  اتاو 
اونتوق  كيت  ممرينتهكن  اسلم  سباليقڽ  سباڬايڽ. 
دان  عقيدة  دباوه  ساتو  يڠ  اومت  منجادي  سنتياس 
اأَلْنبَِياء  سورة  دالم    ه  اللَّ فرمان  سام.  يڠ  شريعة 
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ايات 92:

ڃ ڃ ڃ چ چ 

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ٿ ٿ

يڠ برمقصود: سسوڠڬوهڽ اين اداله اڬام كامو 
سموا، اڬام يڠ ساتو دان اكو اداله توهنمو، مك 

سمبهله اكو. 

اداله منجادي تڠڬوڠجواب كيت مڠيسي كمرديكاٴن 
اين دڠن كمبالي مڠوكوهكن ڤرڤادوان سسام كيت، 
مڠكلكن ڤمرينتهن نڬارا اين دباوه كواس اورڠ مليو 
مليو  بڠسا  كايستيميواٴن  حق  ممليهارا  دان  اسلم 
ه  دالم  تنڤا منافيكن كڤنتيڠن بڠسا لٴين. فرمان اللَّ

سورة اأَلْعَراف ايات 96:

ڃ ڃ ڃ چ چ 

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
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ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
سكيراڽ  برفرمان(:  ه  )اللَّ دان  برمقصود:  يڠ 
برتقوى،  دان  برايمان  ايت،  نڬري  ڤندودوق 
)ڤينتو  مريك  كڤد  ممبوك  اكن  كامي  تنتوله 
لڠيت  دري  كبركتنڽ،  رواه  مليمڤه  يڠ  رزقي( 
)رسول  مندوستاكن  مريك  تتاڤي  بومي.  دان 
تيمڤاكن مريك دڠن عذاب  كامي(، للو كامي 

دسببكن اڤ يڠ مريك تله اوسهاكن.

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


