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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

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

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

ڤلباڬاي  دڠن  دكجوتكن  كيت  اين  اخير  سجق 
دان  كسوكرن  السن  دڠن  ديري  ممبونوه  اينسيدن 
چوۏيد-19.  وابق  ڤنولرن  عقيبة  هيدوڤ  كسمڤيتن 
تيندقن ممبونوه ديري كتيك مڠهادڤي كسوسهن دان 
مصيبة ددنيا بوكنله جالن ڤپلساين ترهادڤ سسواتو 
كسوكرن. اي اكن منيڠڬلكن كسن بوروق ترهادڤ 
اد اهلي كلوارڬ، صحابة دان  اورڠ يڠ ترسايڠ سام 
اورڠ لٴين. ماله تيندقن ممبونوه ديري مپببكن اكن 

دعذاب دڠن عذاب يڠ برت داخيرة ننتي. 

ه  دالم حديث رواية امام مسلم يڠ  سبدا رسول اللَّ
برمقصود: 

سسياڤا يڠ ممبونوه ديري دڠن بسي مك دنراك 
اي  للو  دتاڠنڽ  سنتياس  بسي  ننتي  جهنم 
منوسوك-نوسوكنڽ كڤروتڽ سلما-لماڽ. دان 
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راچون،  مينوم  دڠن  ديري  ممبونوه  بارڠسياڤا 
ممينومڽ  تروس  اكن  دي  ننتي  جهنم  دنراك 
دڠن  ممبونوه  بارڠسياڤا  دان  سلما-لماڽ 
ننتي دي  ترجون دري ڬونوڠ مك دنراك جهنم 

اكن منجاتوه ديريڽ سلما-لماڽ.

ددالم  ِعَياْض  َقاِضي  اوليه  دجلسكن  تله  اين  حديث 
ديريڽ  يڠ ممبونوه  ياٴيت سسياڤا  كتاب شرح مسلم 
سنديري، دي اكن دعذاب داخيرة ننتي دان تيدق اكن 
ه  ماسوق شرڬ ملٴينكن دي ماسيه برايمان كڤد اللَّ

.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

دان  چكل  برصبر،  سنتياس  اومتڽ  مپوروه  اسلم 
تابه دالم مڠهادڤي اڤ جوا مسئله. ڤربواتن ممبونوه 
برجنجي  تله    ه  اللَّ اداله حرام.  اسلم  دالم  ديري 
باڬي  كسوكرن.  ستياڤ  باڬي  كمودهن  منداتڠكن 
مريك يڠ مڠهادڤي كسوليتن، مريك بوليه منداڤتكن 
دان  اسلم  أڬام  مجلس  زكاة  داڤور  مللوءي  بنتوان 
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ڤهڠ.  نڬري  مسجد  دسلوروه  ڤهڠ  مليو  رسم  عادة 
اين.  ڤروڬرام  كڤد  مپومبڠ  بوليه  جوڬ  راماي  اورڠ 
دان  ماكنن  باكول  مپدياكن  اد  جوڬ  كراجاٴن  ڤيهق 

بنتوان درڤد بادن2 بوكن كراجاٴن. 

ه  اوجين كسوسهن دالم كهيدوڤن مروڤاكن تندا يڠ اللَّ
 سايڠ كڤد كيت سرتا منيڠكتكن كإيمانن كڤدڽ. 

ه  دالم سورة الَبَقَرة، ايات 155: فرمان اللَّ

ڃ ڃ ڃ چ چ 

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ

اكن  كامي  سسوڠڬوهڽ!  دمي  برمقصود:  يڠ 
تاكوت  ڤراساٴن  سديكيت  دڠن  كامو  مڠوجي 
)كڤد موسوه( دان )دڠن مراساٴي( كلڤرن دان 
دان  بندا  هرتا  درڤد  ككوراڠن  برلكوڽ(  )دڠن 
جيوا سرتا حاصيل تانمن. دان بريله خبر ڬمبيرا 

كڤد اورڠ يڠ صبر.
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، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

ماريله كيت سنتياس برصبر دڠن ممڤرباپقكن عباده 
برذكر  القرءان،  ممباچ  صلة،  سڤرتي    ه  اللَّ كڤد 
اڬر   ، ه  اللَّ كڤد  بردعاء  سرتا  براستغفار  ياٴيت 
دقواتكن ايمان دان كصبرن دالم مڠهادڤي سيتواسي 
ڤنولرن  عقيبة  سكارڠ  سواسان  خصوص  كسوكرن 

وابق چوۏيد-19 اين.

َغاُبن ايات 11: ه  دالم سورة التَّ فرمان اللَّ

ڃ ڃ ڃ چ چ 

ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

بال  )اتاو  كسوسهن  اد  تيدق  برمقصود:  يڠ 
دڠن  ملٴينكن  )سسأورڠ(  منيمڤا  يڠ  بنچان( 
ه  ه، اللَّ ه. دان سسياڤا يڠ برايمان كڤد اللَّ ايذين اللَّ
اكن مميمڤين هاتيڽ )اونتوق منريما اڤ يڠ تله 
ه  برلكو ايت دڠن تنڠ دان صبر، دان )ايڠتله( اللَّ

مها مڠتاهوٴي اكن تياڤ2 سسواتو.
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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


