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اْلَحقِّ  َوِدْيِن  بِاْلُهَدى  َرُسْوَلُه  َأْرَسَل  ِذْي  الَّ لِّلِه  َاْلَحْمُد 
ِه َوَلْو َكِرَه الُمْشِرُكْوَن. ْيِن ُكلِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ

ُ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

ماريله كيت برأوسها منيڠكتكن كإيمانن دان كتقواٴن 
دان  سوروهن  سڬال  ملقساناكن  دڠن    ه  اللَّ كڤد 
كيت  موده-مودهن  لرڠنڽ.  سڬال  منجاٴوهي 



7

برأوليه كامڤونن ددنيا دان اخيرة.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

ڤنولرن وابق چوۏيد-19 دنڬارا اين مروڤاكن سواتو 
ترداڤت  ڤيهق.  باپق  تله ممبري كسن كڤد  يڠ  مصيبة 
كنلن  اتاو  كلوارڬ  اهلي  كهيلڠن  تله  كيت  انتارا 
ڤمرينته  ڤيهق  اين.  مصيبة  عقيبة  قربان  منجادي  يڠ 
ترڤقسا ملقساناكن ڤرينته كاولن ڤرڬرقن دان ڤنوتوڤن 
اين  اين.  وابق  ڤنولرن  مڠكڠ  باڬي  ترتنتو  سيكتور2 
مپببكن سبهاڬين رعيت هيلڠ مات ڤنچارين سڤرتي 
ڤنياڬ  سبهاڬين  دان  ماجيكن  اوليه  كرج  دبرهنتيكن 

ترڤقسا ڬولوڠ تيكر كران تيدق داڤت برأوڤرسي. 

دباريسن هادڤن، ڤكرج ڤراوبتن دنڬارا كيت ترڤقسا 
ترڤقسا  ڤول  كسالمتن  اڠڬوتا2  ماس.  لبيه  بكرج 
مڠاداكن  دان  لوكاسي  دڤلباڬاي  بركاول  دكرهكن 
سكتن جالنراي سياڠ دان مالم. سموا اورڠ مراساٴي 
كڤريتن دان دسلوبوڠي كتاكوتن. مصيبة اين منجادي 
ه  اوجين يڠ امت ڬتير اونتوق دتمڤوهي اوليه كيت. اللَّ
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 برفرمان دالم سورة البقرة ايات 155:

ڃ ڃ ڃ چ چ 

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ

يڠ برمقصود: دان كامي ڤستي اكن مڠوجي كامو 
ككورڠن  كالڤرن،  كتاكوتن،  سديكيت  دڠن 
سمڤايكنله  دان  بواه-بواهن.  دان  جيوا  هرتا، 

خبر ڬمبيرا كڤد اورڠ يڠ صبر.

ه  اكن ممبريكن  ايات اين ممبري إشارت بهاوا اللَّ
ڬنجرن يڠ بسر كڤد اورڠ يڠ صبر كتيك داوجي دڠن 

مصيبة.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

كيت واجب ميقيني بهاوا ستياڤ مصيبة اداله كهندق 
سورة  دالم  فرمانڽ  وتعالى.  سبحانه  الله  كتتڤن  دان 

َغاُبن ايات 11 يڠ برمقصود:  التَّ

سساٴورڠ  منيمڤا  يڠ  مصيبة  سواتو  اد  تيدق 
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ه; دان سسياڤا يڠ برايمان  كچوالي دڠن ايذين اللَّ
ه نسچاي دي اكن ممبري ڤتونجوق كڤد  كڤد اللَّ
ه مها مڠتاهوٴي سڬال سسواتو. هاتيڽ. دان اللَّ

تيدق دنافيكن، مصيبة يڠ برلكو مپببكن راماي اورڠ 
سباڬاي  ڤراساٴن.  تكنن  دان  كموروڠن  مڠالمي 
اورڠ برايمان كيت هندقله مڠهادڤيڽ دڠن سيكڤ يڠ 
ه  ه سايڠ كيت. اللَّ ه اوجي كيت كران اللَّ ڤوسيتيف. اللَّ
دان  صبر  كيت  جك  كيت  دوسا2  هاڤوسكن  ايڠين 
يڠ  سسواتو  ڬنتيكن  ايڠين  ه  اللَّ مڠهادڤيڽ.  برشكور 
دان كسوليتن  باءيق. دسباليق ستياڤ كسوسهن  لبيه 
ڤستي اد سينر هارڤن. قواتكن سماڠت دان ڤرباپقكن 

دعاء كڤدڽ. انتارا دعاء يڠ بوليه دعملكن اياله: 

ُهمَّ َأِجْرنِى فِى ُمِصْيَبتِى  ا إَِلْيِه َراِجُعوَن، اللَّ ِه َوإِنَّ ا لِلَّ إِنَّ
َواْخُلْف لِى َخْيًرا ِمنَْها

ه دان  يڠ برمقصود: سسوڠڬوهڽ كيت ميليق اللَّ
ه بريكن اكو ڤهال دالم  اكن كمبالي كڤدڽ، يا اللَّ
باٴيق  لبيه  يڠ  دڠن  ڬنتيكن  دان  اين  مصيبهكو 
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درڤدڽ.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

ستياڤ كسوكرن ڤستي اد ڤڠهوجوڠڽ. بڬيتو جوڬ 
ايوه  ڤڠاخيرنڽ.  اد  اكن  ڤستي  اين  چوۏيد-19  وابق 
مموتوسكن  ڤرانن  مماٴينكن  برسام2  بڠكيت  كيت 
كيت  مناجات  دان  دعاء  ڬنداكن  اين.  وابق  ڤنولرن 

تنڤا ڤوتوس اسا. سلبيهڽ برتوكل له كيت كڤدڽ. 

ڃ ڃ ڃ چ چ 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ
)تتڤكنله  مك  ايت،  اوليه  برمقصود:  يڠ 
تياڤ2  سسوڠڬوهڽ  بهاوا  كڤرچاياٴنمو( 
كسوكرن دسرتاٴي كمودهن. بهاوا سسوڠڬوهڽ 

تياڤ2 كسوكرن دسرتاٴي كمودهن.

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 تاَِلَوَتُه، إِنَّ
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َه اْلَعظِْيَم لِْى َوَلُكْم َولَِساِئِر  َأُقْوُل َقْولِْى ٰهَذا َوَأْسَتْغِفُر اللَّ
َواْلُمْؤِمنَاِت،  َواْلُمْؤِمنِْين  َواْلُمْسِلَماِت  اْلُمْسِلِمْيَن 

ِحْيُم. ُه ُهَو اْلَغُفْوُر الرَّ َفاْسَتْغِفُرْوُه، إِنَّ


