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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-
دان  ددنيا    ه  اللَّ كرضاٴن  منداڤت  كيت  مودهن 
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اخيرة.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

هيدوڤ دان ماتي اداله مروڤاكن دوڬاٴن دان اوجين 
اد كماتين دسببكن  . سام  ترهادڤ همباڽ  ه  اللَّ درڤد 
سباڬايڽ،  دان  كمالڠن  وابق،  ساكيت،  توا،  اوليه 

 . ه سمواڽ اداله كتنتوان دان كتتڤن اللَّ

ه  دالم سورة الُمْلك ايات 2 : فرمان اللَّ

ڃ ڃ ڃ چ چ 

ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ٿ ٹ ٹ

يڠ برمقصود : يڠ منجاديكن ماتي دان هيدوڤ، 
يڠ  كامو  دانتارا  سياڤا  كامو،  مڠوجي  سوڤاي 
لبيه باٴيق عملڽ دان دي مها ڤركاس لڬي مها 

ڤڠامڤون،

كايمانن  اوجين  مروڤاكن  اداله  ايت  كماتين  حقيقتڽ 
ه  اونتوق مڠتاهوٴي سياڤاكه دالم كالڠن  درڤد اللَّ
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 . ه همباڽ يڠ بنر2 برايمان دڠن قضاء دان قدر اللَّ
صفة اورڠ برايمان اكن سنتياس رضا، صبر دان يقين 
بهاوا سڬال كجادين هيدوڤ دان ماتي سمواڽ اداله 
الَبَقَرة  سورة  دالم    ه  اللَّ فرمان   . ه  اللَّ اوروسن 

ايات 156 :

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
ڃ

سسواتو  دتيمڤا  اڤابيل  يڠ  اورڠ  برمقصود:  يڠ 
ڄ  مڠوچڤكن:  مريك  )مصيبة(،  كسوسهن 
اداله  كامي  )سسوڠڬوهڽ  ڃ     ڃ     ڄ     ڄ   
ه جواله كامي كمبالي(. ه دان كڤد اللَّ كڤوپاٴن اللَّ

يڠ رضا دڠن كماتينڽ  برايمان  اورڠ  ترهادڤ  بالسن 
ماتي  ڤهال  دڠن  دڬنجري  اكن  مصيبة  دتيمڤا  اڤابيل 
ه  دالم حديث يڠ دروايتكن  شهيد . سبدا رسول اللَّ

اوليه امام بخاري دان مسلم،يڠ برمقصود:

ماتي  دي  مك  ه  اللَّ دجالن  تربونوه  يڠ  سسياڤا 
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شهيد. سسياڤا يڠ ماتي كران وابق طاعون )اتاو 
لٴين2 وابق( مك دي ماتي شهيد.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

پاوا  مراڬوت  تله  كيني  سهيڠڬ   19 چوۏيد  ڤندميق 
دنيا.  دسلوروه  جوتاٴن  دان  دمليسيا  مڠسا  ريبوان 
اوليه ايت، جاڠنله كيت سڠاج منددهكن ديري كيت 
ه  دالم سورة الَبَقَرة ايات  كڤد وابق اين. فرمان اللَّ

: 195

ہہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ھھ ھ ھ ے     ے ۓ

بندامو(  )هرتا  بلنجاكنله  دان   : برمقصود  يڠ 
منجاتوهكن  كامو  جاڠنله  دان  ه،  اللَّ دجالن 
ديريمو سنديري كدالم كبيناساٴن، دان بربوات 
ه مپوكاٴي اورڠ  باٴيقله، كران سسوڠڬوهڽ اللَّ

يڠ بربوات باٴيق.

ه ترهادڤ  حقيقتڽ كماتين اداله بوقتي ككواساٴن اللَّ
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سمواڽ  ڤپمبوهڽ  دان  ڤپاكيت  جوڬ  بڬيتو  همباڽ، 
ه . اوليه ايت، باڬي مپلسايكن مسئله  داتڠ درڤد اللَّ
ڤندميك چوۏيد 19 اين مك هندقله كيت كمبالي كڤد 
برعمل  برذكر،  استغفار،  ممڤرباپقكن  دڠن    ه  اللَّ
مجلس  دڠن  مسجد  مڠعمارهكن  برصدقه،  صالح، 
هندقله  جوڬ  كيت  برجماعه.  صلة  دان  علمو 
منجاٴوهكن سڬال كمعصيتن يڠ مپببكن كموركاٴن 
دسببكن  كماتين  سڤرتي  مصيبة  مڠوندڠ  هيڠڬ  ه  اللَّ

اوليه چوۏيد-19.

ڃ ڃ ڃ چ چ 

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
لڬي(:  برفرمان  )توهن  دان  برمقصود:  يڠ 
سرتا  برايمان  ايت،  نڬري  ڤندودوق  سكيراڽ 
مريك  كڤد  ممبوك  اكن  كامي  تنتوله  برتقوى، 
بركتڽ،  مليمڤه-ليمڤه  يڠ  ڤڠورنياٴن(  )ڤينتو 
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دري لڠيت دان بومي. تتاڤي مريك مندوستاكن 
مريك  تيمڤاكن  كامي  للو  كامي(،  )رسول 
تله  مريك  يڠ  اڤ  دسببكن  سيقسا  عذاب  دڠن 

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


