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ايتيكا كرجا چمرلڠ 
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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

ماريله كيت برسام2 منيڠكتكن كإيمانن دان كتقواٴن 
، دڠن ملقساناكن سڬال سوروهن دان  ه  اللَّ كڤد 
كيت  موده-مودهن  لرڠنڽ.  سڬال  منيڠڬلكن 
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ه  ددنيا دان اخيرة. سنتياس منداڤت كرضاٴن اللَّ

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

داڤت  اكن  نڬارا  سسبواه  ڤمباڠونن  سرتا  كماجوان 
ڤڠوروسن  دان  ڤنتدبيران  سيستم  جك  دچاڤاي 
لما  تله  اسلم   .)efisyen( ايفيسيان  دان  بركواليتي 
اونتوق  مڠيكوت شرع  دان جالن  منونجوقكن چارا 
مپدياكن  دڠن  انتاراڽ  ترسبوت.  كواليتي  منچاڤاي 

ڤندوان مڠناٴي اخلق دان ايتيكا دالم بكرجا. 

دان  بركواليتي  يڠ  ڤڠوروسن  دان  ڤنتدبيرن  ستياڤ 
كرجا.  ايتيكا  دان  ڤراتورن  كڤد  ممرلوكن  چمرلڠ 
تيدق  دڠن  هاتي  سسوك  برتيندق  اكن  ڤكرجا  تنڤاڽ 
مپببكن  بوليه  اين  اوندڠ2.  دان  ڤراتورن  مڠيكوت 
برلكوڽ ڤركارا2 سڤرتي خيانة، ڤچه أمانه، ڤپليويڠن، 

ساله ڬونا كواس دان ألين2 لڬي. 

ه  دالم سورة اأَلْنَفال ايات 27: فرمان اللَّ

ڃ ڃ ڃ چ چ 
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ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

يڠ برمقصود: واهاي اورڠ يڠ برإيمان! جاڠنله 
دان  رسولڽ  دان  ه  اللَّ أمانه  مڠخيانتي  كامو 
جاڠنله كامو مڠخيانتي أمانه2 كامو، سدڠ كامو 

مڠتاهوٴي )سالهڽ(.

اوليه ايت، ستياڤ ڤكرجا هندقله مماتوهي ڤراتورن 
دان مڠعملكن ايتيكا كرجا يڠ مورني. انتارا ايتيكا كرجا 
يڠ ڤنتيڠ اياله برصفة إخلص دالم ملقساناكن توڬس 
بكرجا  إخلص  يڠ  اورڠ  دڤرتڠڬوڠجوابكن.  يڠ 
برسوڠڬوه2  برأوسها  سنتياس  اكن    ه  اللَّ كران 

باڬي مڠحاصيلكن ڤريستاسي كرجا يڠ ترباٴيق.

يڠ  كرجا  مليڠه-ليڠهكن  تيدق  إخلص  يڠ  اورڠ 
مريك  ليوا.  سمبيل  ملكوكنڽ  تيدق  دان  دأمانهكن 
ماس  ممباذيركن  كسمڤتن  مڠمبيل  اكن  تيدق  جوڬ 
كرجا دڠن بربوال كوسوڠ، ڤونتيڠ كرجا، داتڠ ليوات 

تتاڤي چڤت هندق ڤولڠ دان سباڬايڽ.
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دڠن  عبادة  سواتو  مروڤاكن  إخلص  يڠ  ڤكرجاٴن 
تله  اين  ڤركارا  شريعة.  دڠن  برچڠڬه  تيدق  شرط 
دجلسكن دالم سبواه حديث رواية امام النسائي درڤد 
ه  برسبدا يڠ  اِهِلي كاتاڽ بهاوا رسول اللَّ ُعَماَمة البَّ

برمقصود: 

عملن  سواتو  منريما  تيدق  الله  سسوڠڬوهڽ 
مألينكن دلكوكن دڠن إخلص سمات2 كران 

الله سبحانه وتعالى سهاج.

َلت ايات 46: ه  دالم سورة ُفصِّ فرمان اللَّ

ڃ ڃ ڃ چ چ 

جح  حجمج  يث  ىث  جثمث  يت  ىت  مت 
مح جخ حخ مخ

يڠ برمقصود: سسياڤا يڠ مڠرجاكن عمل صالح 
سنديري  ديريڽ  كڤد  ترڤولڠ  اكن  فائدهڽ  مك 
بهاياڽ  مك  كجاهتن  بربوات  يڠ  سسياڤا  دان 
تيدق  توهنمو  دان  سنديري.  ديريڽ  منيمڤا  اكن 
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سكالي2 برلكو ظالم كڤد همبا-همباڽ".

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 َوَيا َنَجاَة التَّاِئبِْيَن.


