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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 ماريله كيت برسام2 منيڠكتكن كتقواٴن كڤد اللَّ
دڠن ملقساناكن سڬال ڤرينته دان منيڠڬلكن سڬال 
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ددنيا    ه  اللَّ دبركتي  كيت  موده-مودهن  لرڠنڽ. 
دان اخيرة.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

منچاري  برأوسها  سوڤاي  اومتڽ  مواجبكن  اسلم 
ملرڠ  كيت  اڬام  سنديري.  ڤلوه  تيتيق  دڠن  رزقي 
ممينتا  لڬي  لبيه2  مالس  برسيكڤ  درڤد  اومتڽ 
سيمڤاتي اتاو بنتوان درڤد أورڠ لٴين تنڤا كڤرلوان. 
مللوءي  ايت  سسأورڠ  رزقي  مننتوكن  تله    ه  اللَّ

فرمانڽ دالم سورة هود ايات 6:
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مخلوق  ڤون  ساتو  اد  تيدق  دان  برمقصود:  يڠ 
منجامين  يڠ  ه  اللَّ ملٴينكن  دبومي  ملتا  يڠ 
تمڤت  دان  منتڤ  تمڤت  مڠتاهوءي  دان  رزقيڽ 
ڤپيمڤننڽ. سمواڽ ايت ترتوليس ددالم كتاب يڠ 
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پات )لوح محفوظ(.

أورڠ يڠ بركرج منچاري رزقي دڠن اوسهاڽ سنديري 
  ه اكن دبري كمولياٴن ڤد هاري قيامة. رسول اللَّ
برسبدا دالم حديث يڠ دروايتكن اوليه امام البيهقي: 

اْلَمْسَأَلِة  َعِن  اِْستِْعَفاًفا  َحَلًل  ْنَيا  الدُّ َطَلَب  َمْن 
َيْوَم  َجاَء  َجاِرِه  َعَلى  َوَتَعطًُّفا  َأْهلِِه  َعَلى  َوَسْعًيا 

اْلِقَياَمِة َوَوْجُهُه َكاْلَقَمِر َلْيَلَة اْلَبْدِر

حلل  رزقي  منچاري  بارڠسياڤا  برمقصود:  يڠ 
دڠن  دان  ممينتا2،  درڤد  ديري  منجاڬ  اونتوق 
سوڤاي  سرتا  كلوارڬ،  نفقه  ممنوهي  توجوان 
داڤت ممبنتو جيرنڽ، نسچاي دي اكن داتڠ ڤد 
سڤرتي  برسري2  يڠ  واجهڽ  دڠن  قيامة  هاري 

بولن ڤورنام.

تردسق  بوكن كران  ممينتا2  يڠ سللو  أورڠ  ڤون  ادا 
ننتي  داخيرة  دبڠكيتكن  اكن  هيدوڤڽ  كسمڤيتن  اتاو 
 برسبدا  ه  اللَّ دالم كاداٴن بوروق واجهڽ. رسول 
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مللوءي حديث يڠ دروايتكن اوليه امام البخاري:

ُجُل َيْسَأُل النَّاَس َحتَّى َيْأتَِى َيْوَم اْلِقَياَمِة  َما َيَزاُل الرَّ
َلْيَس فِى َوْجِهِه ُمْزَعُة َلْحٍم

يڠ برمقصود: سسأورڠ يڠ سنتياس ممينتا2 درڤد 
دالم  قيامة  هاري  ڤد  داتڠ  اكن  اي  لٴين  اورڠ 

كاداٴن تيدق اد سكرت داڬيڠ ڤون دواجهڽ.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

نامون  ميسكين  اتاو  فقير  يڠ  همباڽ  مپايڠي    ه  اللَّ
دالم  برسبدا    ه  اللَّ رسول  ممينتا2.  تيدق  مريك 

حديث يڠ دروايتكن اوليه ابن ماجة:

َأَبا  َف  اْلُمَتَعفِّ اْلَفِقيَر  اْلُمْؤِمَن  َعْبَدُه  ُيِحبُّ  َه  اللَّ إِنَّ 
اْلِعَياِل  

مپايڠي    ه  اللَّ سسوڠڬوهڽ  برمقصود:  يڠ 
سوك  تيدق  يڠ  مسكين،  يڠ  برإيمان،  يڠ  همباڽ 
نفقه  منڠڬوڠ  ترڤقسا  اي  سدڠكن  ممينتا2 
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كلوارڬاڽ.

اوليه ايت، سباڬاي اومت إسلم هندقله كيت ممبنتو 
مشاركت كيت يڠ ممرلوكن دڠن ممبريكن اڤ جوا 
اين.  چوۏيد-19  وابق  ماس  ڤد  لڬي  لبيه2  بنتوان 
جاڠنله سمڤاي مريك تردسق سهيڠڬ ممينتا2 كڤد 
أورڠ لٴين. ايڠتله بهاوا سڬال عملن كيت اين اكن 

 . ه دليهت اوليه اللَّ

ْوَبة ايات 105: ه  دالم سورة التَّ فرمان اللَّ

ڃ ڃ ڃ چ چ 
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وئ وئ ۇئ
كامو،  بكرجاله  كاتاكنله:  دان  برمقصود:  يڠ 
بڬيتو  ڤكرجاٴنمو،  مليهت  اكن  ه  اللَّ مك 
اكن  كامو  دان  مؤمن،  اورڠ  دان  رسولڽ  جوڬ 
غائب  يڠ  مڠتاهوءي  يڠ  ه(  )اللَّ كڤد  دكمباليكن 
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دان يڠ پات، للو دبريتاكنڽ كڤد كامو اڤ يڠ تله 
كامو كرجاكن.

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


