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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 
درحمتي  دان  دبركتي  كيت  موده-مودهن  لرڠنڽ. 
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ه  ددنيا دان اخيرة. اللَّ

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

سورة  دالم    ه  اللَّ فرمان  مڠحياتي  كيت  ماريله 
الُفْرَقان ايات 23:

ڃ ڃ ڃ چ چ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ   ڃ  چ چ
يڠ برمقصود : دان كامي هادڤي سڬال عمل يڠ 
مريك كرجاكن، للو كامي جاديكن عمل ايت 

)باڬايكن( دبو يڠ برتربڠن.

كران  سموا  كيت  كڤد  ڤرايڠتن  ممبري  اين  ايات 
  ه  اللَّ ترداڤت سبهاڬين درڤد أورڠ يڠ برتمو دڠن 

داخيرة ننتي عملن باٴيقڽ منجادي سيا2.

ڤواسا،  برعمل صالح سڤرتي صلة،  باپق  يڠ  مريك 
ملكوكن  جوڬ  مريك  تتاڤي  سباڬايڽ  دان  زكاة 
لٴين.  أورڠ  ترهادڤ  كظالمن  دان  معصية  ڤربواتن 
اتاو  دتبوس  ايت  باٴيقڽ  عملن  مالڠ،  ڤاليڠ  يڠ  اڤ 
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سڤرتي  كظالمنڽ  دان  دوسا  ڤربواتن  اتس  دتولق 
مڠمبيل حق اورڠ لٴين، خيانة، مڠومڤت، مماكي-

ترسيبار  يڠ  خصوصڽ  لٴين2  دان  ممفتنه  هامون، 
اتاو دكوڠسي دالم ميديا سوسيال.

سبدا  سڤرتي  مفليس  كڤد  ممباوا  يڠ  اينيله  ڤربواتن 
اوليه  درواية  يڠ  حديث  دالم    ه  اللَّ رسول  بڬيندا 

امام مسلم يڠ برمقصود:

تاهوكه كامو سياڤاكه أورڠ يڠ مفليس ايت؟ ڤارا 
كالڠن  دالم  مفليس  يڠ  أورڠ  صحابة منجواب: 
اداله أورڠ يڠ سوده تيدق لڬي مميليقي  كامي 
يڠ  أورڠ  برسبدا:  بڬيندا  بندا.  هرتا  دان  درهم 
مفليس اداله أورڠ يڠ داتڠ ڤد هاري قيامة دڠن 
ممباوا عملن صلة، زكاة دان ڤواسا، نامون دي 
داتڠ دالم كاداٴن دهولو ڤرنه منچاچي ماكي سي 
فولن، منودوه دان ممفتنه فولن، مماكن هرتا سي 
دان مموكول  فولن  داره سي  منومڤهكن  فولن، 
دبهاڬي-بهاڬيكن  كباٴيقنڽ  عمل2  فولن.  سي 
كباٴيقنڽ  عملن  جك  ترسبوت.  أورڠ  كڤد 
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للو  دأمبيل  مريك  دوسا2  مك  هابيس،  سوده 
دڤيكولكن كبلكڠڽ. كمودين دي دلمڤر كدالم 

نراك.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

كران  مفليس  منجادي  جوڬ  مريك  ايت،  سلٴين 
ساله  چارا  دڠن  لٴين  أورڠ  ميليق  حق  مڠمبيل 
مپامون  مراڬوت،  منيڤو،  منچوري،  رسواه،  سڤرتي 
دان سباڬايڽ. اوليه ايت هيندريله درڤد سبارڠ بنتوق 
كظالمن دان ڤڠانياياٴن ترهادڤ أورڠ لٴين اڬر كيت 
ه  دالم سورة  تيدق مفليس داخيرة ننتي. فرمان اللَّ

ق ايات 18:

ڃ ڃ ڃ چ چ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

يڠ  ڤركاتاٴن  سبارڠ  اد  تيدق  برمقصود:  يڠ 
دلفظكنڽ )اتاو ڤربواتن يڠ دلكوكنڽ( ملٴينكن 
سديا  سنتياس  يڠ  ڤڠاوس  ملئكة  دسيسيڽ  اد 

)منريما دان منوليسڽ(.
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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 

َفاْسَتْغِفُرْوُه، َفَيا َفْوَز الُمْسَتْغِفِرْيَن َوَيـا َنَجاَة التَّاِئبِْيَن.


