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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 اَل َشِريَك َلُه، َوَأْشَهُد  َوَأْشَهُد َأْن اَل إِٰلَه إاِلَّ 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 سڬاال ڤرينته دان منيڠڬلكن سڬاال 
درحمتي  دان  دبركتي  كيت  موده-مودهن  الرڠنڽ. 
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ه  ددنيا دان اخيرة. اللَّ

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

سنه  مروڤاكن  دان  شريعة  تونتوتن  اداله  ڤركهوينن 
ه . اي مروڤاكن ساتو ميدن اونتوق كيت  رسول اللَّ
 . ه بلجر لبيه مڠهرڬاٴي دان منشكوري نعمت اللَّ
اونتوق ملهيركن ڬينراسي  اداله  توجوان ڤركهوينن 
كَنبِين  توڬسن  واريثن  ڤپمبوڠ  دان    ه  اللَّ خليفة  

داتس موك بومي اين.

كبركتن  ملهيركن  بوليه  سهاج  بوكن  ڤركهوينن 
سواسان  موجودكن  ماله  بركلوارڬ  كهيدوڤن  دالم 
باڬي  نامون  نڬارا.  دان  مشاركت  كڤد  هرموني 
ساتو  اداله  بهاڬيا  كلوارڬ  سبواه  متلمت  منچاڤاي 
بهاڬيا  يڠ  كلوارڬ  ڤاسڠن.  مان2  باڬي  بسر  چابرن 
برمقصود كلوارڬ يڠ دبينا اتس اساس كتقواٴن كڤد  
ه  ه  دان ممڤرأوليه رحمتڽ ددنيا دان داخيرة.  اللَّ اللَّ

 منجلسكن دالم سورة التَّْحِريم ايات 6:

ڃ ڃ ڃ چ چ 
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ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ
يڠ برمقصود: واهاي اورڠ يڠ برايمان! ڤليهاراله 
يڠ  نراك  درڤد  كامو  كلوارڬ  دان  كامو  ديري 
نراك  )برهاال(;  باتو  دان  مأنسي  بكرڽ:  باهن2 
ايت دجاڬ دان دكاول اوليه ملئكة2 يڠ كراس 
ه  اللَّ تيدق مندرهاك كڤد  كاسر )اليننڽ(; مريك 
دان  مريك،  كڤد  دڤرينتهكنڽ  يڠ  سڬاال  دالم 
مريك ڤوال تتڤ ملكوكن سڬاال يڠ دڤرينتهكن. 

منجادي  اداله  بهاوا  كيت  مڠاجر  اين  ايات 
تڠڬوڠجواب سوامي استري دان ايبوباڤ ممستيكن 
ڤرجالنن حال إحوال دالم كلوارڬ تيدق ملڠڬر باتس 
شريعة اسلم. مان2 كتوا كلوارڬ يڠ هيلڠ اره توجو 
يڠ جلس، اكن مڠعاقبتكن انق2 هيدوڤ دالم كاداٴن 

ترأومبڠ-أمبيڠ.

يڠ  ڤپلساين  اڤاكه  اياله  تيمبول  يڠ  بسر  ڤرسوءالن 
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ترباٴيق باڬي ممستيكن سبواه كلوارڬ منوجو اره يڠ 
بتول دان سلمت؟ ڤمبيناٴن سبواه كلوارڬ يڠ بهاڬيا، 
هندقله برترسكن كفهمن اڬام دڠن ممڤوپاٴي علمو 

دان ڤنديديقن ككلوارڬاٴن سباڬاي ڤدومن.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

دالم سواسان چابرن ماس كيني، كيت مپدري بهاوا 
مان2 ڤميمڤين كلوارڬ يڠ تيدق ممنتيڠكن ڤنديديقن 
علمو.  ڤڠحياتن  سڬي  دري  ترتيڠڬل  تروس  اكن 
يڠ  اڬام  ڤڬڠن  مميليقي  تيدق  يڠ  كلوارڬ  ماناكاال 
ڬجاال  ماچم  سڬاال  دڠن  ترجروموس  اكن  كوكوه 
ڤناڬيهن  انچمن  سڤرتي  براخلق  تيدق  يڠ  سوسيال 
داده، جودي، زنا، مينوم ارق، رمڤيت، ڤمبواڠن بايي 
ه  دان  دان سڬاال ماچم ڤركارا يڠ مپالهي حكوم اللَّ

اوندڠ2 نڬارا.

اسلم مڠاجر اومتڽ اڬر منجاديكن رومهتڠڬ سباڬاي 
صيحت،  سلمت،  امان،  يڠ  اينستيتوسي  سبواه 
كلوارڬ.  اهلي  سلوروه  بوات  بهاڬيا  دان  هرموني 
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بوليه ممباوا  يڠ  ايت، جاٴوهيله درڤد ڤركارا2  اوليه 
كلوارڬ.  اينستيتوسي  كرونتوهن  دان  ڤرچراين  كڤد 
يڠ  كسن  ممباوا  بوليه  ايت  ڤرچراين  كبياساٴنڽ، 

بوروق كڤد كلوارڬ دان مشاركت.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

دالم ڤمبيناٴن كلوارڬ بهاڬيا اين، ببراڤ ڤركارا ڤرلو 
سايڠ  كاسيه  راس  مموڤوك  انتاراڽ  ڤرهاتين.  دأمبيل 
سواسان  دالم  كلوارڬ  دان  استري  سوامي  انتارا 
چريا سرتا ممڤركوكوهكن عقيدة يڠ منتڤ دان تيدق 

. ه منشريكن اللَّ

ه  دالم سورة لقمان ايات 13: فرمان اللَّ

ڃ ڃ ڃ چ چ 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

لقمان  تتكاال  )ايڠتله(  دان  برمقصود:  يڠ 
انقڽ، سماس اي ممبري نصيحت  بركات كڤد 
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اڠكاو  جاڠنله  كسايڠنكو،  انق  واهاي  كڤداڽ: 
ه )دڠن سسواتو يڠ الٴين(،  ممڤرسكوتوكن اللَّ
ساتو  اداله  ايت  شريك  ڤربواتن  سسوڠڬوهڽ 

كظالمن يڠ بسر. 

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.


