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منجاڬ كصيحتن تڠڬوڠجواب برسام

3 ديسيمبر 2021 / 28 ربيع أخير 1443

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

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

ه . توبوه  نعمت كصيحتن مروڤاكن انوڬره درڤد اللَّ
ممڤو  ايت  سسأورڠ  ممبوليهكن  صيحت  يڠ  بادن 
دڠن  اڬاماڽ  دان  دنيا  كواجيڤن  منونايكن  اونتوق 
چارا يڠ ڤاليڠ سمڤورنا. اوليه سبب ايتوله اڬام اسلم 
منجاڬ  سنتياس  اڬر  اينديۏيدو  ستياڤ  ممرينتهكن 
هيدوڤ  ڬاي  مڠعملكن  دان  بادن  توبوه  كصيحتن 
صيحت سرتا ملرڠ درڤد ملكوكن سسواتو ڤركارا 
ه  دالم سورة  يڠ بوليه ممبيناساكن ديريڽ. فرمان اللَّ

البقرة ايات 195:

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

يڠ بربوات باٴيق.

ه  توروت مڠڬسا اومتڽ اڬر مڠڬوناكن  رسول اللَّ
نعمت كصيحتن دان تيدق منسيا-سياكنڽ سباڬايمان 

حديث يڠ دروايتكن اوليه امام البخاري دان مسلم:

تَِك لَِمَرِضَك َوِمْن َحَياتَِك لَِمْوتَِك ُخْذ ِمْن ِصحَّ
يڠ برمقصود : امبيلله ڤلواڠ درڤد صيحت كامو 
)سبلوم( ماس ساكيتمو، دان درڤد هيدوڤ كامو 

)سبلوم( ماس كماتينمو. 

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

دمي منجاڬ كصيحتن، اڬام اسلم مڠنجوركن كيت 
هيدوڤ  ڬاي  صيحت.  هيدوڤ  ڬاي  مڠعملكن  اڬر 
برسدرهان  چارا  دڠن  دلكوكن  بوليه  اين  صيحت 
دالم ڤڠامبيلن ماكنن دان مينومن، مميليه هاڽ ماكنن 
يڠ حلل لڬي باٴيق اونتوق كصيحتن دان ملزيمي 
دڠن  دڤرأوليهي  داڤت  جوڬ  اي  رياضة.  اكتيۏيتي 
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دان  بروضوء  سڤرتي  خصوص  عباده2  ملكوكن 
مڠرجاكن صلة كران بروضوء دان مڠرجاكن صلة 
ايت ددهولوءي دڠن اكتيۏيتي ممبرسيهكن توبوه بادن. 
ترماسوق  جوڬ  برسيه  يڠ  ڤرسكيترن  مڠكلكن  ماله 

دالم ڬاي هيدوڤ صيحت يڠ دتونتوت اوليه اسلم.

خصوصڽ  اسلم  اومت  اين،  هاري  ڤد  رياليتي 
ڬولوڠن  اداله  كيت  نڬارا  دان  دنڬري  مليو  اورڠ 
سڤرتي  ڤپاكيت  ڤلباڬاي  مڠهيدڤ  يڠ  راماي  ڤاليڠ 
كنچيڠ  تيڠڬي،  داره  ديڠڬي،  دمم  كوۏيد-19، 
دڠن  دبنديڠكن  جك  سباڬايڽ  دان  جنتوڠ  مانيس، 
ڤنچڬهن  لڠكه2  امبيلله  ايت،  اوليه  بڠسا.  لٴين2 
يڠ تله دسارنكن اوليه ڤيهق ڤراوبتن  سباڬاي اختيار 
دانجوركن  يڠ  سباڬايمان  كصيحتن  منجاڬ  اونتوق 

اوليه اڬام اسلم.

ه  برسبدا دالم حديث يڠ دروايتكن اوليه  رسول اللَّ
امام الترمذي: 

ُه َشْيًئا َأَحبَّ إَلْيِه ِمَن اْلَعافَِيِة  َما ُسئَِل اللَّ
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ه  يڠ برمقصود: تيدق اد سسواتو يڠ دمينتا درڤد اللَّ
يڠ لبيه دسوكاٴي اوليهڽ سلٴين درڤد كصيحتن.  

ه  دالم سورة النَّْحُل ايات ك-114: فرمان اللَّ

ڃ ڃ ڃ چ چ 
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باٴيق  لڬي  حلل  يڠ  ماكنله  مك  برمقصود:  يڠ 
دان  كڤدامو;  ه  اللَّ دبريكن  تله  يڠ  رزقي  دري 
ه، جك كامو هاڽ مپمبه كڤدڽ.  شكوريله نعمت اللَّ

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


