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ڤنديديقن توڠڬق كچمرلڠن ڤالجر
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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

اسلم مواجبكن كأتس ستياڤ اومتڽ اونتوق منونتوت 
دان  كجاياٴن  كڤد  كونچي  مروڤاكن  اي  كران  علمو 
ساڠت  اسلم  بڠسا.  دان  تمدون  سواتو  كڬميلڠن 
اورڠ  كدودوقن  مڠڠكت  سهيڠڬ  علمو  مڠهرڬاٴي 
  ه  اللَّ فرمان  ببراڤ درجت.  ايت دڠن  برعلمو  يڠ 

دالم سورة الُمَجاَدَلة ايات 11: 

ڃ ڃ ڃ چ چ 

ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب 
يتجث مث ىث يث حج مج

يڠ  اورڠ  منيڠڬيكن درجت  ه  اللَّ  : برمقصود  يڠ 
دبري  يڠ  اورڠ  دان  كامو  كالڠن  دالم  برايمان 
علمو ڤڠتاهوان دالم كالڠن كامو ببراڤ درجت. 
يڠ  اڤ  تنتڠ  ڤڠتاهوانڽ  مندالم  مها  ه  اللَّ )ايڠتله( 

كامو الكوكن. 
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ه  دالم حديث يڠ دروايتكن اوليه  سبدا رسول اللَّ
امام الطبراني:

ِه.  بِالتََّفقُّ َواْلِفْقُه  ِم  بِالتََّعلُّ اْلِعلُم  َما  إنَّ النَّاُس  َها  َأيُّ َيا 
وإنَّما  يِن.  الدِّ فِي  ْهُه  ُيَفقِّ خيًرا  بِِه  ُه  اللَّ ُيِرِد  َوَمْن 

َه ِمْن ِعباِدِه الُعَلَماُء َيْخَشى اللَّ

سسوڠڬوهڽ  مأنسي!  واهاي  برمقصود:  يڠ 
علمو ايت دڤراوليهي دڠن بلجر، دان كفهمنڽ 
ه  اللَّ يڠ  سسياڤا  دان  منكونيڽ.  دڠن  هندقله 
دبريكنڽ  نسچاي  اونتوقڽ،  كباٴيقن  مڠهندقي 
يڠ  همبا  سسوڠڬوهڽ  دان  اڬام،  دالم  كفهمن 

ه ايت اداله ڤارا علماء.  تاكوتكن اللَّ

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

دالم اوسها مپيبرلواسكن علمو ڤڠتاهوان اين بوكنله 
دان  ڤڠوربانن  اي ممرلوكن  موده.  يڠ  توڬس  سواتو 
كأره  ڤڠڬرق  نادي  دمكين،  اوليه  كسوڠڬوهن. 
ڤنديديق  ڬورو،  ڤارا  اياله  اين  علمو  ڤپيبرن  توجوان 
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دان علموان.

دالم اجرن اسلم، ڤارا ڬورو دان ڤنديديق اداله انسان 
يڠ موليا دان دبري كدودوقن يڠ تيڠڬي. اين برسسواين 
دڠن توڬس دان تڠڬوڠجواب مريك ممڤركاي دان 
وطن  انق  ممبيمبيڠ  دان  منديديق  علمو،  ممڤركاس 
براخلق  دان  برعلمو  يڠ  انسان  منجادي  سهيڠڬ 

موليا. 

دهولو  ترلبيه  هندقله  ڬورو  ايت،  سهوبوڠن 
دان  ڤلجر  ڤارا  كڤد  باٴيق  يڠ  چونتوه  منونجوقكن 
ترچل.  دان  كجي  صفة2  درڤد  ديري  منجاٴوهكن 
اين كران ڬورو ممڤوپاٴي ڤڠاروه يڠ چوكوڤ قوات 
اونتوق منچورق دان ممبنتوق كڤريبادين انق2 ديديق 

مريك.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

إخلص،  سنتياس  هندقله  ڤنديديق  دان  ڬورو  ڤارا 
صبر، تابه دان تنڠ دالم منديديق دان مپمڤايكن علمو 
دان  توڬس  منجالنكن  دالم  ڤنتيڠ،  يڠ  اڤ  ڤلجرن. 
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ڤنديديق  دان  ڬورو  سأورڠ  سباڬاي  تڠڬوڠجواب 
. ه ايت اياله اونتوق منچاري كرضاٴن اللَّ

دحورمتي،  هندقله  ڤنديديق  دان  ڬورو  جاس  ايڠتله 
كيت  سام-ساماله  دهرڬاٴي.  دان  دكنڠ  سنتياس 
سنتياس  كيت  ڬورو  ڤارا  اڬر  إِٰلِهي  كحضرة  بردعاء 
دليمڤهكن توفيق دان هدايه سرتا دبريكن كقواتن دان 
كصبرن دالم منديديق دان ممبيمبيڠ انق وطن. موده-
ه  سنتياس ممبري ڤتونجوق، عنايه دان  مودهن اللَّ
اد يڠ ماسيه  رحمة كڤد ڤارا ڬورو دان ڤنديديق سام 

هيدوڤ اتاوڤون يڠ تله كمبالي كرحمة الله. 

َمر ايات 9: ه  دالم سورة الزُّ فرمان اللَّ

ڃ ڃ ڃ چ چ 

ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 
ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ  وئ  وئ 

ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی ی جئ
يڠ برمقصود: )اڠكاوله يڠ لبيه باٴيق( اتاو اورڠ 
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دڠن  مالم  وقتو  ڤد  عباده  مڠرجاكن  طاعة  يڠ 
برسجود دان برديري كران تاكوتكن عذاب هاري 
اخيرة سرتا مڠهارڤكن رحمة توهنڽ؟  كاتاكنله 
الڬي كڤداڽ اداكه سام اورڠ يڠ مڠتاهوءي دڠن 
اورڠ  سسوڠڬوهڽ  مڠتاهوءي؟  تيدق  يڠ  اورڠ 
هاپاله  ڤرإيڠتن  دان  ڤلجرن  مڠمبيل  داڤت  يڠ 

اورڠ يڠ برعقل سمڤورنا. 

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.


