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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

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

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

رزقي  منداڤتكن  سوڤاي  اومتڽ  ممرينتهكن  اسلم 
يڠ  بندا2  درڤد  مماكن  دان  حلل،  يڠ  سومبر  درڤد 
باٴيق دان سوچي. دلرڠ سام سكالي كيت منداڤتكن 
سڤرتي  حلل  تيدق  يڠ  جالن  درڤد  رزقي  سومبر 
سباڬاي  دسبوت  جودي  عرب  بهاس  دالم  جودي. 
الَمْيِسر يڠ برمقصود سواتو بنتوق ڤرماٴينن  الَمْيِسر. 
يڠ مڠڬوناكن واڠ دان لٴين2 سباڬاي تاروهن دان 
اورڠ يڠ منڠ دالم ڤرماٴينن ايت اكن منداڤت تاروهن 
تله مڠحرامكن سموا عنصور  اڬام اسلم  ترسبوت. 
دان  هيبورن  ڤرماٴينن،  مللوءي  اد  سام  ڤرجودين 
ڤربواتن  كجي،  ڤربواتن  اداله  جودي  كران  سباڬايڽ 
ه  دالم سورة  شيطان سرتا بردوسا بسر. فرمان اللَّ

الَمائَِدة ايات 90:

ڃ ڃ ڃ چ چ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
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پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ
برايمان،  يڠ  اورڠ  واهاي  برمقصود:  يڠ 
سسوڠڬوهڽ )ممينوم( ارق، برجودي، )برقربان 
اونتوق( برهال، مڠوندي نصيب دڠن ڤانه، اداله 
ترماسوق درڤد ڤربواتن شيطان. مك جاٴوهيله 

ڤربواتن2 ايت اڬر كامو منداڤت كجاياٴن.

برجودي  عملن  ممڤرڬوناكن  شيطان  سسوڠڬوهڽ 
ڤرموسوهن  منيمبولكن  اونتوق  تمڤت  سباڬاي  ايت 
ڤڠهالڠ  منجادي  جوڬ  مأنسي،  انتارا  كبنچين  دان 
منونايكن  درڤد  دان    الله  مڠيڠاتي  درڤد  ڤلكوڽ 

ه  دالم سورة الَمائَِدة ايات 91; صلة. فرمان اللَّ

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 

ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ
ايت  شيطان  سسوڠڬوهڽ  برمقصود:  يڠ 
دان  ڤرموسوهن  منيمبولكن  هندق  برمقصود 
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دان  ارق  )ممينوم(  لنترن  كامو  انتارا  كبنچين 
برجودي ايت، دان مڠهالڠي كامو دري مڠيڠاتي 
)درڤد  كامو  برهنتيله  مك  صلة;  دان  ه  اللَّ

مڠرجاكن ڤربواتن ايت(.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

نامون  تله مڠحرامكن جودي،  سوڠڬوه ڤون اسلم 
دان  ايڠكر  يڠ  اسلم  اورڠ  كالڠن  دالم  اد  ماسيه 
ملكوكن ڤربواتن يڠ حرام اين، سڤرتي ممبلي تيكيت 
لوتيري اتاو نومبور ايكور يڠ دلكوكن سمات2 دڠن 
جالن  مللوءي  باپق  يڠ  واڠ  منداڤتكن  اكن  مپڠك 

موده دان ايڠين چڤت كاي.

بربهاي  يڠ  مشاركت  ڤپاكيت  مروڤاكن ساتو  جودي 
يڠ  ڤپاكيت  ڬجال  مروڤاكن  اي  كران  دبياركن  جك 
يڠ  اورڠ  كڤد  سهاج  بوكن  كهيدوڤن،  مروسقكن 
كلوارڬ، مشاركت  كڤد  تتاڤي جوڬ  ايت  برجودي 
هاتي  جودي،  دڠن  ترڤڠاروه  يڠ  اورڠ  نڬارا.  دان 
سڠڬوڤ  مريك  مپببكن  بوتا  دان  ترتوتوڤ  مريك 
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اڬر  هاتي  ممواسكن  دمي  سهاج  اڤ  ملكوكن 
جوڬ  جودي  دجوديكن.  اونتوق  واڠ  داڤت  سڬرا 
مڠعقيبتكن اورڠ منجادي مالس برأوسها، طمع دان 
راكوس، حسد دڠكي سرتا دندم. جودي جوڬ بوليه 
هيلڠ  سرتا  ڤرڬادوهن  دان  ڤرسڠكيتاٴن  منيمبولكن 
هرتا بندا دان تياد مرواه يڠ اخيرڽ ڤول بوليه ممباوا 
تڠڬوڠجواب  مڠابايكن  كدانا،  ڤاڤا  منجادي  مأنسي 
ترهادڤ انق استري، مشاركت، نڬارا دان لبيه بوروق 
. رسول  ه  اللَّ ڤرينته  ترهادڤ  تڠڬوڠجواب  لڬي 

ه  برسبدا دالم حديث رواية ابو داود: اللَّ

َواْلَمْيِسُر  اْلَخْمُر  َم  ُحرِّ َأْو   ، َعَليَّ  َم  َحرَّ َه  اللَّ إِنَّ 

َواْلُكوَبُة

ه تله مڠحرامكن  يڠ برمقصود:  سسوڠڬوهڽ اللَّ
اْلُكْوَبة  جودي،  ارق،  دحرامكن  اتاو  كأتسكو، 
بواه  ڤاڤن،  مڠڬوناكن  يڠ  ڤرماٴينن  )سجنيس 
اتاو   )tabal( تابل  سباڬاي  دكنلي  جوڬ  دادو، 

.))nard( نرد
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ايت، جاڠنله همڤيري جودي كران اي سواتو  اوليه 
ڤربواتن يڠ بوليه منجاديكن ڤلكوڽ مراسا كتاڬيه دان 
سوكر اونتوق منيڠڬلكنڽ. جودي اداله كرج معصية. 
تيدق  حرام،  اداله  جودي  درڤد  دڤراوليهي  يڠ  واڠ 
بوليه دڬوناكن اڤاته لڬي جك دڬوناكن اونتوق ماكن 
تله مڠيڠتكن كڤد    ه  اللَّ انق استري. رسول  مينوم 
كيت ستياڤ سواڤ يڠ دماكن دري سومبر يڠ حرام 
ايت، اڤي نراك اداله لبيه اوتام باڬيڽ. برهاتي-هاتيله 
جاٴوهكن  حلل.  يڠ  چاريله  رزقي،  منچاري  دالم 
ديري دري ڤركارا2 يڠ حرام دان ُشْبَهة. برشكورله، 
دان  حلل  اصلكن  سديكيت،  هاڽ  رزقي  والوڤون 
دالم    ه  اللَّ فرمان   . ه  اللَّ درڤد  كبركتن  منداڤت 

سورة الَبَقَرة ايات 168:

ڃ ڃ ڃ چ چ 

وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 
ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ

يڠ برمقصود: واهاي سكالين مأنسي، ماكنله يڠ 
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حلل لڬي باٴيق دري اڤ يڠ ترداڤت دبومي، 
دان جاڠنله كامو مڠيكوتي لڠكه2 شيطان; كران 
سسوڠڬوهڽ شيطان ايت اداله موسوه يڠ پات 

باڬيمو.

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


