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

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

  ه سسوڠڬوهڽ هرتا يڠ كيت ميليقي اداله أمانه اللَّ
كرضاٴن  منچاري  توجوان  باڬي  دمنفعتكن  اونتوق 
دان  برَوَقف  برزكاة،  برصدقه،  چارا  دڠن    ه  اللَّ
ه  سڤرتي مپارا كلوارڬ دان  مڠإنفاقكنڽ كجالن اللَّ
دالم    ه  اللَّ فرمان  ممرلوكنڽ.  يڠ  ڬولوڠن  ممبنتو 

سورة الَبَقَرة ايات 272:

ڃ ڃ ڃ چ چ 

ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
گ  گ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
يڠ برمقصود : دان اڤ جوا هرتا يڠ حلل كامو 
دان  )فائدهڽ(  مك  ه(  اللَّ جالن  )ڤد  بلنجاكن 
دان  سنديري.  كامو  ديري  اونتوق  اداله  ڤهالڽ 
سسواتو  )صدقه(  ممبلنجاكن  تيدق  ڤول  كامو 
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ه. دان اڤ جوا  ملٴينكن منونتوت كرضاٴن اللَّ
)اونتوق  يڠ حلل  بلنجاكن دري هرتا  يڠ كامو 
كباجيكن( اكن دسمڤورناكن )بالسن ڤهال( كڤد 
كامو دان )بالسن باٴيق( كامو تيدق دكورڠكن.

مريك يڠ ممڤرباپقكن برصدقه اكن برأوليه كبهاڬياٴن 
ڤهالڽ  دان    ه  اللَّ رحمة  ليمڤهن  منداڤت  سرتا 
  ه برتروسن سهيڠڬ هاري قيامة. سبدا رسول اللَّ

دالم حديث رواية امام مسلم;

إَِذا َماَت ابُن آَدم اِْنَقَطَع َعَمُلُه إِلاَّ ِمْن َثَلٍث َصَدَقٌة 
َجاِرَية، َأْو ِعْلٌم َينَْتِفُع بِِه، َأْو َوَلٌد َصالٌِح َيْدُعْو َلُه 

دنيا  منيڠڬل  ايت  مأنسي  اڤابيل   : برمقصود  يڠ 
تيڬ  كچوالي  عملڽ،  سڬال  ترڤوتوسله  مك 
برمنفعة  يڠ  ياٴيت صدقه جارية، علمو  ڤركارا، 

اتاو انق صالح يڠ مندعاكن كدوا ايبو باڤاڽ.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

هرتا يڠ كيت ميليقي حقيقتڽ ترداڤت حق اورڠ لٴين 
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مسكين  فقير،  انتاراڽ  دتتڤكن  تله  يڠ  أصناف  ياٴيت 
منونايكن  كيت  واجبله  ايت،  اوليه  لٴين2.  دان 
باڬي ممنوهي حق2 مريك. بڬيتو جوڬ كيت  زكاة 
بروقف  دان  ممرلوكن  يڠ  كڤد  برصدقه  دسنتكن 

ة. اونتوق منيڠكتكن مصلحه ُامَّ

ه  دالم سورة الَبَقَرة ايات 215: فرمان اللَّ

ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئېئ  ېئ  ۈئ 
مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی 
حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  ىئيئ 

خت
مريك  يڠ  اڤ  تنتڠ  برتاڽ  مريك  برمقصود:  يڠ 
كامو  يڠ  هرتا  سهاج  "اڤ  جوابله:  نفقهكن. 
قوم  ايبو-باڤ،  كڤد  دبريكن  هندقله  نفقهكن 
قرابة، انق2 يتيم، اورڠ مسكين دان اورڠ يڠ سدڠ 
كامو  يڠ  كباٴيقن  ساج  اڤ  دان  ڤرجالنن.  دالم 

ه مها مڠتاهوٴيڽ. بوات، مك سسوڠڬوهڽ اللَّ
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كيت  يڠ  ككاياٴن  هرتا  دڠن  بربڠڬ  كيت  جاڠنله 
ميليقي تتاڤي منجادي سأورڠ يڠ كدكوت دان بخيل 
ه  ه . ايڠتله امرن اللَّ اونتوق مڠإنفاقكنڽ كجالن اللَّ
 كڤد ڬولوڠن يڠ سوك مڠومڤولكن هرتا ككاياٴن 
دان  زكاة  مڠلواركن  ماهو  تيدق  بخيل  تتاڤي  مريك 
ه  دالم سورة  برصدقه كڤد يڠ ممرلوكن. فرمان اللَّ

آِل ِعْمَران ايات 180:

ڃ ڃ ڃ چ چ 

ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ 
يئ  مئىئ  حئ  جئ  ی  یی  ی  ىئ  ىئ 
خت  حت  جت  ىبيب  مب  خب  حب  جب 

متىت يت جث مث ىث يث
يڠ برمقصود : دان جاڠن سكالي2 اورڠ يڠ بخيل 
ه كڤد مريك  دڠن هرتا بندا يڠ تله دكورنياكن اللَّ
درڤد كمورهنڽ مپڠك بهاوا كبخيلن ايت باٴيق 
باڬي مريك بهكن اي اداله بوروق باڬي مريك. 
يڠ  )دسيقسا( دڠن هرتا  دكالوڠكن  اكن  مريك 
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ڤد  زكاة(  مڠلواركن  )تيدق  ايت  سيمڤن  مريك 
ه جواله يڠ مميليقي سڬال  هاري قيامة كلق. اللَّ
ه مها  اللَّ وارثن ايسي لڠيت دان بومي. ايڠتله، 
كامو  يڠ  سڬال  اكن  مندالم  دڠن  مڠتاهوٴي 

كرجاكن

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


