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عملن برڬندا سإيريڠ اوسيا
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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 



2

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

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

كداتڠن تاهون بهارو 2022 مڠيڠتكن كڤد كيت سموا 
بهاوا اوسيا تله برتمبه دان سماكين دكت اونتوق برتمو 
ه . اوسيا اداله أمانه يڠ ڤرلو دڬوناكن دڠن  دڠن اللَّ
ه  اكن برتاڽ دڠن اوسيا يڠ  سباٴيق-باٴيقڽ دان اللَّ
  ه  اللَّ فرمان  كلق.  داخيرة  كيت  كڤد  دأنوڬرهكن 

دالم سورة َفاِطر ايات 37:

ڃ ڃ ڃ چ چ 

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ائ 
ۆئ  ۇئ  وئۇئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ
نراك  ددالم  برترياق  مريك  دان  برمقصود:  يڠ 
كامي  كلواركنله  كامي،  توهن  "واهاي  ايت: 
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صالح  يڠ  عمل  مڠرجاكن  اكن  كامي  نسچاي 
)ددنيا  كرجاكن  كامي  تله  يڠ  دڠن  برلٴينن 
ه( تله ممبريكن  دهولو(". دان بوكنكه كامي )اللَّ
اورڠ  باڬي  برفيكير  اونتوق  چوكوڤ  يڠ  عمور 
يڠ ماهو برفيكير، دان تله داتڠ كڤد كامو ڤمبري 

ڤرإيڠتن؟"

ايسيله اوسيا كيت دڠن عملن2 كباٴيقن اڬر كهيدوڤن 
ه . دالم حديث رواية الترمذي، سأورڠ  دبركتي اللَّ

 :  ه للكي برتاڽ كڤد رسول اللَّ

ه، سياڤاكه مأنسي يڠ ترباٴيق؟   واهاي رسول اللَّ
ه  منجواب: سياڤا يڠ ڤنجڠ اوسياڽ  رسول اللَّ

دان باٴيق عملنڽ.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

اوسياڽ  منيڠكت  سماكين  سنديري    ه  اللَّ رسول 
ه . دالم حديث  سماكين باپق عملن كطاعتن كڤد اللَّ
رواية امام مسلم، سيدتنا عائشة بركات يڠ برمقصود: 

كوفاتنڽ  سبلوم  ذكر  ممباپقكن    ه  اللَّ رسول 
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كتيك ركوع دان سجود بڬيندا مپبوت،

ُهمَّ اْغِفْر لِي نَا وبَِحْمِدَك، اللَّ ُهمَّ َربَّ ُسْبَحاَنَك اللَّ

ه  يڠ ڤاتوت كيت چونتوهي  ايتوله سنه رسول اللَّ
 . ه  اللَّ دڠن  برتمو  سبلوم  عملن  ممڤرباپقكن  اڬر 
سيبوق  دان  للي  ماسيه  كيت  جك  روڬي  امتله 
سماكين  كيت  اوسيا  سدڠكن  دنيا  كهيدوڤن  دڠن 
منيڠكت. اوليه ايت، سبلوم اجل منجلڠ تيبا تمبهكن 
اد  يڠ  هرتا  ڬوناكن  سباپق-باپقڽ.  صالح  عملن2 
ممرلوكن.  يڠ  اورڠ  ممبنتو  دان  برصدقه  اونتوق 
باپقكن صلة2 سنة، باچاٴن القرءان دان برذكر سرتا 

سنتياس صلة برجماعه دمسجد. 

ڃ ڃ ڃ چ چ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ
يڠ برمقصود: ڤد هاري )قيامة( ساعت هرتا دان 
انق2 تيدق برمنفعة. كچوالي اورڠ يڠ مڠهادڤ 

الله دڠن هاتي يڠ سلمت.
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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.


