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َا ْل َح ْم ُد لِ ّل ِه َن ْح َم ُد ُه َو َن ْس َت ِع ْينُ ُه َو َن ْس َت ْغ ِف ُر ُهَ .و َن ُع ْو ُذ بِال َّل ِه
ِمن ُشرو ِر َأ ْن ُف ِسنَا و ِمن سي َئ ِ
ات َأ ْع َمالِنَاَ .م ْن َي ْه ِد ِه ال َّل ُه
َ ْ َ ِّ
ْ ُ ْ
009/10
014/1
َف اَل م ِض َّل َله ومن ي ْض ِل ْل َف اَل ه ِ
اد َي َل ُه.
َ
ُ َ َ ْ ُ
ُ
َأ ْش َه ُد َأ ْن اَل اِ ٰل َه إِ اَّل الل ُه َو ْح َد ُه اَل َش ِر ْي َك َل ُهَ ،و َأ ْش َه ُد َأ َّن
َس ِّي َد َنا ُم َح َّم ًدا َع ْب ُد ُه َو َر ُس ْو ُل ُهَ .ال ّل ُه َّم َص ِّل َو َس ِّل ْم َع َلى
َس ِّي ِد َنا ُم َح َّم ٍد َو َع َلى آلِ ِه َو َأ ْص َحابِ ِه َأ ْج َم ِع ْي َن.
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َأ َّما َب ْع ُدَ ،ف َيا ع َبا َد الله ،ا َّت ُق ْوا ال َّل َهُ ،أ ْوص ْيك ُْم َوإِ َّي َ
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بِ َت ْق َوى ال َّل ِه َو َطا َعتِ ِه َف َق ْد َف َاز ا ْل ُم َّت ُق ْو َن.

ماريله كيت برسام-سام منيڠكتكن كتقواٴن كڤد ال َّله
 دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منيڠڬلكن
سڬاال الرڠنڽ .موده مودهن كيت دبركتي دان
درحمتي ال َّله  ددنيا دان اخيرة.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

ارك.
الم َب َ
كيت براد ڤد  10تراخير بولن رمضان ُ
دساعت اين اد ڬولوڠن يڠ موال ترسپوم ليبر كران
مڠڠڬڤ رمضان مڠهمڤيري كأخيرڽ .مريك موال
ممبوات ڤرسياڤن باڬي مڠهادڤي هاري راي ڤد بولن
شوال .اد دكالڠن مريك تله موال مڠورڠكن عمل
عباده سڤرتي صالة تراويح كران كسيبوكن ماسيڠ٢
دالم مڠهادڤي هاري راي .كمان هيلڠڽ ڤرتيمبڠن
مريك ترهادڤ ڬنجرن بسر يڠ ال َّله  سدياكن دبولن
اين؟ كمان هيلڠڽ ڤنيالين مريك ترهادڤ  10هاري
تراخير بولن اين؟ بوكنكه مريك تاهو بهاوا رسول
ال َّله  سنديري سأورڠ رسول يڠ دجامين كأمڤونن
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دوساڽ يڠ دهولو دان تركمودين سڠڬوڤ منيڠڬلكن
برإعتِ َكاف دمسجد كران مربوت
كسليساٴن درومه ْ
كلبيهن  10هاري تراخير بولن رمضان.

ڤد بولن رمضان ترداڤتڽ ساتو مالم يڠ دناماكن َل ْي َل ُة
ال َق ْدر .ڤهاال برعبادة ڤد مالم ايت ملبيهي ڤهاال سريبو
بولن .فرمان ال َّله  دالم سورة ال َق ْدر ايات :1-5
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يڠ برمقصود :سسوڠڬوهڽ كامي تله منورونكن
القرءان اين ڤد مالم ال َقدر ،دان اڤاكه اڠكاو
داڤت مڠتاهوٴي ،اڤ دي كبسرن مالم ال َقدر
ايت؟ مالم ال َقدر ايت لبيه باٴيق دري سريبو
بولن .ڤد مالم ايت ڤارا مالئكة دان جبريل
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تورون دڠن ايذين توهن مريك اونتوق مڠاتور
سڬاال اوروسن .سجهتراله مالم يڠ بركت ايت
سهيڠڬ تربيت فجر .

برداسركن ايات ترسبوت ،جلسله بهاوا َل ْي َل ُة ال َق ْدر
ممڤوپاٴي كلبيهن يڠ بڬيتو بسر .مك سهاروسڽ
كيت بروسها دان تيدق منسيا-سياكن ڤلواڠ مالم يڠ
دجنجيكن ايت .باڬي اورڠ يڠ برايمان مريك برعزم
منچاري ڤلواڠ يڠ دسدياكن دڠن برلومبا-لومبا
اونتوق برعباده ڤد سڤنجڠ  10مالم تراخير رمضان.
سبدا رسول ال َّله  دالم حديث يڠ دروايتكن اوليه
امام البخاري:
َتحروا َلي َل َة ا ْل َق ْد ِر فِي ا ْل ِو ْت ِر ِمن ا ْلع ْش ِر أْالَو ِ
اخ ِر ِم ْن
َ
َ َ
َ َّ ْ ْ

ان
َر َم َض َ

يڠ برمقصود :چاريله َل ْي َل ُة ال َق ْدر ڤد مالم ٢ڬنجيل
ڤد سڤولوه هاري يڠ تراخير ڤد بولن رمضان.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،
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رسول ال َّله  مڠهيدوڤكن سڤولوه مالم تراخير
سباڬايمان يڠ دروايتكن اوليه سيدتنا عائشة :
سسوڠڬوهڽ نبي  ،اڤابيال ماسوق سڤولوه مالم
تراخير بولن رمضان بڬيندا  مڠيكت ڤيڠڬڠڽ.
مڠهيدوڤكن مالم دڠن برعباده دان ممباڠونكن
كلوارڬاڽ اونتوق سام ٢برعباده.
برإعتِ َكاف دمسجد ڤد  10مالم تراخير
رسول ال َّله ْ 
رمضان دڠن منديريكن صالة سنة تراويح دان صالة
سنة يڠ الٴين ،ممباچ القرءان سرتا ممڤرباپقكن دعا
كڤد ال َّله .
َل ْي َل ُة ال َق ْدر اداله مالم يڠ امت دتوڠڬو-توڠڬو اوليه
مريك يڠ مڠيڠينكنڽ كران اي هاڽ برالكو ڤد ساتو
مالم سهاج سڤنجڠ تاهون .مك برونتوڠله سياڤا يڠ
ممڤروليهيڽ دان روڬيله سياڤا يڠ ملڤسكنڽ.

ماريله كيت مڠهيدوڤكن سنه رسول ال َّله  ڤد
سڤنجڠ  10مالم تراخير رمضان دڠن ممڤرباپقكن
بردعا دان مموهون كامڤونن كڤد ال َّله  سڤرتيمان
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سبدا رسول ال َّله  دالم حديث يڠ دروايتكن اوليه
ابو داود يڠ برمقصود :ساي ڤرنه برتاڽ كڤد رسول
ال َّله  سأندايڽ ساي مڠتاهوٴي مالم َل ْي َل ُة ال َق ْدر
دڠن تڤت ،اڤ يڠ ڤاتوت ساي دعاكن ڤد ساعت
ايت .بڬيندا منجواب بردعاله دڠن دعا برايكوت:
ِ
ال َّل ُه َّم إِن َ
ب ا ْل َع ْف َو َفا ْع ُ
ف َعنَّا
َّك َع ْف ٌّو ك َِر ْي ٌم ُتح ُّ

يڠ برمقصود :يا ال َّله يا توهنكو ،سسوڠڬوهڽ
اڠكاو مها ڤڠامڤون دان سنتياس ممبري
كامڤونن دأتس كسالهن همبامو .اوليه ايت
معافكنله سڬاال كسالهنكو.

موده-مودهن رمضان يڠ كيت تمڤوهي اين اكن
منجادي تيتيق ڤروبهن ڤد ديري كيت اونتوق منجادي
انسان يڠ برتقوى دان درضاٴي ال َّله  ددنيا دان
اخيرة .فرمان ال َّله  دالم سورة ال َب َق َرة ايات :186
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ﯹﯺﯻﯼ
يڠ برمقصود :دان اڤابيال همبا-همبا كو برتاڽ
كڤدامو مڠناٴي اكو :مك (بريتاهو كڤد مريك)
سسوڠڬوهڽ اكو (ال َّله) سنتياس همڤير (كڤد
مريك) .اكو ممڤركننكن ڤرموهونن اورڠ يڠ
بردعا كڤدكو .مك هندقله مريك مپاهوت
سروانكو (دڠن مماتوهي ڤرينتهكو) دان هندقله
مريك برايمان كڤدكو سوڤاي مريك سنتياس
براد دالم كبنرن.
بار َك ال َّله لِي و َلكُم بِال ُقرء ِ
ان ا ْل َعظِي ِمَ ،و َن َف َعنِي َوإِ َّياك ُْم
ُ
ْ َ
َ ْ
َ َ
بِما فِ ِيه ِمن اآلي ِ
ات َو ِّ
الذك ِْر ا ْل َح ِكي ِمَ ،و َت َق َّب َل ِمنِّي َو ِمنْك ُْم
َ َ
َ
تِ اَلو َته إِ َّنه هو ِ
ِ
يم.
السم ُ
يع ا ْل َعل ُ
َ ُ ُ ُ َ َّ
ِ
ِ
َأ ُق ُ ِ
يم لِي َو َلك ُْم َولِ َس ِائ ِر
ول َق ْولي ٰه َذا َو َأ ْس َت ْغف ُر ال َّل َه ا ْل َعظ َ
ؤمن ِ
ات وا ْلم ْؤ ِمنِين وا ْلم ِ
ا ْلمس ِل ِمين وا ْلمس ِلم ِ
َات
َ َ ُ
َ ُ
َ َ ُ ْ َ
ُ ْ
اس َت ْغ ِف ُرو ُه َف َيا َف ْو َز ا ْل ُم ْس َت ْغ ِف ِر ْي َن َو َيا َن َجا َة ال ّت ِائبِ ْي َن.
َف ْ
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