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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
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َف اَل م ِض َّل َله ،ومن ي ْض ِل ْل َف اَل ه ِ
اد َي َل ُه.
َ
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ُ

ﺳﻴﺮي

َأ ْش َه ُد َأ ْن اَل إِ ٰل َه إِ اَّل ال َّل ُ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.

َأما بع ُدَ ،فيا ِعباد ِ
الله ،اِ َّت ُقوا الله  ،و ُأ ِ
وصيك ُْم َو َن ْف ِسي
َ َ
َ َ َ
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بِ َت ْقوى ِ
الله َو َطا َعتِ ِه َل َع َّلك ُْم ُت ْف ِل ُح َ
ون.
َ
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ماريله كيت برسام 2منيڠكتكن كتقواٴن كڤد ال َّله 
سڬاال
دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منيڠڬلكن
i
الرڠنڽ .موده-مودهن كيت دبركتي دان درضاٴي
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اوليه ال َّله  ددنيا دان اخيرة.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

برشكور كحضرة ا ٰلهي ،كران كيت داڤت برتمو دڠن
رمضان ڤد تاهون اين .براڤ راماي سانق ساودارا
سرتا راكن تاولن كيت يڠ تيدق سمڤت برسام كيت
برعباده ڤد بولن رمضان اين .ماريله كيت مڠمبيل
ڤلواڠ اونتوق مليڤت ڬنداكن عملن كطاعتن ڤد
بولن يڠ ڤنوه بركة اين سوڤاي كيت منجادي اورڠ يڠ
برتقوى .فرمان الله  دالم سورة البقرة ايات :183
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يڠ برمقصود  :واهاي اورڠ يڠ برايمان! دواجبكن
كأتس كامو برڤواسا سباڬايمان دواجبكن اتس
اورڠ يڠ تردهولو درڤد كامو ،سوڤاي كامو
برتقوى.
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ستله سميڠڬو كيت براد دالم بولن رمضان ،ماريله
كيت منروسكن عمل عباده كيت سچارا استقامة
سهيڠڬ كڤڠهوجوڠ رمضان .تروسكنله دڠن
منونايكن صالة سنة تراويح دوا ڤولوه ركعة سڤنجڠ
بولن رمضان سچارا برجماعه سرتا ممڤرباپق عمل
عباده سنة يڠ الٴين سڤرتي بر َتدَ ُارس القرءان،
ممڤرباپقكن برصدقه دان الٴين.٢
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

الصالِح يڠ جوڬ
چونتوهيله ڤارا علماء َس َل ُف َّ
منجادي تالدن كڤد كيت اونتوق كيت منروسكن
عباده سڤنجڠ رمضان دڠن براستقامة .انتارا چونتوه
يڠ بوليه منجادي ايكوتن كيت اياله امام الشافعي
 .امام النووي منچريتاكن بهاوا امام الشافعي 
َ
مڠخ َت ْمكن دوا كالي باچاٴن القرءان ستياڤ مالم
سڤنجڠ رمضان.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

مالكوكن عباده سچارا برتروسن ياٴيت استقامة اداله
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مروڤاكن ساتو چابرن يڠ امت برت سهيڠڬ نبي
محمد  دتاڽ اوليه ڤارا صحابة اڤاكه يڠ مپببكن
رمبوت بڬيندا  براوبن .مك جواب نبي :
َش َّي َب ْتنِي ُهو ٌد َو َا َخ َوا ُت َها

يڠ برمقصود :يڠ مپببكن اكو براوبن ،اياله
كاندوڠن سورة هود دان سورة ٢سأومڤاماڽ.

منوروت كترڠن علماء ،براوبنڽ نبي  ايت اداله
كران كاندوڠن سورة هود يڠ باپق منچريتاكن ڤريحال
هاري قيامة .سالٴين سچارا خصوصڽ ،ترداڤت ساتو
ايات يڠ ممينتا نبي  اونتوق مالكوكن سسواتو يڠ
اڬق منچابر دالم اڬام ،ياٴيت اونتوق براستقامة.
فرمان ال َّله دالم سورة هود ايات :112
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يڠ برمقصود :اوليه ايت ،هندقله اڠكاو (واهاي
محمد) سنتياس تتڤ تڬوه دأتس جالن يڠ بتول
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سباڬايمان يڠ دڤرينتهكن كڤدامو.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله 

ماريله كيت برسام ٢براستقامة ياٴيت منروسكن
عمل عباده كيت ڤد بولن رمضان يڠ مليا اين يڠ
ماسيه برباكي تيڬ ميڠڬو الڬي دڠن منانم تيكد دان
عزم سوڤاي كيت داڤت مپمڤورناكن عباده سهيڠڬ
كأخير رمضان .دڠن ايت ،وجودكنله سواسان يڠ
باٴيق برعباده برسام كلوارڬ ،ياٴيت برموال درڤد
رومه دان ستروسڽ دمسجد .باڬي مڠڬالقكن انق٢
سرتا ڬولوڠن رماج براستقامة دالم منروسكن عباده
بوليه دلقساناكن ماللوءي ڤندكتن يڠ مسرا دڠن
موجودكن اكتيۏيتي يڠ مناريق دمسجد.
اونتوق مالكوكن عباده دڠن برتروسن ياٴيت
براستقامة ممرلوكن سوكوڠن درڤد باپق ڤيهق انتاراڽ
داتڠ براماي-راماي صالة تراويح سچارا برجماعه
بوكن ڤد اول رمضان سهاج تتاڤي برتروسن هيڠڬ
كهوجوڠ رمضان .بڬيتو جوڬ داتڠ براماي-راماي
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اونتوق منديريكن صالة فرض ليم وقتو برجماعه
سهاري سمالم سام اد دمسجد اتاو سوراو يڠ
بردكتن .ماريله كيت برسام ٢مرامايكن مجلس
بر َتدَ ُارس القرءان ڤد سڤنجڠ رمضان دڠن تيدق
هاڽ مڠهارڤكن اورڠ يڠ سديا اد سهاج سبلوم اين
يڠ حاضر بر َتدَ ُارس .موده-مودهن ،ال َّله مڠورنياكن
كقواتن كڤد كيت اونتوق استقامة.
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يڠ برمقصود :سسوڠڬوهڽ اورڠ يڠ منڬسكن
كيقيننڽ دڠن بركات" :توهن كامي اياله ال َّله"،
كمودين مريك براستقامة تتڤ تڬوه دأتس
جالن يڠ بتول ،اكن تورونله مالئكة كڤد مريك
دري سماس كسماس (دڠن ممبري الهام):
"جاڠنله كامو بيمبڠ (دري برالكوڽ كجادين
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يڠ تيدق باٴيق ترهادڤ كامو) دان جاڠنله كامو
بردوكاچيتا ،دان تريماله بريتا ڬمبيرا بهاوا كامو
اكن برأوليه شرڬ يڠ تله دجنجيكن كڤد كامو.
بار َك ال َّله لِي و َلكُم بِال ُقرء ِ
ان ا ْل َعظِي ِمَ ،و َن َف َعنِي َوإِ َّياك ُْم
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بِما فِ ِيه ِمن اآلي ِ
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الذك ِْر ا ْل َح ِكي ِمَ ،و َت َق َّب َل ِمنِّي َو ِمنْك ُْم
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تِ اَلو َته إِ َّنه هو ِ
ِ
يم.
السم ُ
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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 ِ
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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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