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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
َ ْ َ ِّ
ْ ُ ْ
2009/10
2014/1
َف اَل م ِض َّل َله ومن ي ْض ِل ْل َف اَل ه ِ
اد َي َل ُه.
َ
ُ َ َ ْ ُ
ُ

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.
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ِ
ِ
ِ
اي بِ َت ْق َوى iال َّل ِه،
َف َيا ع َبا َد الله ،إِ َّت ُقوا ال َّل َه َو ُأ ْوص ْيك ُْم َوا َّي َ

َف َق ْد َف َاز ا ْل ُم َّت ُق ْو َن.
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ماريله كيت برسام 2منيڠكتكن 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 

سسوڠڬوهڽ ،سام اد كيت سدر اتاو تيدق ،ماس
براللو بڬيتو ڤانتس برجالن منيڠڬلكن كيت .بولن
َش ْع َبان تله ڤون مماسوقي هاري 2تراخيرڽ ،تيدق
الما الڬي كيت اكن برتمو دڠن ڤڠهولو سڬاال بولن
الم َب َارك .بولن يڠ مميليقي ڤلباڬاي
ياٴيت َر َم َضان ُ
كمولياٴن ،دجنجيكن ڬنداٴن ڬنجرن ،دليمڤهي
كبركتن دان دليمڤهي رحمة سرتا كأمڤونن.
سسوڠڬوهڽ ،رمضان بوكنله هاڽ سقدر ساتو بولن
دالم كليندر اسالم ،ماله اي اداله سبواه َم ْد َر َسة يڠ
ممڤو من َت ْربِية جيوا كيت .كداتڠن بولن رمضان اداله
هديه دان نعمت يڠ تربسر باڬي كيت اومت اسالم.
ماناكن تيدق! ڤد بولن موليا اين ال َّله  مپدياكن
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ڤلباڬاي تاورن بسر كڤد ڤارا همباڽ يڠ برايمان.
ستياڤ دتيق دان ساعت يڠ برجالن تيدق كيرا سام اد
وقتو ڤاڬي ماهوڤون ڤتڠ ،مالم اتاو ڤون سياڠ ،سڬاال
عمل عباده اكن دڬنداكن ڬنجرنڽ برليڤت ڬندا اوليه
ال َّله .

ا ْب ُن َابِ ْي َش ْي َبة مروايتكن درڤد ابو هريرة  بهاوا
رسول ال َّله  مڠڬمبيراكن ڤارا صحابة  دڠن
كداتڠن رمضان دڠن برسبدا :
ان َش ْه ٌر ُم َب َار ٌك ُ ،ا ْف ُت ِر َض َع َل ْيك ُْم
اءك ُْم َر َم َض ُ
َق ْد َج َ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اب
اب ا ْل َجنَّة َ ،و ُت ْغ َل ُق فيه َأ ْب َو ُ
ص َي ُام ُه ُ ،ت ْف َت ُح فيه َأ ْب َو ُ
حي ِم  ،و ُتغ َُّل فِ ِيه َّ ِ
ا ْلج ِ
ين  ،فِ ِيه َل ْي َل ُة ا ْل َق ْد ِر َخ ْي ٌر
الش َياط ُ
َ
َ
ِمن َأ ْل ِ
ف َش ْه ٍر َ ،م ْن ُح ِر َم َخ ْي َر َها َف َق ْد ُح ِر َم.
ْ
يڠ برمقصود :تله داتڠ كڤد كامو بولن رمضان،
بولن يڠ دبركتي .دواجبكن كأتس كامو برڤواسا
ڤداڽ .ڤد بولن اين دبوك ڤينتو 2شرڬ دان
دتوتوڤ ڤينتو 2نراك دان دبلڠڬو شيطان;2
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ترداڤت ڤد بولن اين ليلة ال َقدر يڠ لبيه باٴيق
درڤد سريبو بولن .بارڠسياڤا يڠ تيدق مڠمبيل
كباٴيقنڽ ،مك اي تيدق ممڤروليهي اڤ.٢

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

سباڬاي مڠهرڬاٴي كداتڠن بولن ڤنوه كبركتن اين،
كيت سواجرڽ ممڤرسياڤكن ديري اونتوق مراٴيه
سڬاال انوڬره يڠ دجنجيكن .برايكوت اداله ببراڤ
ڤرسياڤن يڠ واجر اونتوق دبوات باڬي مپمبوت
كتيباٴن رمضان المبارك:
ڤرتام :ماريله كيت برسام 2ڤربتولكن نية دان عزم
منجلڠ بولن رمضان.

نية دان عزم ڤرلوله سمات 2اونتوق مڠعبديكن ديري
كڤد ال َّله  .جاديكنله كحاضيرن رمضان كالي اين
سباڬاي ساتو ڤلواڠ يڠ ترباٴيق اونتوق كيت مربوت
سڬاال كباٴيقن يڠ دتاوركن .اِ ْن َشا َء ال َّله ،دڠن نية
دان عزم يڠ تڤت كيت اكن دبنتو اونتوق مپمڤورناكن
عملن كباٴيقن.
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كدوا :ماريله كيت برسام 2مڠولڠ كاجي علمو
ڤڠتاهوان تنتڠ كسمڤورناٴن عباده ڤواسا.

اونتوق منچاڤاي درجت ڤواسا يڠ سمڤورنا كيت
هندقله ملڠكڤكن ديري دڠن علمو باڬايمان چارا
ملقساناكن عباده ڤواسا يڠ سبنر سجاجر كهندق
شرع.
كتيڬ :ماريله برسام 2كيت ظاهيركن كڬمبيراٴن
دڠن كحاضيرن رمضان

رمضان اداله ماس دان ڤلواڠ اومت اسالم اونتوق
بروسها برسوڠڬوه 2مليڤت ڬنداكن اوسها
كباجيكن .اوليه يڠ دمكين ،ستياڤ مسلم تيدق كيرا
لالكي اتاو ڤرمڤوان مستيله مالهيركن راس ڬمبيرا
دان بردعا كڤد توهنڽ دڠن ڤنوه مڠهارڤ سوڤاي
سمڤت برتمو دڠن رمضان يڠ موليا .لبيه 2الڬي
جاڠن لوڤا برموهون كڤد ال َّله  اڬر كيت داڤت
برتمو دڠن َل ْي َل ُة ا ْل َقدر.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،
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ايڠت دان سدرله كيت ،بهاوا دالم سبواه حديث يڠ
دروايتكن اوليه امام احمد تله منچريتاكن تنتڠ رسول
ال َّله يڠ سدڠ مناٴيقي ميمبر ،اللو بڬيندا مپبوت
َء ِام ْين سباپق  3كالي .ستله سلساي ممبري خطبة،
ڤارا صحابة برتاڽ كڤد نبي اڤاكه مقصود اوچڤن
َء ِام ْين بڬيندا سباپق  3كالي ايت؟ اللو رسول ال َّله
 منجواب بهاوا جبريل  داتڠ كتيك ايت اللو
مندعاكن كروڬين كأتس تيڬ ڬولوڠن:

 .1ساڠت كچيوا دان روڬيله باڬي اورڠ اڤابيال
دسبوتكن نام محمد ،تتاڤي تيدق برصلوات كاتسڽ.
 .2اورڠ يڠ سمڤت هيدوڤ برسام اورڠ تواڽ ،تتاڤي
تيدق داڤت ماسوق كدالم شرڬ.
 .3اورڠ يڠ سمڤت هيدوڤ دالم بولن رمضان ،نامون
دوسا-دوساڽ ماسيه تيدق دامڤونكن.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

مڠاخيري خطبة هاري اين ،ماريله كيت سإيسي
كلوارڬ برلومبا 2ملقساناكن عباده دسڤنجڠ بولن
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رمضان ،كران ستياڤ عملن يڠ دالكوكن اكن دليڤت
ڬنداكن ڬنجرنڽ .ڤرلو دايڠتكن جوڬ ،باڬي يڠ
بلوم مڠقضاٴ ڤواسا دان يڠ ڤرلو ممباير فِ ْد َية ڤواسا،
سلسايكنله سڬرا سبلوم رمضان تيبا .ايڠتكن جوڬ
كڤد اهلي كلوارڬ تراوتاماڽ استري دان انق2
ڤرمڤوان كيت يڠ براد دباوه جاڬاٴن كيت .موده-
مودهن كيت سموا دبركتي اوليه ال َّله  دڠن كداتڠن
َم ْد َر َسة رمضان ڤد تاهون اين.
فرمان ال َّله  ددالم سورة ِ
آل ِع ْم َران ايات :133
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يڠ برمقصود  :دان سڬراله كامو كڤد (مڠرجاكن
عمل 2يڠ باٴيق اونتوق منداڤت) كامڤونن دري
توهن كامو دان (منداڤت) شرڬ يڠ بيدڠڽ
سلواس سڬاال الڠيت دان بومي ،يڠ دسدياكن
باڬي اورڠ 2يڠ برتقوى.
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بار َك ال َّله لِى و َلكُم فِى ا ْل ُقرء ِ
ان ا ْل َعظِ ْي ِمَ ،و َن َف َعنِى َوإِ َّياك ُْم
ُ ْ َ ْ ْ ْ َ
َ َ
بِما فِي ِه ِمن ْاآلي ِ
ات َو ِّ
الذك ِْر ا ْل َح ِك ْي ِمَ ،و َت َق َّب َل ِمن ِّْى َو ِمنْك ُْم
َ ْ َ َ
ِ
الس ِم ْي ُع ا ْل َع ِل ْي ُم.
ت اَل َو َت ُه إِ َّن ُه ُه َو َّ

َأ ُق ُ
ول َق ْولِى ٰه َذا َو َأ ْس َت ْغ ِف ُر ال َّل َه ا ْل َعظِ ْي َم لِ ْى َو َلك ُْمَ ،ولِ َس ِائ ِر
ات ،وا ْلم ْؤ ِمنِين وا ْلم ْؤ ِمن ِ
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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