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ا ْل َح ْم َد لِ َّل ِه َن ْح َم ُد ُه َو َن ْس َت ِعينُ ُه َو َن ْس َت ْغ ِف ُر ُهَ .و َن ُعو ُذ بِال َّل ِه
ور َأ ْن ُف ِسنَا و ِمن سي َئ ِ
ِم ْن ُش ُر ِ
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

َو َأ ْش َه ُد َأ ْن اَل إِ ٰل َه إِ اَّل ال َّل ُه َو ْح َد ُه اَل َش ِر َ
يك َل ُهَ ،و َأ َّن َس ِّي َد َنا
ُم َح َّم ًدا َع ْب ُد ُه َو َر ُسو ُل ُهَ .ال َّل ُه َّم َص ِّل َو َس ِّل ْم َو َب ِ
ار ْك َع َلى
َس ِّي ِد َنا ُم َح َّم ٍد َو َع َلى آلِ ِه َو َص ْحبِ ِه َأ ْج َم ِع ْي َن.
ِ
ِ
ِ
اي
َأ َّما َب ْع ُدَ ،ف َيا ع َبا َد الله ،ا َّت ُقوا ال َّل َهُ ،أ ْوص ْيك ُْم َوإِ َّي َ
∫tË« sJœ Ê«œ oLOœ
بِ َت ْق َوى ال َّل ِهَ ،ف َق ْد َف َاز ا ْل ُم َّت ُق ْو َن.
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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 درحمتي
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ال َّله  ددنيا دان اخيرة.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

انتارا نعمت بسر كورنياٴن ال َّله  اياله دجاديكن
اونتوق كيت سموا اد ماس اونتوق مالكوكن عباده
سچارا برتروسن .ستله براللو بولن رمضان دان بولن
ذو الحجة تيدق الما الڬي كيت اكن برتمو ڤوال دڠن
بولن ُم َح َّرم .فرمان ال َّله  دالم سورة ال َّت ْو َبة ايات :36
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يڠ برمقصود :سسوڠڬوهڽ بيلڠن بولن ڤد
سيسي ال َّله اداله دوا بلس بولن ،دالم كتتڤن
ال َّله دوقتو دي منچيڤتاكن الڠيت دان بومي،
دانتاراڽ امڤت بولن حرام ايتوله (كتتڤن) اڬام
يڠ لوروس.
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بولن ُم َح َّرم يڠ اكن كيت سمبوت ننتي اداله ساله ساتو
بولن حرام يڠ تله دتنتوكن اوليه ال َّله  سباڬايمان
سبدا رسول ال َّله  دالم حديث يڠ دروايتكن اوليه
امام البخاري:
ان َق ْد ْاس َت َد َار ك ََه ْي َئتِ ِه َي ْو َم َخ َل َق ال َّل ُه
إِ َّن ال َّز َم َ
السماو ِ
ات َواألَ َ
السنَ ُة ا ْثنَا َع َش َر َش ْه ًرا ِمنْ َها
َّ َ َ
رض َّ
ات ُذو ا ْل َقع َد ِة و ُذو ا ْل ِ
ح َّج ِة
َأ ْر َب َع ٌة ُح ُر ٌم َث اَل َث ٌة ُم َت َوالِ َي ٌ
ْ َ

ب
َوا ْل ُم َح َّر ُم َو َر َج ٌ

يڠ برمقصود :سسوڠڬوهڽ زمان برڤوتر
سباڬايمان ڤرجالنن اصلڽ كتيك ال َّله منجاديكن
الڠيت دان بومي .ساتو تاهون اد دوا بلس بولن
انتاراڽ امڤت بولن حرام تيڬ برتوروت 2ياٴيت
ذوالقعدة ،ذوالحجة دان محرم سرتا رجب

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

سباڬاي همبا ال َّله  يڠ طاعة دان ڤاتوه كڤدڽ ،اداله
واجب كأتس كيت مڠحورمتي بولن ُم َح َّرم .ڤد بولن
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اين اڬيندا ڤرڤادوان دان ڤرساوداراٴن دالم كالڠن
اومت اسالم هندقله سنتياس دڤوڤوق دان دتروسكن.
كيت سموا معلوم بهاوا ڤرڤچاهن دان ڤرموسوهن
اداله دالرڠ دان كجي دالم اسالم .نامون الرڠن
ترسبوت لبيه كراس ڤد بولن محرم دان بولن 2حرام
يڠ الٴين .فرمان ال َّله  دالم سورة ال َّت ْو َبة ايات :36

ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟﯠ ﯡ

ﯢﯣ ﯤ ﯥ

ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

يڠ برمقصود :مك جاڠنله كامو مڠانيايا ديري
كامو دالم بولن يڠ امڤت ايت ،دان ڤرڠيله قوم
مشركين ايت سمواڽ سباڬايمان مريك ڤون
ممرڠي كامو سمواڽ ،دان كتاهوٴيله بهاواساڽ
ال َّله بسرتا اورڠ 2يڠ برتقوى.

امام ُ
الق ْر ُطبِي منجلسكن ،ال َّله  منڬه سبارڠ بنتوق
كظالمن كران ممولياكن بولن 2حرام سدڠكن تڬهن
مالكوكن كظالمن اداله سڤنجڠ ماس .اوليه ايت،
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ڤربواتن ظالم اتاو ڤروڬرام 2يڠ ممباوا كڤد كمعصيتن
اداله دالرڠ ڤد ستياڤ ماس تراوتاماڽ ڤد بولن 2حرام
اين دان ڤرلوله دهيندري .ا ْب ُن َم ْن ُظور دالم قاموس
لِ َس ُ
الع َرب بركات“ :بولن محرم دناماكن سدمكين
ان َ
كران اورڠ عرب َج ِ
اه ِل َّية مڠحرامكن ڤڤراڠن دالم
بولن ترسبوت .واالوڤون اورڠ عرب َج ِ
اه ِل َّية سست
دان كافر ،مريك تتڤ مڠاڬوڠكن سموا بولن 2حرام.
سهيڠڬاكن جك سساورڠ برتمو دڠن ڤمبونوه باڤاڽ
ڤد بولن 2اين ،دي تيدق اكن ممبونوهڽ.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

عباده 2خصوص سڤرتي صالة ،ڤواسا دان ِذ ْك ُر ال َّله
اداله دڬالقكن ڤد بولن اين .سكيراڽ دالم امڤت بولن
اين ڤيهق 2اڬينسي كراجاٴن سرتا سيكتور سواستا
دان اينديۏيدو ممڤو اونتوق مڠنجوركن اكتيۏيتي
برفائده سرتا منجاٴوهي سڬاال بنتوق معصية ،مك
سچارا تيدق لڠسوڠ داڤت مڠورڠكن قدر كمعصيتن
دالم مشاركت كيت .اوليه ايت ،انتارا عملن يڠ
دڬالقكن ڤد بولن اين اياله ممڤرباپقن ڤواسا سنة.
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دالم صحيح مسلم ،نبي  برسبدا :

ان َش ْه ُر ال َّل ِه ا ْل ُم َح َّر ُم
الص َيا ِم َب ْع َد َش ْه ِر َر َم َض َ
أ ْف َض ُل ِّ

يڠ برمقصود :ڤواسا يڠ ڤاليڠ افضل ستله بولن
الم َح َّرم.
رمضان اداله برڤواسا ڤد بولن ال َّله ُ

برڤواسا سڤنجڠ بولن ُم َح َّرم اداله دڬالقكن ،نامون
ترداڤت نص خصوص يڠ منچريتاكن كلبيهن برڤواسا
ڤد ُ 10م َح َّرم ياٴيت هاري عاشوراء برداسركن سبدا
رسول ال َّله  يڠ دروايتكن اوليه ابن ماجه:
ِ
ِص َيا ُم َي ْو ِم َع ُ
ب َع َلى ال َّل ِه َأ ْن
ور َاء إِنِّي َأ ْح َتس ُ
اش َ
السنَ َة ا َّلتِي َق ْب َل ُه
ُي َك ِّف َر َّ

يڠ برمقصود :برڤواسا ڤد هاري عاشوراء
سسوڠڬوهڽ اكو مڠهارڤكن كڤد ال َّله سوڤاي
اي داڤت مڠهاڤوسكن دوسا 2ستاهون سبلومڽ.

ڤد زمان ڤمرينتهن سيدنا عمر بلياو تله مموالكن
ڤڠيراٴن تاهون دالم تقويم اسالم برسمڤنا ڤريستيوا
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هجرة سباڬاي اساسڽ دان محرم دجاديكن بولن
ڤرتام .ماريله كيت سموا مڠمبيل كسمڤتن دڠن
كداتڠن بولن محرم اين اونتوق ممڤرباپقن عمل عباده
اڬر ديري كيت دكت دڠن ال َّله  دان مڠحياتي سنه
نبي .
ﭷﭸﭹﭺﭻ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
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كاتاكنله (واهاي محمد)" :طاعتله كامو كڤد
ال َّله دان رسولڽ .اوليه ايت ،جك كامو برڤاليڠ
(مندرهاك) ،مك سسوڠڬوهڽ ال َّله تيدق سوك
كڤد اورڠ يڠ كافر.

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
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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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