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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.

ِ
ِ
ِ
اي
َأ َّما َب ْع ُدَ ،ف َيا ع َبا َد ال َّله ،إِ َّت ُقوا ال َّل َه َو ُأ ْوص ْيك ُْم َوا َّ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
1

ال َّله  د دنيا دان اخيرة.

فرمان ال َّله  دالم سورة البقرة ايات :187
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يڠ برمقصود :دان جاڠنله كامو ستوبوهي
استري 2كامو كتيك كامو سدڠ برإعتكاف
دمسجد .ايتوله باتس 2الرڠن ال َّله ،مك جاڠنله
كامو مڠهمڤيريڽ .دمكين ال َّله منرڠكن ايات2
حكومڽ كڤد سكالين مأنسي سوڤاي مريك
برتقوى.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

كيت برشكور كڤد ال َّله  يڠ ممبريكن كڤد كيت
ڤلواڠ براد دالم بولن رمضان يڠ ڤنوه دڠن كبركتن
اين .سوده ڤستي هارڤن كيت يڠ ڤاليڠ بسر اياله اڬر
2

عباده ڤواسا يڠ كيت لقساناكن اين دتريما اوليه ال َّله
 .انتارا اوسها اڬر عباده ڤواسا دتريما اياله كيت
ملقساناكن عباده اين دڠن برسوڠڬوه 2مڠيكوت
سنة ( )sunnahرسول ال َّله  .انتارا سنة ()sunnah
يڠ دلقساناكن اوليه بڬيندا دالم بولن رمضان اياله
برإعتكاف دمسجد .ابن عمر بركات دالم حديث يڠ
دروايتكن اوليه امام مسلم:
ف ا ْلع ْشر األَو ِ
ِ
ِ
َان َر ُس ُ
اخ َر ِم ْن
ك َ
ول ال َّله َ ي ْع َتك ُ َ َ َ

ان
َر َم َض َ

يڠ برمقصود :اداله رسول ال َّله  برإعتكاف ڤد
سڤولوه تراخير بولن رمضان.

اعتكاف برمقصود دودوق دالم مسجد اوليه سساورڠ
دڠن نية برعباده كڤد ال َّله  .اعتكاف تيدق تريكت
دڠن وقتو بهكن سنة ( )sunatبرإعتكاف ڤد ستياڤ
وقتو ،سام اد دبولن رمضان ماهوڤون دبولن 2الٴين.
چوما اي لبيه دتونتوت دان افضل ،جك دالكوكن ڤد
 10مالم تراخير بولن رمضان كران فضيلت برإعتكاف
3

ڤد بولن ترسبوت لبيه بسر ڬنجرن ڤهاالڽ بربنديڠكن
سالٴينڽ.

اعتكاف رسول ال َّله  يڠ دمقصودكن دالم حديث
يڠ دباچاكن تادي سباڬايمان دجلسكن اوليه امام
الشافعي“ ،باڬي اورڠ يڠ ايڠين منداڤتكن ڤهاال
سنه (مڠيكوت ڤربواتن نبي  مالكوكن اعتكاف
 10تراخير بولن رمضان) هندقله دي موال ماسوق
مسجد دڠن برإعتكاف ڤد مالم ك 21-رمضان دان
كلوار درڤد مسجد ڤد مالم هاري راي .مالهن لبيه
افضل الڬي جك دي منروسكن اعتكاف دالم مسجد
ڤد مالم هاري راي دان كلوار سلڤس منونايكن صالة
هاري راي .اونتوق مڠهيدوڤكن سنة ( )sunnahاين
بوليهله جاوتنكواس مسجد مرنچڠ ڤڠيسين ڤروڬرام
باڬي ممبوليهكن اهلي جماعه برإعتكاف سچارا
برتروسن سڤنجڠ  10مالم تراخير رمضان.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

سسوڠڬوهڽ ڤارا صحابة دان ڬنراسي اول يڠ دديديق
4

اوليه رسول ال َّله  امت مڠمبيل برت ملقساناكن
عباده اعتكاف اين .مريك امت ممهمي عباده ڤواسا
تيدق اكن لڠكڤ تنڤا دسرتاٴي دڠن عباده اعتكاف
دمسجد .اوليه ايت مريك برسوڠڬوه 2ملقساناكن
عباده اين اونتوق منچونتوهي رسول ال َّله  .دالم
حديث يڠ دروايتكن اوليه امام البخاري ،عائشة 
بركات يڠ برمقصود :
سسوڠڬوهڽ نبي  برإعتكاف ڤد  10هاري
تراخير بولن رمضان .بڬيندا مالكوكن عملن
اعتكاف ترسبوت سهيڠڬ بڬيندا وفاة .كمودين
ڤارا استري بڬيندا منروسكن عملن اعتكاف
سلڤس ايت

الز ْه ِري منصيحتي كيت سموا اڬر ملقساناكن
امام ُّ
عبادة اعتكاف دڠن كاتاڽ :الڠكه ڤليقڽ مأنسي ،كناڤ
مريك منيڠڬلكن اعتكاف؟ رسول ال َّله  مالكوكن
سسواتو دان منيڠڬلكن سسواتو ،تتاڤي بڬيندا تيدق
ڤرنه منيڠڬلكن اعتكاف ڤد بولن رمضان سهيڠڬ
5

بڬيندا وفاة.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

ڤد اخير زمان اين كيت دسيبوقكن دڠن اوروسن دنيا
سهيڠڬ مڠابايكن تڠڬوڠجواب برعباده كڤد ال َّله
 .اوليه ايت ،بريله سديكيت ماس كيت اونتوق
ملقساناكن عباده اعتكاف ڤد سڤولوه هاري تراخير
بولن رمضان.
كيت مڠاكوٴي سبهاڬين بسر دالم كالڠن اومت
اسالم تيدق ممڤو مڠيكوت سڤنوهڽ چارا اعتكاف
رسول ال َّله  .سكاليڤون كيت تيدق بروڤايا اونتوق
مڠيكوت سڤنوهڽ لڠكه رسول ال َّله  ياٴيت تيڠڬل
دان دودوق دالم مسجد سالما سڤولوه هاري ڤد اخير
بولن رمضان ،نامون ڤرونتوقكنله سبهاڬين بسر ماس
كيت اونتوق براد دمسجد ڤد سڤولوه تراخير بولن
رمضان.
جاڠنله كيت منسيا-سياكن ڤلواڠ كامسن
( )keemasanاين اونتوق مندكتكن ديري كڤد ال َّله
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ماللوءي عباده اعتكاف .ڤنوهكنله ڤڠيسين اعتكاف
دڠن ڤلباڬاي عباده سڤرتي ممباچ القرءان ،برذكر،
صالة 2سنة دان سالٴينڽ ،موده-مودهن اي اكن
ممبرسيهكن هاتي دان منجادي اورڠ يڠ برتقوى.
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ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ
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يڠ برمقصود  :اورڠ يڠ برايمان دان مريك اكن
تنڠ هاتي دڠن مڠيڠاتي ال َّله ،كتاهوٴيله دڠن
مڠيڠاتي ال َّله هاتي اكن منجادي تنڠ.

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 َيـا َن َجا َة ال َّت ِائبِ ْي َن.
َف ْ
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