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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
َف اَل م ِض َّل َله ومن ي ْض ِل ْل َف اَل ه ِ
2014/1
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 
دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منيڠڬلكن سڬاال
i
الرڠنڽ .موده-مودهن كيت دبركتي دان درحمتي
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ال َّله  ددنيا دان اخيرة.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

رمضان بارو سهاج براللو .ڤرڬيڽ رمضان منيڠڬلكن
كسن يڠ مندالم ڤد كهيدوڤن كيت .ديديقن رمضان تله
ممڤو منديسيڤلينكن ديري كيت برموال درڤد باڠون
برسحور سهيڠڬاله كيت تيدور سموال .رمضان
دڤنوهي دڠن تونتوتن فرض ماهوڤون سنة سڤرتي
صالة برجماعه دمسجد اتاو سوراو ،برصدقه،
استقامه دالم ممباچ القرءان ،برقيام الليل دان ڤلباڬاي
عباده الٴين .الڠكه باٴيقڽ جك كيت داڤت مڠكلكن
عملن هارين سڤرتيمان هاري 2رمضان يڠ تله كيت
اللوءي سالما سبولن يڠ اللو.
هاري اين كيت براد ڤد اول بولن شوال يڠ مروڤاكن
بولن كمناڠن اومت اسالم ستله ماللوءي جهاد
مالون هاوا نفسو سڤنجڠ سبولن رمضان يڠ اللو.
سوده منجادي كبياساٴن دالم كالڠن اومت اسالم
دنڬارا كيت اكن مڠاداكن رومه تربوك برسمڤنا
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مپمبوت كداتڠن عيد الفطري يڠ موليا اين.

اسالم مڠاجر كيت سوڤاي مالكوكن سسواتو ڤركارا
سچارا برسدرهان .دالم َ
كغ ْي َر َهن كيت مراياكن عيد
الفطري دڠن مڠاداكن رومه تربوك ،مك جاڠنله ڤوال
سمڤاي برالكوڽ ڤمبذيرن.
فرمان ال َّله  دالم سورة ا ِ
إل ْس َراٴ ايات :27
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يڠ برمقصود :سسوڠڬوهڽ اورڠ يڠ بوروس
ايت اداله ساودارا 2شيطان ،سدڠكن شيطان
ايت ڤوال اداله مخلوق يڠ ساڠت كفور كڤد
توهنڽ.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

بولن شوال اداله بولن صلة الرحيم ،جوسترو
هولوركنله تاڠن مموهون كمعافن تراوتاماڽ كڤد
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ايبو باڤ ،سوامي استري دان انق 2دالم سسبواه
كلوارڬ .اجكله سموا اهلي كلوارڬ مڠونجوڠي
رومه سانق ساودارا ،جيرن تتڠڬ دان صحابة
هنداي .تيڠڬلكنله سمنتارا تيليۏيشين دان سڬاال
ڬاجيت سرتا ميديا سوسيال .جاموله ڤارا تتامو يڠ
داتڠ كرومه كيت اڬر كيت ممڤو مڠيرتكن الڬي
هوبوڠن صلة الرحيم دان منجالينكن هوبوڠن ُا ُخ َّوه
سسام كيت .ال َّله  منجنجيكن ڬنجرن شرڬ كڤد
سساورڠ يڠ سوك بربوات باٴيق كڤد اورڠ الٴين دان
سنتياس مڠهوبوڠكن صلة الرحيم .رسول ال َّله 
برسبدا ماللوءي حديث يڠ دروايتكن امام الترمذي:
الس َ
ال َم َو َأ ْط ِع ُم ْوا ال َّط َعا َم
َيا َأ ُّي َها النَّ ُ
اس َأ ْف ُش ْوا َّ
ِ
اس نِ َيا ٌم
َوص ُل ْوا األَ ْر َحا َم َو َص ُّل ْوا بِال َّل ْي ِل َوال َّن ُ
َت ْد ُخ ُل ْوا ا ْل َجنَّ َة بِ َسلاَ ٍم

يڠ برمقصود :واهاي سكالين مأنسي ،سيبركنله
سالم ،بريله ماكن ،سمبوڠله صلة الرحيم،
صالتله ڤد وقتو مالم كتيك اورڠ تيدور ،نسچاي
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كامو اكن ماسوق شرڬ دڠن سجهترا.

نامون ڤرلو دايڠت بهاوا كيت مستيله سنتياس ممليهارا
ادب دان باتسن دالم ڤرڬاٴولن .هيندريله ڤربواتن
منددهكن عورة ،مڠهياس ديري سچارا برلبيهن دان
برجابت تاڠن انتارا لالكي دان وانيتا يڠ بوكن َم ْح َرم
كران ڤرالكوان اين اداله دتڬه اوليه شرع دان بوليه
منيمبولكن فتنه .دسمڤيڠ ايت جوڬ اومت اسالم
دالرڠ اونتوق مليبتكن ديري دالم سبارڠ اكتيۏيتي يڠ
سيا 2دان ممضرتكن سڤرتي برماٴين مرچون .بڬيتو
جوڬ هندقله منيڠڬلكن سڬاال اچارا هيبورن يڠ
برتنتاڠن دڠن حكوم شرع.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

صدقه دان ا ِ ْن َفاق جوڬ ڤرلو منجادي ساتو اڬيندا
كتيك كيت مراياكن هاري راي يڠ موليا اين.
تراديسي ممبري دوٴيت راي كڤد كانق 2ترماسوق
سانق ساودارا باڬي منمبهكن الڬي كچرياٴن دالم
برهاري راي واجر دتروسكن .رسول ال َّله  برسبدا
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ماللوءي حديث يڠ دروايتكن اوليه امام الترمذي:
ِ
ِ ِ
ي
الص َد َق َة َع َلى ا ْلم ْسك ْي ِن َص َد َق ٌةَ ،و َع َلى ذ ْ
إِ َّن َّ
الر ِح ِم ا ْث َن َت ِ
انَ :ص َد َق ٌة َو ِص َل ٌة
َّ

يڠ برمقصود :صدقه كڤد ڬولوڠن مسكين،
ڬنجرنڽ منداڤت ڤهاال صدقه ،سدڠكن صدقه
كڤد اهلي كلوارڬ اكن منداڤت دوا ڬنجرن
ياٴيت ڤهاال صدقه دان ڤهاال منجالين هوبوڠن
صلة الرحيم.

كلبيهن دان كبركتن بولن رمضان ڤرلو تروس دراٴيه
دالم بولن شوال .اومت اسالم دتونتوت اونتوق
ملقساناكن ڤواسا سنة  6هاري دالم بولن شوال دڠن
ڬنجرن ڤهاال مپاماٴي برڤواسا سڤنجڠ تاهون .رسول
ال َّله  برسبدا ماللوءي حديث يڠ دروايتكن اوليه
امام مسلم :
ان ُثم َأ ْت َب َع ُه ِس ًّتا ِم ْن َش َّو ٍ
َان
ال ك َ
َم ْن َصا َم َر َم َض َ َّ
ك ِ
الد ْه ِر
َص َيا ِم َّ
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يڠ برمقصود :بارڠ سياڤا يڠ برڤواسا رمضان
كمودين دايكوتي دڠن برڤواسا انم هاري ڤد
بولن شوال ،ڬنجرنڽ سأوله 2دي برڤواسا
سڤنجڠ تاهون.

دالم سواسان كمريهن شوال اين ،جاڠنله ڤوال كيت
ابايكن تڠڬوڠجواب اونتوق تروس مڠعمارهكن
مسجد دان سوراو سباڬايمان يڠ تله كيت الكوكن ڤد
بولن رمضان .اوسه دبياركن مسجد 2اتاو سوراو2
كمبالي كوسوڠ تنڤا اد جماعهڽ .ماريله كيت سام2
براستقامة اونتوق مالكوكن عملن يڠ صالح سڤنجڠ
هيدوڤ كيت .فرمان ال َّله  دالم سورة َ
األ ْح َقاف
ايات :13
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ﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌ

ﰍﰎﰏﰐﰑ

يڠ برمقصود :سسوڠڬوهڽ اورڠ يڠ مڠاتاكن:
“توهن كامي اياله ال َّله “،كمودين مريك تتڤ
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استقامه (داتس جالن يڠ بنر) ،مك تيدق اد
كبيمبڠن (درڤد سسواتو يڠ تيدق باٴيق) ترهادڤ
مريك دان مريك ڤوال تيدق اكن بردوكاچيتا.

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،
َ ُ ْ َ َ ُ
ُ ْ ْ َ َ ُ ْ َ
َفاس َت ْغ ِ
ِ
ُ
َ
الر ِح ْي ُم.
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