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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
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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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ُ
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َأ ْش َه ُد َأ ْن اَل إِ ٰل َه إِ اَّل ال َّل ُه َو ْح َد ُه اَل َش ِر َ
يك َل ُه َو َأ ْش َه ُد َ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.
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َأ َّما َب ْع ُدَ ،ف َيا ع َبا َد ال َّله ،ا َّت ُقوا ال َّل َهُ ،أ ْوص ْيك ُْم َوإِ َّي َ
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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
9

ال َّله  ددنيا دان اخيرة.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

فرمان ال َّله  دالم سورة ُيو ُنس ايات :58
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يڠ برمقصود :كاتاكنله (واهاي محمد) :كداتڠن
القرءان ايت اداله سمات 2دڠن ليمڤه كورنيا
ال َّله دان كاسيه سايڠڽ ،مك دڠن ايسي كاندوڠن
القرءان ايتوله هندقڽ مريك برسوكاچيتا (بوكن
دڠن يڠ الٴينڽ) ،كران اي لبيه باٴيق درڤد اڤ
يڠ مريك هيمڤونكن درڤد سڬاال بندا دان ڤركارا
يڠ تيدق ككل.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

كيت براد ڤد هاري 2تراخير بولن شعبان .دالم
سدر اتاو تيدق ،كيت سماكين مندكتي بولن يڠ ڤنوه
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كباٴيقن ،كبركتن دان رحمة ياٴيت بولن رمضان.
اوليه ايت ،كيت هندقله ممبوات ڤرسياڤن دان
ڤرسدياٴن اول اونتوق مپمبوت كداتڠنڽ .سيكڤ
الس َل ُف
دان عملن رسول ال َّله  دان ڤارا صحابة َّ
الصالِح دالم ممبوات ڤرسدياٴن مڠهادڤي رمضان
َّ
هندقله منجادي چونتوه كڤد كيت سموا .مريك
برسديا مپمبوت رمضان بوكن مميكيركن تنتڠ ماكنن،
مينومن ،جواده يڠ سدڤ الڬي اينق .مريك جوڬ
ممبوات ڤرسدياٴن دڠن منمبه عمل عبادة ڤد بولن
شعبان سباڬاي التيهن سبلوم برتمو رمضان .ابن
الصالِح اڤابيال
َر َجب َ
الس َل ُف َّ
الح ْن َب ِلي بركات :اداله َّ
براد ڤد بولن شعبان اكن ممباپقكن باچاٴن القرءان
سهيڠڬ اڤابيال داتڠ رمضان جيوا مريك داڤت منريما
بڬيتو موده اونتوق ممباچ كالم ال َّله .
سسوڠڬوهڽ ڤارا صحابة دان ڬنراسي اول يڠ دديديق
اوليه رسول ال َّله  امت برڬمبيرا اڤابيال همڤير دڠن
بولن رمضان .كڬمبيراٴن مريك دتونجوقكن دڠن
ممباپقكن دعا اڬر ال َّله  ممبري ڤلواڠ اونتوق مريك
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براد ڤد بولن رمضان .ماريله كيت سموا بروسها
اونتوق مپوبوركن دالم هاتي ڤراساٴن ڬمبيرا دڠن
كداتڠن رمضان .ڤوڤوكله راس ڬمبيرا ترسبوت دڠن
بردعا اڬر ال َّله  ممبري كسمڤتن كڤد كيت اونتوق
برتمو دڠن بولن رمضان بركاداٴن صيحة والعافية.
سموڬ دعا اين منجاديكن هاتي كيت سموا ڬمبيرا
دڠن كداتڠن بولن رمضان.
الله َّم َب ِ
ار ْك َل َنا فِي َر َج ٍ
ان
ان َو َب ِّل ْغ َنا َر َم َض َ
ب َو َش ْع َب َ
ُ

يڠ برمقصود :يا ال َّله ،بركتيله كامي ڤد بولن
رجب دان شعبان دان سمڤايكن كامي كبولن
رمضان.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

بواتله ڤرسياڤن دڠن مڠحاضيري مجلس علمو دان
ممباچ بوكو اونتوق مڠولڠكاجي كمبالي حكوم-
حكام عباده دالم بولن رمضان كران عبادة تنڤا علمو
اكن منجادي سيا .2كيت واجب مڠتاهوٴي علمو دان
حكوم برڤواسا سبلوم رمضان داتڠ اڬر ڤواسا دتريما
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اوليه ال َّله  .رانچڠله كڬياتن عمل عبادة اونتوق
منداڤتكن منفعة سبسر موڠكين درڤد بولن رمضان.
رمضان ساڠت سيڠكت ،اوليه ايت ،ستياڤ دتيق
هندقله داللو دڠن عملن برهرڬ يڠ داڤت مندكتكن
ديري كڤد ال َّله  .متالمت يڠ ڤاليڠ اوتام اياله اڬر
عبادة كيت دتريما اوليه ال َّله .

برعزمله اونتوق مڠيسي سڤنجڠ رمضان دڠن كطاعتن
كڤد ال َّله  دان داڤت ملقساناكن عباده يڠ لبيه باٴيق
درڤد سبلومڽ .جاڠنله سكالي 2كيت منيڠڬلكن
ڤواسا ڤد بولن رمضان تنڤا كعذورن كران ڬنجرنڽ
ساڠت بسر دسيسي ال َّله  واالوڤون دقضاٴكن ڤد
هاري الٴين .سبدا رسول ال َّله  دالم حديث رواية
امام البخاري:
ان ِم ْن َغ ْي ِر ُع ْذ ٍر َو اَل َم َر ٍ
ض
َم ْن َأ ْف َط َر َي ْو ًما ِم ْن َر َم َض َ
الد ْه ِر
َل ْم َي ْق ِض ِه ِص َيا ُم َّ

يڠ برمقصود :سسياڤا يڠ سڠاج منيڠڬلكن ڤواسا
واالوڤون سهاري دالم بولن رمضان تنڤا عذور
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اتاو ساكيت ،تيدق سام دي مڠقضاءكن ڤواسا
سالما ستاهون.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

انتارا ڤرسياڤن الٴين يڠ ڤرلو اد اياله ممڤرباپقكن
برچريتا تنتڠ كمولياٴن بولن رمضان تراوتاماڽ كڤد
اهلي كلوارڬ ،جيرن تتڠڬ دان صحابة هنداي.
حال اين برتوجوان ممبري راڠسڠن دان سماڠت
كڤد كيت اونتوق ممبوات ڤرسدياٴن برتمو رمضان.
هديهكنله بوكو ،رساله سرتا ڤسانن بركاٴيتن كلبيهن
ڤواسا ڤد بولن رمضان ماللوءي كمودهن المن
سوسيال .سموڬ ستياڤ ڬولوڠن براد دالم كاداٴن
برسديا اونتوق ممبسركن بولن يڠ موليا اين .ڤد ماس
يڠ سام اي جوڬ مڠڬمبركن سيكڤ كيت يڠ امت
ممولياكن بولن رمضان ،عبادهڽ دان ڬنجرن ڤهاال
بسر يڠ دجنجيكن اوليه ال َّله  .اڤابيال ڬنجرن ڤهاال،
شرڬ دان رضا ال َّله  منجادي ربوتن كيت مك اكن
ترهيندرله صفة 2كجي اونتوق بربوت 2كڤد دنيا،
واڠ ريڠڬيت ،هرتا بندا دان كواس .سموڬ كداتڠن
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رمضان تاهون اين اكن ممبرسيهكن دوسا 2كيت دان
منمبه كچينتاٴن كڤد اڬام ال َّله .

ﭷﭸﭹﭺﭻ

ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮭﮮ

يڠ برمقصود :برلومبا-لومباله كامو (مڠرجاكن
عمل 2يڠ باٴيق) اونتوق منداڤت كامڤونن
درڤد توهن كامو ،دان منداڤت شرڬ يڠ بيدڠڽ
سلواس سڬاال الڠيت دان بومي ،يڠ دسدياكن
باڬي اورڠ يڠ برايمان كڤد ال َّله دان رسول-
رسولڽ; يڠ دمكين اياله ليمڤه كورنيا ال َّله،
دبريكنڽ كڤد سسياڤا يڠ دكهندقيڽ; دان ال َّله
سميمڠڽ ممڤوپاٴي ليمڤه كورنيا يڠ بسر.

بار َك ال َّله لِى و َلكُم فِى ا ْل ُقرء ِ
ان ا ْل َعظِ ْي ِمَ ،و َن َف َعنِى َوإِ َّياك ُْم
ُ ْ َ ْ ْ ْ َ
َ َ
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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 ْ

16

