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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
َ ْ َ ِّ
ْ ُ ْ
009/10
014/1
َف اَل م ِض َّل َله ومن ي ْض ِل ْل َف اَل ه ِ
اد َي َل ُه.
َ
ُ َ َ ْ ُ
ُ

ﺳﻴﺮي

وح َد ُه اَل َش ِر ْي َك َل ُهَ ،و َأ ْش َه ُد َأ َّن
َأ ْش َه ُد َأ ْن اَل إِ ٰل َه إِ اَّل ال َّل ُه ْ
َ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 َو َب ِ
ار ْك
َ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 بِ َت ْق َوى
َأ َّما َب ْع ُدَ ،ف َيا ع َبا َد ال َّله ،إِ َّت ُقوا ال َّل َه ُأ ْوص ْيك ُْم َوا َّي َ
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ال َّل ِهَ ،ف َق ْد َف َاز ا ْل ُم َّت ُق ْو َ
.
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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 ،

ستله سبلس بولن هجرة براللو ،كيني رمضان منجلڠ
ڤوال ،بولن يڠ سارت مڠاندوڠي كبركتن دان كلبيهن
درڤد ال َّله  كڤد همبا-همباڽ .كداتڠن بولن يڠ
موليا اين ،سليبر-ليبرڽ ڤينتو شرڬ دبوك كڤد اومت
اسالم يڠ مالكوكن عبادة ڤواسا دان ترتوتوڤله ڤينتو2
نراك .رمضان الزيمڽ برچواچا ڤانس دان مروڤاكن
بولن يڠ ڤنوه دڠن اوجين دان چابرن كڤد اومت
اسالم برتوجوان منيڠكتكن كتقواٴن دان كڤريبادين
مأنسي.

ڤد بولن رمضان ال َّله  تله مواجبكن كڤد اومت
اسالم منونايكن عبادة ڤواسا يڠ مروڤاكن ساله ساتو
درڤد روكون اسالم .فرمانڽ دالم سورة البقرة ايات
:183
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يڠ برمقصود :واهاي اورڠ يڠ برايمان دواجبكن
كڤد كامو برڤواسا سڤرتي مان تله دواجبكن ڤد
اومت 2سبلوم كامو ،موده-مودهن كامو اكن
منجادي اورڠ يڠ برتقوى.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

رمضان مالتيه دان ممبيمبيڠ كيت سوڤاي منجادي
انسان يڠ برتقوى دان برعبادة سچارا برتروسن
سباڬاي همبا ال َّله  دان ممبنتوق ديري دڠن نيالي2
ڤريبادي منجادي سأورڠ يڠ برتقوى.

عبادة ڤواسا بوكنله سواتو عبادة بهارو ماله ممڤوپاٴي
سجاره ترتوا يڠ دواجبكن كڤد ڤڠانوت 2اڬام يڠ
تردهولو مڠيكوت چارا يڠ برالٴينن ،سڤرتي بڠسا
ڬريك ) (Greekكونو ،روماوي ،مصر كونو ،يهودي
دان الين 2بڠسا.
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سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

عبادة ڤواسا ممڤوپاٴي كلبيهن دان حكمه انتاراڽ:

ممبنتوق واتق سرتا ڤريبادي سساورڠ سوڤاي
سنتياس ڤاتوه كڤد ڤرينته ال َّله  دان مڠهيدوڤكن
كقواتن فيكيرن دان ڤڠليهتن ،اين داڤت دفهمكن
دري نصيحة لقمان الحكيم كڤد انقڽ:
“واهاي انقكو ،ڤروتمو ايت ڤنوه دڠن ماكنن،
مك اكن تيدورله فيكيرنمو ،تڠڬلمله ديريمو
دالم كنعمتن دان لوڠاليله ) (longlaiسڬاال
اڠڬوتامو اونتوق برعبادة كڤدڽ سرتا هيلڠله
كهرمونين هاتي دان كهالوسن ڤميكيرنمو،
مپببكن تيدق منچاڤاي كالذاتن مناجات دان
مڠيڠاتي ال َّله “

ڤواسا بوليه مپيهتكن توبوه بادن سباڬايمان سبدا
رسول ال َّله  دالم حديث يڠ دروايتكن اوليه امام
األو َسط:
الطبرانى دالم كتابڽ ُ
الم ْع َج ْم ْ
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وموا َت ِص ُحوا
َو ُص ُ

يڠ برمقصود :برڤواساله كامو نسچاي بروليه
كصيحتن

دري سودوت مشاركت ڤوال ،دڠن مالكوكن عبادة
ڤواسا بوليه مڠواتكن هوبوڠن انتارا اورڠ كاي
دڠن اورڠ مسكين سرتا منانمكن صفة كاسيه سايڠ
ترهادڤ فقير مسكين دڠن چارا مڠهولور بنتوان دان
ڤرتولوڠن.
كسيمڤولنڽ ،ماريله كيت منونايكن عبادة ڤواسا
دڠن ڤنوه كاخالصن كڤد ال َّله  دڠن منديريكن
صالة تراويح سچارا ڤنوه دوا ڤولوه ركعة ،بر َتدَ ُارس
القرءان ،برذكر ،برصدقه ،مالكوكن ِق َي ُام ال َل ْيل ،بكرجا
دڠن ڤنوه دديكاسي دان برديسيڤلين ،مك كيت اكن
داڤت مراساٴي كسن ڤوسيتيف درڤد عباده ڤواسا.
سسوڠڬوهڽ رمضان بولن يڠ دبركتي ،بولن برجواڠ
مالون نفسو ،ممبرسيهكن هاتي يڠ كوتور ،سمواڽ
اين مروڤاكن سواتو كمناڠن ستله مالكوكن عباده
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سڤنجڠ رمضان .مك جاڠنله كيت منسيا-سياكن
درڤد برعباده ڤد بولن رمضان كران سسياڤا يڠ ماتي
تيدق منداڤت كامڤونن درڤد ال َّله  اكن دچمڤق
كدالم اڤي نراك سباڬايمان سبدا رسول ال َّله  دالم
حديث رواية ا ْب ُن ِح َّبان:
ِ
إن ِج ْب ِر َ
الس اَل ُم َأ َتانِي َف َق َال َم ْن َأ ْد َر َك َش ْه َر
َّ
يل َع َل ْيه َّ
ات َف َد َخ َل النَّ َار َف َأ ْب َع َد ُه
ان َف َل ْم ُي ْغ َف ْر َل ُه َف َم َ
َر َم َض َ
ال َّله ُق ْل ِآمين َ .ف ُق ْل ُ ِ
ين.
ت آم َ
ُ

يڠ برمقصود :سسوڠڬوهڽ جبريل عليه السالم
داتڠ برتمو دڠن اكو دان بركات :بارڠ سياڤا
يڠ برتمو دڠن بولن رمضان دان تيدق منداڤت
كامڤونن درڤد ال َّله  دان دي ماتي اللو
دماسوقكن دالم نراك مك جاٴوهله دي درڤد
رحمة ال َّله  .جبريل بركات كڤداكو كاتاكنله
َء ِام ْين ،اللو اكو بركاتَ ،ء ِام ْين.
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فرمان ال َّله  دالم سوره البقرة ايات :185
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يڠ برمقصود :دان اڤابيال همبا-همباكو برتاڽ
كڤدامو مڠناٴي اكو مك (بريتاهو كڤد مريك):
سسوڠڬوهڽ اكو (ال َّله) سنتياس همڤير (كڤد
مريك); اكو ڤركننكن ڤرموهونن اورڠ يڠ بردعا
اڤابيال اي بردعا كڤداكو .مك هندقله مريك
مپاهوت سروانكو (دڠن مماتوهي ڤرينتهكو)،
دان هندقله مريك برايمان كڤدكو سوڤاي مريك
منجادي باٴيق سرتا بتول.

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 َّ
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َ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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