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الح ِّق
اله َدى َود ْي ِن َ
َا ْل َح ْم ُد ل َّله ا َّلذ ْي َأ ْر َس َل َر ُس ْو َل ُه بِ ُ
ِ
الم ْش ِرك ُْو َن.
لِ ُي ْظ ِه َر ُه َع َلى ِّ
الد ْي ِن ُك ِّله َو َل ْو ك َِر َه ُ
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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 ْ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 ُه ،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 َو َم ْن َتبِ َع ُه ْم
بِإِحس ٍ
الد ْين.
ان إِ َلى َي ْو ِم ِّ
ْ َ

َأ َّما َب ْع ُدَ ،ف َيا ِع َبا َد ال َّل ِه ،إِ َّت ُق ْوا ال َّل َه َح َّق ُت َقاتِ ِه َو اَل َت ُم ْو ُت َّن
∫tË« sJœ Ê«œ oLOœ
إِ اَّل َو َأ ْن ُت ْم ُم ْس ِل ُم ْون.
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ماريله كيت منيڠكتكن كتقواٴن كڤد ال َّله دڠن
موده-
مڠرجاكن سوروهن دان منيڠڬلكن الرڠنڽ.
i
مودهن كيت برأوليه كرضاٴن ددنيا دان اخيرة.
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سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله 

سجاره ڤواسا تله برموال سبلوم زمان نبي محمد 
داوتوسكن منجادي رسول الڬي.
ال َّله  برفرمان دالم سورة ال َب َق َرة ايات :183
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يڠ برمقصود :واهاي اورڠ يڠ برايمان ،دواجبكن
اتس كامو برڤواسا سباڬايمان دواجبكن اتس
اورڠ يڠ تردهولو درڤد كامو ،موده-مودهن
كامو بروليه تقوى.

بوندا كڤد نبي عيسى عليه السالم ياٴيت سيدتنا مريم
ڤرنه مالكوكن ڤواسا دڠن تيدق برچاكڤ .ال َّله 
برفرمان دالم سورة َم ْر َيم ايات :26
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يڠ برمقصود :مك ماكن ،مينوم دان برسنڠ هاتيله
كامو .جك كامو مليهت سأورڠ مأنسي ،مك
كاتاكنله :سسوڠڬوهڽ اكو تله برنذر اونتوق
توهن يڠ مها بركواس ،مك اكو تيدق اكن
بربيچارا دڠن سسأورڠ مأنسي ڤون ڤد هاري
اين

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

برڤواسا مروڤاكن ساتو عبادة يڠ ممڤوپاٴي ڤلباڬاي
رهسيا دان حكمه يڠ ساڠت بسر نياليڽ دالم كهيدوڤن
اومت اسالم .دسمڤيڠ منديديق نفسو ،اي جوڬ
مروڤاكن جهاد اونتوق مڠمباليكن فطره كهمباٴن
كڤد ال َّله .

بنرله سبدا رسول ال َّله  دالم حديث يڠ دروايتكن
اوليه امام البخاري ،مسلم دان ابو داود:
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َف ْل َي َت َز َّو ْجَ ،فإِ َّن ُه َأ َغ ُّض لِ ْل َب َص ِرَ ،و َأ ْح َص ُن لِ ْل َف ْرجِ ،
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الص ْو ِم َفإِ َّن ُه َل ُه ِو َج ٌ

يڠ برمقصود :واهاي ڤمودا ،سسياڤا درڤد كامو
يڠ ممڤو اونتوق بركهوين ،مك بركهوينله كران
اي مناهن ڤنداڠن دان منجاڬ كمالوان دان
سسياڤا يڠ تيدق ممڤو بركهوين ،مك هندقله
دي برڤواسا كران برڤواسا ايت منجادي بينتيڠ
كڤد كامو.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

ڤد زمان ڤارا صحابة ،اڤابيال تيبا رمضان ،چورق
كهيدوڤن مريك سڬرا بروبه .وقتو سياڠ مريك
مالكوكن عباده ڤواسا ،مانكاال ڤد مالمڽ دهيدوڤكن
ڤوال دڠن صالة تراويح دان بر َتدَ ُارس القرءان.

بڬيتو جوڬ دالم بولن رمضان برالكوڽ ڤڤراڠن بدر
ڤد تڠڬل  17رمضان تاهون ك 2-هجرة يڠ مان اومت
اسالم تله منچاڤاي كجاياٴن .ڤمبوكاٴن كوتا مكه
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جوڬ برالكو ڤد بولن رمضان تاهون ك 8-هجرة.

لبيه مناريق الڬي هديه ايستيميوا درڤد ال َّله  ،ڤد
رمضان ايت اد كلبيهن ليلة القدر .اينيله هديه كأڬوڠن
رمضان كڤد ڤارا ڤمبورو تقوى ڤد بولن رمضان يڠ
لبيه باٴيق درڤد سريبو بولن.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

ماريله كيت برسام 2مڠحورمتي بولن رمضان
اين دڠن ملقساناكن عباده سچارا برسوڠڬوه.2
اجقله اهلي كلوارڬ كيت اونتوق صالة برجماعه
دمسجد خصوصڽ صالة صبح سچارا استقامه.
ڤرباپقكن ممباچ القرءان ،برذكر ،برصدقه ،بردعا
سرتا منديريكن صالة تراويح  20ركعة سباڬايمان يڠ
دتونتوت دالم مذهب الشافعي.
فرمان ال َّله  ،دالم سورة ال َب َق َرة ايات :185
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يڠ برمقصود ( :ببراڤ هاري يڠ دتنتوكن ايت
اياله) بولن رمضان ،بولن يڠ ددالمڽ دتورونكن
(ڤرموالٴن) القرءان سباڬاي ڤتونجوق باڬي
مأنسي دان ڤنجلسن 2مڠناٴي ڤتونجوق ايت
دان ڤمبيذا (انتارا يڠ حق دان يڠ باطل) .اوليه
كران ايت ،بارڠ سياڤا دانتارا كامو حاضر
(دنڬري تمڤت تيڠڬلڽ) دبولن ايت ،مك
هندقله اي برڤواسا ڤد بولن ايت ،دان بارڠ سياڤا
ساكيت اتاو دالم ڤرجالنن (اللو اي بربوك)،
مك (واجبله باڬيڽ برڤواسا) ،سباپق هاري يڠ
دتيڠڬلكنڽ ايت ،ڤد هاري 2يڠ الٴين .ال َّله
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مڠهندقي كموداهن باڬيمو ،دان تيدق مڠهندقي
كسوكرن باڬيمو .دان هندقله كامو منچوكوڤكن
بيلڠنڽ دان هندقله كامو مڠاڬوڠكن ال َّله اتس
ڤتونجوقڽ يڠ دبريكن كڤدامو ،سوڤاي كامو
برشكور.

بار َك ال َّله لِي و َلكُم فِي ال ُقرء ِ
ان ا ْل َعظِ ْي ِمَ ،و َن َف َعنِ ْي َ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
َ ْ َ َ
تِلاَ و َته ،إِ َّنه هو ِ
ِ
يم.
السم ْي ُع ا ْل َعل ٌ
َ ُ ُ ُ َ َّ

َأ ُق ْو ُل َق ْولِ ْي ٰه َذا َو َأ ْس َت ْغ ِف ُر ال َّل َه ا ْل َعظِ ْي َم لِ ْي َو َلك ُْمَ ،ولِ َس ِائ ِر
ات ،وا ْلم ْؤ ِمنِين وا ْلم ْؤ ِمن ِ
ا ْلمس ِل ِمين وا ْلمس ِلم ِ
َات،
َ ُ ْ َ ُ
ُ ْ ْ َ َ ُ ْ َ
ِ
الر ِح ْي ُم.
اس َت ْغف ُر ْو ُه إِ َّن ُه ُه َو ا ْل َغ ُف ْو ُر َّ
َف ْ
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