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ڤرسدين مپمبوت رمضان 

9 اڤريل  2021 / 26 شعبان  1442

ِه  بِاللَّ َوَنُعْوُذ  َوَنْسَتْغِفُرُه.  َوَنْسَتِعْينُُه  َنْحَمُدُه  لِّلِه  َاْلَحْمُد 
ُه  اللَّ َيْهِدِه  َمْن  َأْعَمالِنَا.  َسيَِّئاِت  َوِمْن  َأْنُفِسنَا  ُشُرْوِر  ِمْن 

َفَل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفَل َهاِدَي َلُه. 

ُه َوْحَدُه َل َشِريَك َلُه، َوَأْشَهُد  َوَأْشَهُد َأْن َل إِٰلَه إِلَّ اللَّ
ْم  َوَسلِّ َصلِّ  َاللَُّهمَّ  َوَرُسوُلُه.  َعْبُدُه  ًدا  ُمَحمَّ َسيَِّدَنا  َأنَّ 
َوَمْن  َوَأْصَحابِِه  آلِِه  َوَعَلى  ٍد  ُمَحمَّ َسيِِّدَنا  َعَلى  َوَباِرْك 

ْين.  َتبَِعُهْم بِإِْحَساٍن إَِلى َيْوِم الدِّ

اَي  َوإِيَّ ُأْوِصْيُكْم  َه،  اللَّ ُقوا  اتَّ ِه،  اللَّ ِعَباَد  َفَيا  َبْعُد،  ا  َأمَّ
ِه، َفَقْد َفاَز اْلُمتَُّقْوَن. بَِتْقَوى اللَّ

    ه ماريله كيت برسام2 منيڠكتكن كتقواٴن كڤد اللَّ
دڠن ملقساناكن سڬال ڤرينته دان منيڠڬلكن سڬال 
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ددنيا     ه  اللَّ دبركتي  كيت  موده-مودهن  لرڠنڽ. 
دان اخيرة. 

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

كيت سماكين مڠهمڤيري بولن رمضان يڠ ڤنوه دڠن 
كيت  كران    ه  اللَّ كڤد  شكور  لله  الحمد  كبركتن. 
برجماعه  تراويح  سنة  صلة  منديريكن  دبنركن  تله 
كيت  ماريله  نڬارا.  دسلوروه  سوراو  دان  دمسجد 
ڤارا صحابة  دان    ه  اللَّ منچونتوهي عمالن رسول 
  ه  دالم ڤرسدياٴن مڠهادڤي رمضان. فرمان اللَّ

دالم سورة يونس ايات 58:

ڃ ڃ ڃ چ چ 

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
ڳ ڱ ڱ

دان  ه  اللَّ كورنيا  دڠن  كاتاكنله:  برمقصود:  يڠ 
برڬمبيرا.  مريك  ايت  دڠن  هندقله  رحمتڽ، 
ه دان رحمتڽ ايت اداله لبيه باٴيق دري  كورنيا اللَّ
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اڤ يڠ مريك كومڤولكن.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

ه  سرتا ڤارا صحابة   مپمبوت رمضان  رسول اللَّ
بوكن مميكيركن تنتڠ ڤرسدياٴن ماكنن، مينومن سرتا 
اينق. سباليقڽ مريك منمبه عمل عباده ڤد  جواده يڠ 
اِْبُن  رمضان.  سبلوم  لتيهن  سباڬاي  شعبان  بولن 

َرَجْب الَحْنَبِلي بركات، 

اڤابيل براد ڤد بولن شعبان  الِح  اداله َسَلُف الصَّ
سهيڠڬ  القرءان  باچاٴن  ممڤرباپقكن  اكن 
منريما  داڤت  مريك  جيوا  رمضان  داتڠ  اڤابيل 

بڬيتو موده اونتوق ممباچ القرءان.

علمو  مجليس  مڠحاضيري  برسام2  كيت  ماريله 
اونتوق منمبه علمو بركاٴيتن دڠن ڤواسا كران عباده 
اونتوق  برعزمله  سيا2.  منجادي  اكن  علمو  تنڤا 
كڤد  كطاعتن  دڠن  اين  تاهون  رمضان  بولن  مڠيسي 
ه  اڬر منجادي لبيه باٴيق درڤد سبلومڽ. جاڠن  اللَّ
مپببكن  يڠ  السن  اين  چوۏيد-19  اوجين  جاديكن 
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رمضان.  بولن  ڤد  عباده  مڠابايكن  دان  مريڠن  كيت 
اوليه ايت، ماريله كيت برسوڠڬوه2 منونايكن عباده 
صلة تراويح سباپق دوا ڤولوه ركعة سباڬايمان َقْول 
ُمْعَتَمد امام الشافعي. سموڬ دڠن كسوڠڬوهن كيت 
ه اكن مپلمتكن كيت سموا درڤد مصيبة  برعباده، اللَّ
ه  دالم حديث يڠ  اين. حياتيله ڤريڠاتن رسول اللَّ

دروايتكن اوليه امام البخاري دان امام مسلم: 

َم  َمْن َصاَم َرَمَضاَن إِيَماًنا َواْحتَِساًبا ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ
ِمْن َذْنبِِه

بولن  ڤد  برڤواسا  يڠ  سسياڤا  برمقصود:  يڠ 
مك  ڤڠهارڤن  دان  كايمانن  ڤنوه  دڠن  رمضان 

دامڤونكن دوساڽ يڠ تله للو.

ڃ ڃ ڃ چ چ 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
پ ڀ ڀ ڀ ڀ

يڠ برمقصود: برلومبا-لومباله كڤد امڤونن درڤد 
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توهن كامو دان شرڬ يڠ لواسڽ سلواس لڠيت 
دان بومي دسدياكن اونتوق اورڠ يڠ برتقوى.

اُكْم  ُه لِْى َوَلُكْم فِْى الُقْرَءاِن اْلَعظِْيِم، َوَنَفَعنِْى َوإِيَّ َباَرَك اللَّ
ْكِر اْلَحِكْيِم، َوَتَقبََّل ِمنِّْى َوِمنُْكْم  بَِما فِْيِه ِمَن اْلَياِت َوالذِّ

ِمْيُع اْلَعِليُم. ُه ُهَو السَّ تَِلَوَتُه، إِنَّ

َه اْلَعظِْيَم لِْى َوَلُكْم َولَِساِئِر  َأُقْوُل َقْولِْى ٰهَذا َوَأْسَتْغِفُر اللَّ
َواْلُمْؤِمنَاِت،  َواْلُمْؤِمنِْين  َواْلُمْسِلَماِت  اْلُمْسِلِمْيَن 

ِحْيُم. ُه ُهَو اْلَغُفْوُر الرَّ َفاْسَتْغِفُرْوُه، إِنَّ
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