مڠحياتي تربية رمضان
)(1 Jun 2018M / 16 Ramadan 1439H

ين
ض َص ْو َم َر َم َضا َن َعلَى الُمؤ ِْمنِ َ
اَلْ َح ْم ُد لِلَّ ِه الَّ ِذى فَ َر َ
لَ َعلَّ ُه ْم َي َّت ُق ْونَ.
اَ ْش َه ُد اَن لآ اِلَ َه اِلآ َّ الل ُه الْ َملِكُ َح ُّق الْ ُمبِ ْي ُنَ ،واَ ْش َه ُد
اَ َّن ُم َح َّمدًا َر ُسو ُل الل ُه َصا ِد ُق الْ َو ْع ِد ا ْلآ َ ِمينِ  ،اَللَّ ُه َّم
َص ِّل َو َسلِّ ْم َعلَى َس ِّي ِدنَا ُم َح َّم ٍد َو َع َلى الِ ِه َواَ ْص َحابِ ِه
َوال َّتابِ ِع ْي َن و َتابِ ِعي التَّابِ ِع ْي َن َو َتابِ ِعي ِه ْم بِ ِا ْح ََ ِان اِلَى َي ْو ِم
ال ِّد ْي َن.
اَ َّما َب ْعدُ،
َف َيا ِع َبا َد الل ِه ،اِتَّقُوا الل َه ،اُ ْو ِصي ُك ْم َواِيَّا َي بِ َت ْق َوى
الل ِه ،فَ َق ْد فَا َز الْ ُمتَّقُونَ.
مَلمين يڠ درحمتي الله،
1

ساي برڤَان كڤد ديري ساي دان توان-توان
سكالين ،ماريله سام-سام كيت برتقوى كڤد الله
سبحان وتعالى دڠن سبنر-بنر تقوى .ڤد بولن
رمضان يڠ ڤنوه کبرکتن اين ،ماريله كيت مڠمبيل
ڤلواڠ كامَان اونتوق منيڠكتكن ڤريَتاسي ديري،
اڬر داڤت ملقَاناكن سڬالآ ڤرينته الله سبحان
وتعالى دڠن سباءيق-باءيقڽ دان منيڠڬلكن سڬالآ
لآرڠنڽ .موده-مودهن رمضان ڤد كالي اين،
منجاديكن كيت انَان يڠ برجاي د دنيا دان
اخيرة .تاجوق ميمبر جمعة ڤد هاري اين اياله:
“مڠحياتي تربية رمضان“.
مَلمين يڠ درحمتي الله،

2

الحمدلله ،سكالي لآڬي كيت داڤت برتمو دڠن
بولن رمضان .بولن يڠ ڤنوه دڠن كبركتن كران
ستياڤ ساعت اد ڬنجرن ڤاهلا يڠ دجنجيكن الله
سبحان وتعالى .ستياڤ هاري دالم بولن رمضان
اداله هاري ڤنوه بركة ،ڤلواڠ اونتوق مڽوچيكن ديري
دان ممبينا کتقواءن كڤد الله سبحانه وتعالى.
مَلمين يڠ درحمتي الله،
سڤنجڠ بولن رمضان ،كيت دلآتيه اونتوق
ممڤرتيڠکتکن عمالن لبيه درڤد يڠ بياسا کيت
لآکوکن .اڤ سهاج ڤروبهن يڠ كيت ايڠين
لآكوكن سام اد بركاءيتن دڠن كهيدوڤن،
ككلوارڬان اتاو ڤکرجاءن ،ڤرلوله برمتلامتکن
منچاري کريضاان الله سبحانه وتعالى يڠ برترسكن
نيلاي تقوى دان ايمان .جوسترو ايت ،سڬالآ
3

عباده يڠ دتونتوت سڤنجڠ رمضان ڤرلوله دلقَانكن
سچارا اخلاص دان صبر .فرمان الله د دالم سورة
البقرة ايات :183
اَ ُعو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِجي ِم:

َ َٰٓ َ ُّ َ ذ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ ۡ ُ
ك ُم ٱلص َي ُ
ام َكماَ
يأيها ٱَّلِين ءامنوا كتِب علي
ِ
ُ َ ََ ذ
َۡ ُ ۡ ََذ ُ ۡ َذُ َ
َ
كتِب لَع ٱَّلِين مِن قبلِكم لعلكم تتقون ١٨٣

مقصودڽ:

”واهاي اورڠ-اورڠ يڠ برايمان! كامو دواجبكن
برڤواسا سباڬايمان دواجبكن اتس اورڠ-اورڠ يڠ
دهولو درڤد كامو ،سوڤاي كامو برتقوى“.
ايڠتله بهاوا سڬالآ عباده يڠ دتونتوت ڤد بولن
رمضان مروڤاكن ڤلواڠ ترباءيق اونتوق ممبينا ڤروبهن
ديري .سڬالآ عباده يڠ دلآكوكن دڠن سمڤورنا
ممڤو مڠاول ديري درڤد ڤركارا يڠ تيدق باءيق دان
4

داڤت منديديق جيوا منجادي لبيه تنڠ ،دمي
ممبنتوق ديري منجادي ساورڠ همبا يڠ برتقوى
كڤد الله سبحانه وتعالى.
جوسترو ايت ،ماريله سام-سام كيت مڠيمارهكن
بولن رمضان دالم ممبينا کتقواءن كڤد الله سبحان
وتعالى .ڤنوهيله مَجد دان سوراو-سوراو اونتوق
سام-سام ملقَاناكن عمل عباده د سڤنجڠ بولن
رمضان اين .ڤرچايله بهاوا کبرساماءن كيت دالم
ڤروسيس منتربية ديري مڽوکرکن شيطان اونتوق
مڠݢودا كيت.
مَلمين يڠ درحمتي الله،
هاتي سنوباري كيت هندقله سنتياس داسوه دان
دتربيه اونتوق مندكتكن ديري كڤد الله سبحان
5

وتعالى منروسي عمل عبادة دان کباجيقن دسمڤيڠ
برمجاهده ملاون نفَو .كيت جوڬ دتونتوت
سوڤاي سنتياس ممڤرباڽقكن عمل عباده سنة سڤرتي
صلاة سنة تراويح ،برتداروس القرءان ،برصدقه،
ممباچ کتاب ،براعتکاف ،منونتوت علمو دان
سباڬايڽ .کَموا اين امت ڤنتيڠ باڬي منيڠكتكن
کايمانن دان کتقواءن كڤد الله سبحانه وتعالى د
دالم اوسها منچاري کريضاانڽ .ايڠتله ،عمالن
واجب دان سنة د سڤنجڠ بولن اين ،مروڤاكن
لآتيهن كڤد ڤمبرسيهن هاتي ،منديَيڤلين اڠڬوتا
بادن ،مڠوكوهكن اخلاق دان منچڬه ڤڽاكيت ،ان
شاءالله.
مَلمين يڠ درحمتي الله،

6

كَيمڤولن خطبة ڤد هاري اين اياله:
ڤرتام :كيت هندقله مڠمبيل ڤلواڠ دالم بولن رمضان
باڬي مڽوچيکن ديري اونتوق برعباده كڤد الله
سبحان وتعالى.
كدوا :کيت هندقله ممڤرباڽقكن عمالن کباءيقن
كران موڠكين كيت تيدق سمڤت برتمو دڠن
رمضان ڤد تاهون اکن داتڠ.
كتيڬ :سام-سامله كيت ممنوهي مَجد دان
سوراو اونتوق ملاكوكن عباده ڤد بولن يڠ ڤنوه
كبركتن اين.
كامڤت :جاڠنله كيت لآلآي دڠن اوروسن
کدنياءن  ،هيڠڬ كيت لوڤا مڽدياکن بكلن اونتوق
برتمو دڠن الله سبحانه وتعالى.

7

موده-مودهن رمضان ڤد تاهون اين اكن داڤت
منتربية ديري كيت اونتوق منجادي انَان يڠ
برتقوى دان درضاي الله سبحانه وتعالى د دنيا دان
د اخيرة .فرمان الله سبحانه وتعالى ،دالم سوره
النحل ،ايات :97
اَ ُعو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِجي ِم:

َ َ َ ۡ ُ ََٰ
َ َ
نَث َو ُه َو ُم ۡؤمِنٞ
َم ۡن َع ِمل صَٰل ِ ٗحا مِن ذك ٍر أو أ
حييَ ذن ُهۥ َح َي َٰو ٗة َطي َب ٗة ۖٗ َو ََلَ ۡ
فَلَ ُن ۡ
جز َي ذن ُه ۡم أ َ ۡج َر ُهم بأَ ۡح َسن ماَ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ ْ
ُ َ
َكنوا َي ۡع َملون ٩٧

مقصودڽ:

8

”سَياڤا يڠ برعمل صالح ،دري للاکي اتاو
ڤرمڤوان ،سدڠ اي برايمان ،مک سَوڠݢوهڽ
کامي اکن مڠهيدوڤکن دي دڠن کهيدوڤن يڠ
باءيق دان سَوڠݢوهڽ کامي اکن ممبالس
مريک دڠن ممبريکن ڤهالآ يڠ لبيه دري اڤ يڠ
مريک تله کرجاکن“ .
َبا َر َك اللَّ ُه لِي َولَ ُك ْم فِى الْ ُق ْر َء ِان الْ َع ِظي ِمَ ،ونَ َف َع ِني
َواِ َّياكُ ْم بِ َما فِي ِه ِم َن الآ َي ِ
ات َوال ِّذ ْك ِر الْ َح ِكي ِمَ ،و َت َق َّب َل
الَ ِمي ُع الْ َعلِي ُم ،اَقُو ُل َق ْولِي
ِم ِّني َو ِم ْن ُكم تِلا َ َو َت ُه اِنَّ ُه ُه َو َّ
َه َذا َواَ ْس َت ْغ ِف ُر اللَّ َه الْ َع ِظي َم لِي َولَ ُك ْمَ ،ولِ ََائِ ِر
ين َوالْ ُمؤ ِْم َن ِ
ين َوالْ ُم َْلِ َم ِ
ات،
ات ،والْ ُمؤ ِْمنِ َ
الْ ُم َْلِ ِم َ
َف ْاس َت ْغ ِف ُرو ُه فَ َيا فَ ْو َز الْ ُم َْ َت ْغ ِف ِر ْي َن َو َيا ن ََجا َة التَّائِبِ ْي َن.
9

ليلة القدر يڠ دبورو
)(8 Jun 2018M / 22 Ramadan 1439H

اَلْ َح ْم ُد لِل ِه الَّ ِذي اَنْ َز َل الْ ُق ْرءا َن فِي شَ ْه ِر َر َم َضانَ،
فَ َعظَّ َم َق ْد َر ُه بِ َذلِكَ َواَ ْك َث َر فِي ِه ِم َن ِالآ ْح ََ ِان ،فِي ِه تُ ْف َت ُح
الْ ِج َنانَُ ،وتُ ْغ َل ُق ال ِّن َيرانَُ ،و َو َّس َع فِي ِه َعلَى َخلْ ِق ِه َواَنْ َع َم

َعلَ ْي ِه ْم فِي ِه بِالْ ُغ ْف َر ِانَ ،و َف َّض َل ُه َعلَى َسائِ ِر الآ َ ْش ُه ِر بِاَ ْن
َق َّي َد فِي ِه كُ َّل َمارِ ٍد ِم َن الشَّ َيا ِط ْينِ  ،اَ ْش َه ُد اَ ْن لآ َ اِلَ َه اِلآ َّ
الل ُه َو ْح َد ُه لآ َ شَ رِيكَ لَ ُهَ ،واَ ْش َه ُد اَ َّن َس ِّي َدنَا ُم َح َّمدًا
َع ْب ُد ُه َو َر ُسولُ ُه ،اَلل ّ ُه َّم َص ِّل َو َسلِّ ْم َعلَى َس ِّي ِدنَا ُم َح َّم ٍد

ين.
َو َع َلى الِ ِه َواَ ْص َحابِ ِه اَ ْج َم ِع َ
َا ُعو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِجي ِم:

ين  ٣فِيهاَ
نزلۡ َنَٰ ُه ِف ََلۡلَةٖ ُّم َب َٰ َر َك ٍةٍۚ إنذا ُك ذنا ُمن ِذر َ
إ ذنا ٓ أ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ ۡ ُ ُ ُّ َ
ۡ
َ
َ
ِيم ٤
يفرق ُك أم ٍر حك ٍ
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َ َّ َ ْ ُ
أما بعد،

َّ َ ُ ْ ْ ُ ْ َ َّ َ َ ْ
َ َ َ َ َّ َّ ُ
َ
فيا عِباد اّللِ ،ا ِتقوا اّلل ،أص ِييم صإِياي بِتقوى
َّ َ َ ْ َ َ ْ ُ َّ ُ ْ َ
اّللِ ،فقد اا امتتقو .

سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الله،
برتڤتن دڠن بولن يڠ ڤنوه بركة اين ،ماريله كيت
برسام-سام منيڠكتكن كتقواءن كڤد الله سبحانه
وتعالى دڠن سبنر-بنر تقوى ،دڠن ملقَاناكن
سڬالآ ڤرينتهڽ ،سرتا منيڠڬلكن سڬالآ لآرڠنڽ.
موده-مودهن ،كتقواءن كيت اكن منجادي سباءيق-
باءيق ڤاكاين داخيرة كلق ،ستروسڽ كيت سنتياس
براد دباوه ناءوڠن رحمةالله سبحانه وتعالى.
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منلوسوري ڬربڠ رمضان 1439ﻫ ،ڤلباڬاي هيدڠن
ڤهالآ برڬندا دساجيكن بوات سلوروه اومت اسلام.
الله سبحانه وتعالى مڽدياكن مدرسة رمضان
سباڬاي ڤوست لآتيهن ڤنيڠكتن عبادة كڤد اومت
اسلام .حاصيل كمونچق عبادة ڤد بولن رمضان
داڤت دنعمتي اڤابيلا كيت برجاي مراءيه ڬنجرن
ڤهالآ ڤد مالم القدر .جوسترو ،ميمبر جمعة ڤد
هاري اين ممبيچاراكن خطبة برتاجوق”:ليلة القدر
يڠ دبورو“.

ڤارا تتامو الله يڠ دبركتي،
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ليلة القدر اداله انوڬره الله سبحانه وتعالى كڤد
همبا-همباڽ يڠ برمجاهده مڠهارڤكن رحمتڽ .ڤداڽ
جوڬ دتورونكن القرءان يڠ موليا .بتاڤ ايَتيميواڽ
مالم ترسبوت ،اي ترمكتوب سچارا خصوص،
ددالم ساتو سورة ياءيت سورة القدر .برايكوتن
كمولياءن دان كاڬوڠن يڠ ترداڤت ڤداڽ ،رسول الله
ﷺ مڠڬالقكن اومتڽ ممبورو ليلة القدر ڤد سڤولوه
مالم تراخير رمضان .حال اين سباڬايمان يڠ
دروايتكن اوليه امام البخاري رحمه الله درڤد عائشة
رضي الله عنه  ،نبي ﷺ برسبدا :
َت َح َّر ْوا لَ ْي َل َة ال َق ْدرِ فِي ال ِو ْترِِ ،م َن ال َعشْ ِر الآ َ َو ِاخ ِر ِم ْن
َر َم َضا َن
يڠ برمقصود:
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”چاريله مالم القدر ڤد بيلڠن هاري يڠ ڬنجيل ،ڤد
سڤولوه هاري ٢تراخير دبولن رمضان“.
﴿ رواية البخاري ﴾
يقينله ليلة القدر ممڤوڽاءي كلبيهن دان فضيلة يڠ
بڬيتو بَر .جك كيت بڬيتو تروجا ممڤراوليه
’بونوس‘) (bonusبولنن ڤد ڤنداڤتن ڬاجي كيت،
مك الله سبحانه وتعالى جوڬ مڠورنياكن ’بونوس‘
ڤهالآ يڠ جاءوه برليڤت ڬندا ڤد مالم القدر.
كورنياءن ’بونوس‘ درڤد الله اينيله يڠ منجادي بكلن
اخيرة ننتي ،سدڠكن بونوس بروڤا واڠ يڠ كيت
ڤراوليهي هاڽ مڠونتوڠكن كهيدوڤن ددنيا .بوكنكه
ليلة القدر لبيه باءيق درڤد سريبو بولن؟ اين برمعنى،
برعبادة ڤد مالم ترسبوت مڽاماءي تيمڤوه ماس لآڤن
ڤولوه تيڬ تاهون امڤت بولن .واجركه كيت
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ملڤَكن ڤلواڠ ساومڤام اين؟ باڬي مريك يڠ
بنر٢مڠحياتي عبادة ڤواسا دڠن ساسرن اونتوق
ممڤراوليهي ڬنجرن تقوى ،مك سوده ڤَتي الله
سبحانه وتعالى مڠورنياكن انوڬره اين كڤد مريك.
اينيله هديه ايَتيميوا درڤد الله سبحانه وتعالى كڤد
ڤارا ڤمبورو تقوى دبولن رمضان .جيوا يڠ ريندوكن
بونوس ايَتيميوا اين ،ڤَتي برسديا مڠهاروڠي
سڬالآ كَوسهن اونتوق ممبوروڽ سرتا سڠڬوڤ
برقربان برجاڬ مالم مڠنڤيكن نعمت كدنياءن.
ستياڤ ماس برلآلو تيدق دبياركن برسيَا دڠن
اكتيۏيتي يڠ سيا٢سرتا ملالآيكن.
راساله بتاڤ تنڠ دان داماي داڤت كيت كچڤي ڤد
مالم ترسبوت كران الله سبحانه وتعالى منجنجيكن
15

كَجهتراءن سهيڠڬ تربيت فجر .ماله ،مالم
ترسبوت مروڤاكن مالم يڠ دليمڤاهي بركة درڤد الله
سبحانه وتعالى .بهكن ،ڤنورونن القرءان جوڬ
برلآكو ڤد مالم ترسبوت سلارس دڠن فرمان الله
سبحانه وتعالى ددالم سورة الدخان ايات :3
ذ ٓ َ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ ُّ َ َ َ ذ ُ
ذ
ُ
َ
إِنا أنزلنَٰه ِِف َللةٖ مبَٰرك ٍةٍۚ إِنا كنا من ِذرِين ٣

يڠ برمقصود:

”سَوڠڬوهڽ كامي تله منورونكنڽ ﴿القرءان﴾ ڤد
مالم يڠ بركت ،سَوڠڬوهڽ كامي سنتياس ممبري
ڤرايڠتن“.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله،
جاديكنله ايمڤين اونتوق برتمو ليلة القدر كران اي
ترڽات منجادي بوقتي كلواسن رحمة دان كاسيه
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سايڠ الله سبحانه وتعالى كڤد كيت .الله سبحانه
وتعالى جوڬ اكن مڠمڤونكن سڬالآ دوسا همبا-
همباڽ يڠ تله لآلو جك مريك برجاي مڠهيدوڤكن
مالم ترسبوت دڠن ڤنوه كايمانن دان ڤڠهارڤن .حال
اين بردسركن كتراڠن بڬيندا نبي ﷺ يڠ دروايتكن
اوليه امام البخاري ،درڤد ابو هريرة رضي الله عنه،
نبي ﷺ برسبدا:
َم ْن َقا َم لَ ْي َل َة ال َق ْدرِ اِي َمانًا َو ْاحتِ ََا ًباُ ،غ ِف َر لَ ُه َما َت َق َّد َم
ِم ْن َذنْ ِب ِه
يڠ برمقصود:

”سَياڤا يڠ باڠون مالم ڤد مالم القدر كران
كايمانن دان مڠهارڤكن ڤهالآ ،نَچاي دامڤوني
دوسا-دوساڽ يڠ تله لآلو“.
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دڠن فضيلة ليلة القدر يڠ دڽاتاكن ،موده-مودهن اي
داڤت ممبريكن سونتيكن موتيۏاسي كڤد كيت.
براوسهاله ممڤرتيڠكتكن عملن دبولن رمضان
خصوصڽ ڤد سڤولوه مالم تراخير .هنتيكنله عملن
دوسا سڤرتي مڠومڤت دان ممفتنه سام ادا ملالوءي
عالم ماي دان جوڬ سچارا فيزيكل..انصافله كيت!
ايڠتله ،نية تيدق بوليه مڠحلالكن چارا.
ڤرتيڠكتكنله عبادة دان عمل صالح دفاسا كتيڬ
رمضان اين .لڠكه يڠ ترباءيق دالم ممڤرڬياتكن
عبادة كيت اياله دڠن منوروتي سڬالآ سنة بڬيندا
نبي ﷺ .بڬيندا برسوڠڬوه-سوڠڬوه برعبادة،
برقيام الليل ،مڠاجق اهلي كلوارڬ توروت سرتا
برقيام الليل ،براعتكاف دمَجد دان ممڤرباڽقكن
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مموهون كامڤونن درڤد الله سبحانه وتعالى.
بوكنكه رسول الله ﷺ مڠاجركن ساتو دعاء
خصوص اونتوق دعملكن؟ َس ِّي َد ُت َنا 0عائشة رضي
الله عنها ڤرنه داجركن اوليه بڬيندا ﷺ ساتو دعاء
يڠ هاروس دعملكن تراوتام اڤابيلا مڠتاهوءي
كحاضيرن ليلة القدر ياءيت :
ف َع ِّني
اللَّ ُه َّم اِنَّكَ َع ُف ٌّو تُ ِح ُّب الْ َع ْف َو فَا ْع ُ
يڠ برمقصود:

”يا الله ،سَوڠڬوهڽ اڠكاو مها ڤڠمڤون ،اڠكاو
مڽوكاءي ڤڠمڤونن ،مك امڤونيله اكو“.
سيدڠ جمعة يڠ دملياكن،
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سوڠڬوهڤون ڬنجرن ڤهالآ برليڤت ڬندا دهيدڠكن
بوات سلوروه اومت اسلام ڤد سڤولوه تراخير
رمضان ،رياليتي سماس مڽقَيكن كباڽقن اومت
اسلام كيان الڤا ڤد هاري ٢تراخير دبولن يڠ ڤنوه
بركة اين .ليهتله .صف ٢دمَجد سماكين
بركورڠن ،ملايري ميديا سوسيال دجاديكن عملن
هارين ،هيبورن دميديا مََا سماكين باڽق
دسياركن ،ايبو باڤ دان انق ٢كيان سيبوق دڠن
ڤرسياڤن مڽمبوت ڤراياءن .مالڠڽ’ ،ڤرنياڬاءن‘ يڠ
دجامين كاونتوڠنڽ ڤد سڤولوه تراخير رمضان اين
دتڠڬلمكن اوليه ’ڤرنياڬاءن‘ يڠ بلوم ڤَتي اونتوڠ
ددنيا .ڤروموسي ٢بارڠن بڬيتو دليهت اوليه مات
كڤالآ ،نامون ڤروموسي ٢ڤهالآ تيدق ترليهت ڤولآ
اوليه مات هاتي مريك .ڤراساءن ڬمبيرا مڠڬاميت
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جيوا مريك دڠن كونجوڠن راي ،نامون ڤراساءن
سديه تيدق ڤولآ مڽلوبوڠي هاتي مريك لنترن برلآلوڽ
ڤواسا.
بايڠكن توان ،٢اداكه كيت سڠڬوڤ ابايكن ڤلواڠ
يڠ دبريكن اونتوق مربوت وقتو يڠ امت برهرڬ اين.
اداكه كيت يقين بهاوا كيت اكن دڤنجڠكن عمور
اونتوق برتمو رمضان يڠ اكن داتڠ؟ سدرله ،اوسيا
كيت تيدق ڤنجڠ .اوسهكن اونتوق برتمو رمضان
تاهون هادڤن ،بربوك ڤواسا ڤتڠ ننتي ڤون بلوم تنتو
كيت بركَمڤتن! جوسترو ،ايوه ڤارا جماعه
سكالين ،اينيله ماساڽ اونتوق كيت تيكدكن عزم
دان سماڠت اونتوق تروس براوسها مڠڬنداكن
عملن .تاريقله نفس كايمانن دان جاديكنله
كَوڠڬوهن رسول الله ﷺ برعبادة كتيك براد
21

دسڤولوه مالم يڠ تراخير رمضان سباڬاي ڤندوان
عملن يڠ ڤرلو دچونتوهي .جك سبلوم اين اد يڠ
ممڤو برجاڬ مالم اونتوق مڠهيدوڤكن ڤيالآ دنيا،
كناڤ دساعت سڤولوه مالم تراخير رمضان اين
كيت ممبياركنڽ برلآلو بڬيتو سهاج .ميمبر سكالي
لآڬي مڽرو سيدڠ جماعه سكالين اڬر مڠهيدوڤكن
رمضان اين سهيڠڬ كيت برجاي منچاڤاي تيڠكتن
تقوى يڠ ترتيڠڬي دسيَي الله.

سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الله،
مڠاخيري خطبة ڤد هاري اين ،ميمبر ايڠين مڽاتاكن
ببراڤ ڤرايڠتن ڤنتيڠ يڠ داڤت دسيمڤولكن :
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ڤرتام :ربوتله سڬالآ ڤلواڠ يڠ دانوڬرهكن اوليه الله
سبحانه وتعالى كڤد كيت دبولن رمضان خصوصڽ
باڬي مڠچڤي ليلة القدر .سَياڤا يڠ مڠهيدوڤكنڽ،
اكن دامڤونكن سڬالآ دوساڽ يڠ تله لآلو.
كدوا :هيندريله ديري كيت درڤد ترجبق دڠن
اكتيۏيتي يڠ مڠورڠكن ڤهالآ رمضان خصوصڽ
ساعت ٢سڤولوه مالم تراخير رمضان.
كتيڬ :ماريله كيت برمجاهده دڠن برقيام الليل،
براعتكاف دمَجد ،برسوڠڬوه-سوڠڬوه
ممڤرباڽقكن عباده ،سرتا مموهون كامڤونن درڤد
الله سبحانه وتعالى .فرمان الله سبحانه وتعالى ددالم
سورة التوبة ،ايات :105
اَ ُعو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِجي ِم:
23

ذُ َ ََ ُ ۡ َ َُ ُ
ُ
ۡ
ٱع َملُوا ْ فَ َس َ َ
وُلۥُ
َيى ٱَّلل عملكم ورس
َوق ِل
ذ
َ ۡ ُ ۡ ُ َ َ َ ُ َ ُّ َ
ون إ َ ََٰل َعَٰل ِ ِم ٱلۡ َغ ۡ
ب َوٱلش َه َٰ َدة ِ
ي
وٱلمؤمِنونۖٗ وسُتد
ِ
ِ
ََُ ُ ُ َ ُ ُ َ ُ َ
نت ۡم ت ۡع َملون ١٠٥
فينبِئكم بِما ك

مقصودڽ:

”دان كاتاكنله ﴿واهاي محمد﴾ :برعملله كامو
﴿اكن سڬالآ يڠ دڤرينتهكن﴾ ،مك الله دان رسولڽ
سرتا اورڠ٢يڠ برايمان اكن مليهت اڤ يڠ كامو
كرجاكن دان كامو اكن دكمباليقن كڤد ﴿الله﴾ يڠ
مڠتاهوءي ڤركارا٢يڠ غيب دان يڠ ڽات ،كمودين
دي منرڠكن كڤد كامو اڤ يڠ كامو تله
كرجاكن“.
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َبا َر َك اللَّ ُه لِ ْي َولَ ُك ْم بِالْ ُق ْرا ِن الْ َع ِظ ْي ِم َونَ َف َعنِي َواِ َّياكُ ْم
بِ َما فِ ْي ِه ِم َن الآ َي ِ
ات َوال ِّذ ْك ِر الْ َح ِك ْي ِم َو َت َق َّب َل ِم ِّني
الَ ِمي ُع الْ َعلِ ْي ُم .اَ ُق ْو ُل َق ْولِ ْي َه َذا
َو ِم ْن ُك ْم تِ َ
لاو َت ُه اِنَّ ُه ُه َو َّ
َواَ ْس َت ْغ ِف ُر اللَّ ُه الْ َع ِظ ْي َم لِ ْي َو َل ُك ْم َولِ ََائِ ِر الْ ُم َْلِ ِم ْي َن
ات َوالْ ُمؤ ِْمنِ ْي َن َوالْ ُمؤ ِْم َن ِ
َوالْ ُم َْلِ َم ِ
ات الآ َ ْح َيا ِء ِم ْن ُه ْم
َوالآ َ ْم َوات َف ْاس َت ْغ ِف ُر ْو ُه اِنَّ ُه ُه َو الْ َغ ُف ْو ُر ال َّر ِح ْي ُم.
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َ ْ َ ْ ُ َّ ْ َ
اْلتد ِّللِ القائ ِل:
َ َ ذ
َ َ ُ ٓ ْ ۡ َ َٰ َ ذ
ٱلش َ
إ ذن ٱل ۡ ُم َ
َٰ
ين َوَكن ٱلش ۡي َطَٰ ُن
ط
ي
ن
و
خ
إ
ا
و
ن
َك
ين
ر
ذ
ب
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ل َِربهِۦ َك ُف ٗ
ورا ٢٧
ِ
ٰ َ َّ َّ ُ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ ََّ
َ ْ َ ُ َْ
ِرك ل ،صأشهد أ
أشهد أ آل ا ِل إِال اّلل صدد ال ِ
َ َ َ ُ َ َّ ً َ ْ ُ ُ َ َ ُ ْ ُ ُ َ َّ ُ َّ َ َ َ ْ َ َ ْ
ارك
سيِدنا ُمتدا عبد صرسول .امله َ ي ِل صسلِ صب ِ
َ َ َ َ ُ َ َّ َ َ َ
آلِ َص َي ْحبه أ ْْجَع ْيَ.
لَع سيِ ِدنا ُمت ٍد صلَع ِ
ِ
ِِ
َ َّ َ ْ ُ
أما بعد،
َّ َ ُ ْ ْ ُ ْ َ َّ َ َ ْ
َ َ َ َ َّ َّ ُ
َ
فيا عِباد اّللِ ،ا ِتقوا اّلل ،أص ِييم صإِياي بِتقوى
َّ َ َ ْ َ َ ْ ُ َّ ُ َ
اّللِ ،فقد اا امتتق ْو .

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله،
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ساي برڤَان كڤد ديري ساي دان توان-توان
سكالين ،ماريله كيت ممڤرباڽقن شكور دان
ممڤرتيڠكتكن كتقوان كڤد الله سبحان وتعالى دڠن
سبنر-بنر تقوى .موڬ-موڬ كيت اكن منداڤت
كبهاڬين د دنيا ماهوڤون د اخيرة .تاجوق خطبة ڤد
هاري اين اياله “بربلنجا مڠيکوت كممڤوان “
سيدڠ جمعة يڠ دملياكن الله،
هرتا دنيا دان واڠ ريڠڬيت اداله انوڬره الله سبحان
وتعالى كڤد همبا-همباڽ اونتوق مڠوجي سجاوه
مانكه كايمانن دان كتقوان كيت كڤداڽ .حقيقتڽ
مانَي امت سوك مڠومڤولكن هرتا دان هيدوڤ
دالم كادان منونجوق-نونجوق دان بربڠڬ-بڠڬ
دڠنڽ.
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الله سبحان وتعالى برفرمان دالم سوره ال عمران
ايات ك : 14
اَ ُعو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِجي ِم:

ذ
ٱلش َه َوَٰت م َِن ٱلن َسآءِ َو ۡٱۡلَنيَ
اس ُح ُّ
ُزي ِ َن ل ذِلن ِ
ب
ِ
ِ
ِ
َ ۡ ذ َ ۡ
َ َۡ
َُۡ َ َ ِ َ ذ َ
َ
َ
ۡ
َٰ
ب وٱلفِضةِ وٱۡلي ِل
وٱلقن ِطَيِ ٱلمقنطرة مِن ٱَّله ِ
ُۡ َ ذ َ َ ۡ ََۡ َ ۡ
ٱۡل َي َٰوة ِ ُّ
ٱدل ۡنياَۖٗ
ۡ
ث َذَٰل َِك َم َتَٰ ُع ۡ َ
َ
ٱلمسومةِ وٱۡلنع َٰ ِم وٱۡلر ِ
ِندهُۥ ُح ۡس ُن ٱلۡ َ
ٱَّلل ع َ
َو ذ ُ
اب ١٤
م
ِ

مقصودڽ :

”دهياسكن ﴿دان دجاديكن اينده﴾ كڤد مانَي:
كَوكان كڤد بندا-بندا يڠ دايڠيني نفَو ايايت
ڤرمڤوان-ڤرمڤوان دان انق-ڤينق ،هرتا بندا يڠ باڽق
برتيمبون-تيمبون دري امس دان ڤراق ،كود ڤليهاران
يڠ برتندا لآڬي ترلآتيه دان بيناتڠ-بيناتڠ ترنق سرتا
كبون-كبون تانمن .سمواڽ ايت اياله كَنڠن
28

هيدوڤ د دنيا .دان ﴿ايڠتله﴾ ڤد سيَي الله اد
تمڤت كمبالي يڠ سبايق-باءيقڽ ﴿ايايت شرڬ﴾“.
سيدڠ جمعة يڠ دملياكن الله،
سڤرتي يڠ كيت كتاهوي ،مانَي ممبلنجاكن هرتا
مريك دالم  3كاتڬوري ): (kategori
ڤرتام  :مريك يڠ بربلنجا د لوار كممڤوان ڤنداڤتن.
مريك اين اداله ڬولوڠن يڠ سنتياس هندق اورڠ
لآين مليهت مريك كاي ،هيبت دان برڬاي تتاڤي
حقيقتڽ مريك اداله ڬولوڠن يڠ سدرهان سهاج.
دڠن كميواهن يڠ مريك تونجولكن مشاركت
برڤنداڠن مريك اين اداله ڬولوڠن ڤاليڠ بربهاڬيا دان
ساڠت برجاي تتاڤي سبنرڽ هيدوڤ مريك سنتياس
ددالم كَوليتن دان كَوسهن .كران هندق
ممنوهي نفَو دان ڬاي هيدوڤ ترسبوت مريك
29

سڠڬوڤ برهوتڠ ،مڠمبيل رسواه ،منيڤو دان
سباڬايڽ .تياد كبهاڬين دان کݢمبيراءن دالم
هيدوڤ مريك .مريك هيدوڤ دالم تكنن دان
كتاكوتن .الله سبحان وتعالى برفرمان دالم سوره
البقرة ايات ك : 188
اَ ُعو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِجي ِم:
ۡ
َُُۡ ْ َٓ َ
َ َ َ ُ ُ ْٓ َۡ َ َ ُ ََۡ ُ ۡ
َ
ول تأكلوا أموَٰلكم بينكم ب ِٱلبَٰ ِط ِل وتدلوا بِها إَِل
ۡ ذ َۡ ُ ُ ْ َ ٗ ۡ َ
ۡ
ۡ
َ
ٱۡلثۡ ِم َوأَن ُتمۡ
ذ
ُ
ٱۡلَّك ِم ِلِ أكلوا ف ِريقا مِن أمو َٰ ِل ٱَل ِ
اس ب ِ ِ
َ َ َ
ت ۡعل ُمون ١٨٨

مقصودڽ :
”دان جاڠنله كامو ماكن ﴿اتاو مڠمبيل﴾ هرتا

﴿اورڠ-اورڠ لآين﴾ د انتارا كامو دڠن جالن يڠ
ساله ،دان جاڠن ڤولآ كامو مڠهولوركن هرتا كامو
﴿ممبري رسواه﴾ كڤد حاكيم-حاكيم كران هندق
مماكن ﴿اتاو مڠمبيل﴾ سباهاڬين دري هرتا مانَي
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دڠن ﴿بربوات﴾ دوسا ،ڤدحال كامو مڠتاهوي
﴿سالهڽ﴾“.
كدوا  :مريك يڠ بربلنجا بوروس تنڤا ڤرانچڠن.
مريك اداله ڬولوڠن يڠ بربلنجا مڠيكوت هاوا
نفَو ،هيدوڤ برميواه-ميواه دان منونجوق-
نونجوق .هيدوڤ مريك ڤنوه دڠن ڤمبذيرن اتس
داسر مريك ممڤو سهيڠڬ ڤنداڤتن مريك هابيس
دبلنجاكن تنڤا اد سيمڤنن اونتوق ماس دڤن دان
دماس كَوسهن.
اڤابيلا برلآكو سَواتو مصيبة اتاو داتڠڽ كڤرلوان يڠ
د لوار جڠكان ،باروله مريك مڠڬلبه ،كلام-كابوت
برلآري كَان كماري اونتوق ممينجم واڠ دان
سباڬايڽ باڬي مڽلَاءيكن مَئله ترسبوت .اينله
ڬولوڠن يڠ دبنچي اوليه الله سبحان وتعالى.
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سڤرتيمان فرمانڽ دالم سوره الآسراء ايات ك :27
اَ ُعو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِجي ِم:

ذ ۡ
َ َ ذ
َ َ ُ ٓ ْ ۡ َ َٰ َ ذ
ٱلش َ
َ
ُ
َٰ
ين َوَكن ٱلش ۡي َطَٰ ُن
ط
ي
ن
و
خ
إ
ا
و
ن
َك
ين
ر
ذ
ب
م
إِن ٱل
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ل َِربهِۦ َك ُف ٗ
ورا٢٧
ِ

مقصودڽ :

”سَوڠڬوهڽ اورڠ-اورڠ يڠ بوروس ايت اداله
ساودارا-ساودارا شيطان ،سداڠ شيطان ايت ڤولآ
اداله مخلوق يڠ ساڠت كوفور كڤد توهنڽ“.
كتيڬ  :مريك يڠ بربلنجا سچارا برهيمه دان
مڠيکوت کڤرلوان.
مريك مميليه اونتوق هيدوڤ برسدرهان سهاج
والآوڤون حقيقتڽ مريك ممڤو برميواه .مريك
بربلنجا اونتوق كڤرلوان بوكن مڠيكوت هاوا نفَو.
مريك ممبلنجاكن سباهاڬين هرتا مريك اونتوق اڬام
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الله .دسمڤيڠ ايت ،مريك اد سيمڤنن اونتوق ماس
دڤن اتاو دماس كَوسهن دان اد لبيهن اونتوق
ممبنتو قوم كرابت يڠ سوسه دان سباڬايڽ.
هيدوڤ مريك يڠ تيدق منونجول ،لنترن ايت
مشاكت برڤنداڠن مريك اداله ڬولوڠن يڠ تيدق
برجاي تتاڤي سباليقڽ د سيَي الله سبحان وتعالى
مريك اينله ڬولوڠن يڠ برجاي د دنيا دان اخيرة.
مريك اينله ڬولوڠن يڠ ڤاتوت كيت چونتوهي،
تاولآداني دان ايكوتي.
جوسترو ،تاڽله ديري کيت د دالم کاتݢوري مانکه
کيت براد؟ اداکه ڤربلنجاءن کيت سلاما اين کاره
ڤنجيمتن اتاو ڤمبذيرن؟ سودهکه کيت مڠينفاقکن
سبهاݢين درڤد هرتا کيت کجالن الله؟ فرمان الله
سبحان وتعالى دالم سوره ال عمران ايات : 92
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اَ ُعو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِجي ِم:

ُ ُ ْ
َ ََ ُ ْ ۡ ذ َ ذ ُ ُ ْ
ُ َ
لن تنالوا ٱل ِب ح َٰ
ون َو َما تنفِقوا مِن
َّت تنفِقوا م ذِما ُتِ ُّب َۚ
َشءٖ فَإ ذن ذ َ
ٱَّلل بهِۦ َعل ِ ٞ
َ ۡ
يم ٩٢
ِ
ِ

مقصودڽ :
”كامو تيدق سكالي-كالي اكن داڤت منچاڤاي

﴿حقيقة﴾ كباجيكن دان كبقتين ﴿يڠ سمڤورنا﴾
سبلوم كامو درماكن سباهاڬين دري اڤ يڠ كامو
سايڠي .دان سَواتو اڤ جوا يڠ كامو درماكن مك
سَوڠڬوهڽ الله مڠتاهويڽ“.
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َبا َر َك اللَّ ُه لِي َولَ ُك ْم فِى الْ ُق ْر َء ِان الْ َع ِظي ِمَ ،ونَ َف َع ِني
َواِ َّياكُ ْم بِ َما فِي ِه ِم َن الآ َي ِ
ات َوال ِّذ ْك ِر الْ َح ِكي ِمَ ،و َت َق َّب َل
الَ ِمي ُع الْ َعلِي ُم ،اَقُو ُل َق ْولِي
ِم ِّني َو ِم ْن ُكم تِلا َ َو َت ُه اِنَّ ُه ُه َو َّ
َه َذا َواَ ْس َت ْغ ِف ُر اللَّ َه الْ َع ِظي َم لِي َولَ ُك ْمَ ،ولِ ََائِ ِر
ين َوالْ ُمؤ ِْم َن ِ
ين َوالْ ُم َْلِ َم ِ
ات،
ات ،والْ ُمؤ ِْمنِ َ
الْ ُم َْلِ ِم َ
َف ْاس َت ْغ ِف ُرو ُه فَ َيا فَ ْو َز الْ ُم َْ َت ْغ ِف ِر ْي َن َو َيا ن ََجا َة التَّائِبِ ْي َن.
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مڠوبتي صيفت مالس
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الح ِّق
الح ْم ُد لِل ِه الَّ ِذ ْي اَ ْر َس َل َر ُس ْولَ ُه بِال ُهدَى َو ِد ْينِ َ َ
َ
ْ َُ
ل ِ ُي ْظ ِه َر ُه َعلَى ال ِّد ْينِ كُلِّ ِه َولَ ْو َك ِر َه ال ُمشْ ِركُ ْو َن .أشهد
َ
َ
َ

ٰ َ َّ َّ ُ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ
ْ َ ُ َّ َ َ َ
ْ
ِرك ُلَ ،صأشهد أ سيِدنا
ال
د
د
ص
اّلل
ال
إ
ِل
ا
آل
أ
ِ
ِ
ُ َ َّ ً َ ْ ُ ُ َ َ ُ ْ ُ ُ َ َّ ُ َّ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ
ارك لَع
ُمتدا عبد صرسول .امله َي ِل صسلِ صب ِ
َ َ ُ َ َّ َ َ
آلِ َص َي ْحبه أ ْْجَع ْ َ
سيِ ِدنا ُمت ٍد َصلَع ِ
ي.
ِ
ِِ
َ َّ َ ْ ُ
أما بعد،
ُ
َّ َ ْ ْ ُ ْ َ َّ َ َ ْ
َ َ َ َ َّ َّ ُ
اي بِتق َوى
فيا عِباد اّللِ ،ا ِتقوا اّلل ،أص ِييم صإِي
َّ َ َ ْ َ َ ْ ُ َّ ُ ْ َ
اّللِ ،فقد اا امتتقو .

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي،
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برتقوىله كڤد الله دڠن تقوى يڠ سبنر ،ايايت دڠن
منجونجوڠ سڬالآ تيته ڤرينتهڽ دان منجاوهي
سڬالآ لآرڠنڽ .موده-مودهن كيت د بري كجايان
دان كبهاڬين هيدوڤ ددنيا لبيه-لبيه لآڬي داخيرة.

سيدڠ جمعة يڠ دملياكن،
مالس اياله سيكڤ نيڬاتيف يڠ واجب دهيندري
اوليه سموا اومت اسلام .اد يڠ داوجي دڠن تاهڤ
مالس يڠ كترلآلوان ،اد يڠ داوجي دڠن تاهڤ مالس
يڠ سديكيت .اڤ ڤون بنتوق مالس يڠ اد ،حقيقتڽ
مالس بوكن ساتو اجرن دالم اسلام .مالس منوروت
القرءان اداله سيكڤ اتاوڤون ڤراڠاي اورڠ منافق.
فرمان الله ددالم سوره النَاء ايات :142
اَ ُعو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِجي ِم:
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ذ ۡ
َ ُ َ َٰ ُ َ ذ َ َ ُ َ َ َٰ ُ ُ ۡ َ َ ُ ٓ ْ
َ
ُ
َٰ
إِن ٱلمنفِقِي يخ ِدعون ٱَّلل وهو خ ِدعهم ِإَوذا قاموا
َ ذ َ َٰ َ ُ ْ ُ َ َ َٰ ُ َ ٓ ُ َ ذ َ َ َ َ ۡ ُ ُ َ
إَِل ٱلصلوة ِ قاموا كساَل يراءون ٱَلاس ول يذكرون
ذَ ذ َ ٗ
ٱَّلل إِل قلِيٗل ١٤٢

مقصودڽ:
”سَوڠڬوهڽ اورڠ-اورڠ منافق ايت ملاكوكن

تيڤو داي ﴿ترهادڤ اڬام﴾ الله ﴿دڠن ڤربواتن ڤورا-
ڤورا برايمان سداڠ مريك كافير ڤد باطينڽ﴾ ،دان
الله ڤولآ تتڤ ممبالس تيڤو داي مريك ﴿دڠن
ممبياركن مريك دالم كادان منافق﴾ .مريك ڤولآ
اڤابيلا برديري هندق سمبهيڠ ،مريك برديري دڠن
مالس .مريك ﴿هاڽ برتوجوان﴾ رياق ﴿ممڤرليهتكن
سمبهيڠڽ﴾ كڤد مانَي ﴿سوڤاي دساڠك بهاوا
مريك اورڠ يڠ برايمان﴾ ،دان مريك ڤولآ تيدق
مڠيڠاتي الله ﴿دڠن مڠرجكن سمبهيڠ﴾ ملاءينكن
سديكيت سكالي ﴿جارڠ-جارڠ﴾“.
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ابن كثير منفَيركن ايات د اتس دڠن کاتڽ ”:اين
اداله صفة اورڠ منافق دالم ملاكوكن عباده صلاة.
اڤابيلا مريك هندق صلاة ،مريك صلاة دالم كادان
مالس دان تيدق ممهمي مقصود صلاة ايت
سنديري“.
سيدڠ جمعة سكالين،
اسلام تله مڠڬاريَكن ببراڤ قاعده اونتوق
مڠهيلڠكن راس مالس د انتاراڽ اياله:
ڤرتام  :ڤرباڽقكن دعا
دعاء اداله سنجات اورڠ موءمن .ابن قيم دالم كاريا
بلياو ،منجلَكن اوبت ڤرتام اونتوق مڠوباتي جيوا
مؤمين اياله دڠن بردعا برسوڠڬوه-سوڠڬوه .دعا
مروڤاكن اوبت ڤاليڠ مجرب دان برمنفعة اونتوق
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مڠوباتي سموا بنتوق اوجين دان ڤڽاكيت .انتارا دعا
يڠ داجر اوليه بڬيندا نبي ﷺ اياله :
اللَّـــ ُه َّم اِنِّى اَ ُع ْو ُذ بِكَ ِم َن الْ َهـ ِّم َوالْ َح َز ِنَ ،واَ ُع ْو ُذ بِكَ
ِم َن الْ َع ْجـِز َواْل َك ََ ِلَ ،واَ ُع ْو ُذ بِكَ ِم َن الْ ُجـ ْبنِ َوالْ ُبخْ ـ ِل،
َواَ ُع ْو ُذ بِكَ ِم ْن َغ َل َب ِة ال َّد ْينِ َو َق ْـه ِر ال ِّر َج ِال.
مقصودڽ:

”يا الله ،اكو برليندوڠ دڠنمو دري ڤڽاكيت توا
دان كَدهن ،دري لمه دان مالس ،دري بخيل
دان ڤناكوت ،كاله دڠن ببنن هوتڠ دان کاله دڠن
موسوه“ ﴿ .رواية البخاري ﴾
كدوا :ملاوان هاوا نفَو دان شيطان
مالس سبنرڽ برڤونچا دري شيطان.شيطان ملاتيه
نفَو مانَي اڬر منجادي مالس سام اد مالس
برعباده اتاو مالس منونايكن تڠڬوڠجواب دان امانه
يڠ دڤيكول .حديث درڤد رسول الله ﷺ:
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س اَ َح ِدكُ ْم اِ َذا ُه َو نَا َم
َي ْع ِق ُد الشَّ ْي َطا ُن َع َلى َق ِاف َي ِة َرا ْ ِ
ثَلا َ َث ُع َق ٍدَ ،يضْ ر ُِب كُ َّل ُع ْق َد ٍة َع َل ْيكَ لَ ْيل َطوِيل
َفا ْرقُ ْدَ ،ف ِا ِن ْاس َت ْيق ََظ َف َذك ََر اللَّ َه انْ َحلَّ ْت ُع ْقدَةَ ،ف ِا ْن
َت َو َّضاَ اِنْ َحلَّ ْت ُع ْقدَةَ ،ف ِا ْن َصلَّى اِنْ َحلَّ ْت ُع ْقدَة
يث
َفاَ ْص َب َح ن َِشي ًطا َط ِّي َب ال َّن ْفسَِ ،واِلآ َّ اَ ْص َب َح َخبِ َ
س ك ََْلا َ َن.
ال َّن ْف ِ
مقصودڽ :
”شيطان مڠيكت اتس بلاكڠ كڤالآ سَاورڠ كامو

كتيك اي تيدور سباڽق تيڬ ايكتن .سمبيل شيطان
بركات ڤد ستياڤ ايكتن‘ ،مالم ماسيه ڤنجڠ مك
تيدورله' .اڤابيلا سَاورڠ كامو ترجاڬ دري تيدور،
لآلو مڽبوت نام الله نَچاي اكن ترليراي ساتو
ايكتن .جك اي مڠمبيل وضوء نَچاي ترليرايله
ساتو ايكتن لآڬي دان سكيراڽ اي صلاة نَچاي
ترليرايله سموا ايكتن.مك اي باڠون وقتو ڤاڬي دالم
41

كادان راجين سرتا باءيق هاتيڽ .جك اي تيدق
ملاكوكن بڬيتو ،نَچاي اي باڠون ڤاڬي دالم
كادان بوروق جيواڽ سمبيل راس مالس“.
كتيڬ :منمبهكن علمو
تمبهله علمو سبڽق موڠكين .دڠن علمو سَاورڠ
ايت منجادي اورڠ يڠ راجين دالم هيدوڤڽ.
سباڬاي چونتوه ،علمو تنتڠ كلبيهن عباده،
سَاورڠ ايت اكن راجين برعباده ستله اي
مڠتاهوي ستياڤ فاضلات عباده ترتنتو .رسول الله
برسبدا:
ين ِم ْن َصلا َ ِة ال َف ْج ِر
س َصلاَة ا ْث َق َل َع َلى ال ُم َن ِاف ِق َ
لَ ْي َ
َوال ِعشَ ا ِء َ ،ولَ ْو َي ْع َل ُمو َن َما ِفي ِه َما لآ َ َت ْو ُه َما َولَ ْو َح ْبواً
مقصودڽ:
42

”صلاة ڤاليڠ برت باڬي اورڠ منافقين اياله صلاة
عشاء دان صبح .سكيراڽ مريك مڠتاهوي اڤاكه
﴿ڬنجرن﴾ يڠ اد ڤد كدوا-دواڽ ،نَچاي مريك
اكن داتڠ برصلاة والآوڤون دالم كادان
مرڠكق“﴿.متفق عليه﴾
ليهتله كڤد كات-كات نبي اين منونجوقكن ڤنتيڠڽ
علمو تنتڠ كلبيهن دان فاضلات سَواتو عباده،
كران اي ممبنتو كيت اڬر منجادي برسماڠت دان
راجين دالم ملاكوكنڽ.
اخيرڽ ،ماريله سام-سام كيت برمحاسبة ديري
كيت سنديري ادكه كيت ترڬولوڠ د كالڠن اورڠ
يڠ مالس اتاو سباليقڽ .ايوهله كيت هيلڠكن
سيكڤ مالس يڠ اد ڤد ديري كيت.جاڠنله
منجادي ڤڠيكوت شيطان دان نفَو ،تتاڤي جاديله
ڤڠيكوت ايمان دان عقل.
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اَ ُعو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِجي ِم:

ٓقَۚ َوٱلۡ ُق ۡر َءان ٱل ۡ َمجي ِد  ١بَ ۡل َعج ُب ٓوا ْ أَن َجا ٓ َء ُهم ُّمن ِذرٞ
ِ
ِ
ِ
َ
ۡ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ َٰ ُ َ َ َٰ َ َ
َ
َش ٌء َعج ٌ
ۡ
يب  ٢أءِذا م ِۡت َنا
مِنهم فقال ٱلكفِرون هذا
ِ
ُ ُ
ٞ
َ َ
َوك ذنا ت َر ٗاباۖٗ ذَٰل ِك َر ۡج ُع ُۢ بَعِيد ٣

َبا َر َك اللَّ ُه لِي َولَ ُك ْم فِى الْ ُق ْر َء ِان الْ َع ِظي ِمَ ،ونَ َف َع ِني
َواِ َّياكُ ْم بِ َما فِي ِه ِم َن الآ َي ِ
ات َوال ِّذ ْك ِر الْ َح ِكي ِمَ ،و َت َق َّب َل
الَ ِمي ُع الْ َعلِي ُم ،اَقُو ُل َق ْولِي
ِم ِّني َو ِم ْن ُكم تِلا َ َو َت ُه اِنَّ ُه ُه َو َّ
َه َذا َواَ ْس َت ْغ ِف ُر اللَّ َه الْ َع ِظي َم لِي َولَ ُك ْمَ ،ولِ ََائِ ِر
ين َوالْ ُمؤ ِْم َن ِ
ين َوالْ ُم َْلِ َم ِ
ات،
ات ،والْ ُمؤ ِْمنِ َ
الْ ُم َْلِ ِم َ
َف ْاس َت ْغ ِف ُرو ُه فَ َيا فَ ْو َز الْ ُم َْ َت ْغ ِف ِر ْي َن َو َيا ن ََجا َة التَّائِبِ ْي َن.
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َ ْ َ ْ ُ َّ ْ َ
اْلتد ِّللِ القائ ِل:
َ َٰٓ َ ُّ َ ذ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ ُ ْ َ َ َٰ َ ٓ َ َ ذ ذ
ٱَّللُ
ت ما أحل
يأيها ٱَّلِين ءامنوا ل ُترِموا طيِب ِ
َ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ ُ ٓ ْ ذ ذ َ َ ُ ُّ ۡ
ۡ
َ
ُ
َ
لكم ول تعتد َۚوا إِن ٱَّلل ل ُيِب ٱلمعت ِدين ٨٧
ٰ َ َّ َّ ُ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ ََّ
َْ َُ َ ْ
ِرك ل ،صأشهد أ
أشهد أ آل ا ِل إِال اّلل صدد ال ِ
َ َ َ ُ َ َّ ً َ ْ ُ ُ َ َ ُ ْ ُ ُ َ َّ ُ َّ َ َ َ ْ َ َ ْ
ارك
سيِدنا ُمتدا عبد صرسول .امله َ ي ِل صسلِ صب ِ
َ َ َ َ ُ َ َّ َ َ َ
آلِ َص َي ْحبه أ ْْجَع ْ َ
ِ
ي.
لَع
لَع سيِ ِدنا ُمت ٍد ص
ِ
ِِ
َ َّ َ ْ ُ
أما بعد،
ُ
َّ َ ْ ْ ُ ْ َ َّ َ َ ْ
َ َ َ َ َّ َّ ُ
َ
فيا عِباد اّللِ ،ا ِتقوا اّلل ،أص ِييم صإِياي بِتقوى
َّ َ َ ْ َ َ ْ ُ َّ ُ َ
اّللِ ،فقد اا امتتق ْو .

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي،
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ساي برڤَن کڤد ديري ساي دان مڽرو سيدڠ
جمعة يڠ دکاسيهي سکالين ،ماريله سام-سام کيت
منيڠکتکن کتقواءن کڤد الله دڠن برسوڠݢوه-
سوڠݢوه ملقَاناکن سݢالآ ڤرينتهڽ دان منيڠݢلکن
سݢالآ لآرڠنڽ .موده-مودهن کهيدوڤن کيت سموا
منداڤت کبرکتن د دنيا دان اخيرة.
سيدڠ جمعة يڠ دملياكن،
کهيدوڤن مروڤاکن امانه يڠ اکن دڤرتڠݢوڠجوابکن
دهادڤن الله کلق .جوسترو ،کيت ڤرلو ممَتيکن
بهاوا ستياڤ اڤ يڠ ماسوق ک دالم توبوه کيت
اداکه حلال دان سوچي دري کدوا-دوا سودوت،
ايَي کاندوڠن دان سومبرڽ .اين کران اي باکل
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منجادي داره دان داݢيڠ کيت .فرمان الله دالم
سورة البقرة ايات : 168
اَ ُعو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِجي ِم:

َۡ
َ َ َٰ ٗ َ ٗ َ َ
َ َ ُّ َ ذ ُ ُ ُ ْ
ذ
َٰٓ
يأيها ٱَلاس ُكوا مِما ِِف ٱۡل ِ
ۡرض حلٗل طيِبا ول
ذ ۡ َ َٰ ذ ُ َ ُ
تَتذب ُعوا ْ ُخ ُط َ
ك ۡم َع ُد ٞو ُّمب ٌ
َٰ
ي ١٦٨
ل
ۥ
ه
ن
إ
ن
ط
ي
ٱلش
ت
و
ِ
ِ
ٍۚ
ِ
ِ
ِ

مقصودڽ :

”واهاي سکالين ماءنَي ماکنله دري اڤ يڠ اد د
بومي يڠ حلال لآݢي باءيق دان جاڠنله کامو
ايکوت ججق لڠکه شيطان کران سَوڠݢوهڽ
شيطان ايت اياله موسوه يڠ ترڠ ڽات باݢي کامو“.
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ايات اين منجلَکن کهاروسن کڤد سلوروه
ماءنَي مماکن سݢالآ يڠ حلال دان باءيق يڠ اد
د موک بومي کچوالي ڤرکارا-ڤرکارا يڠ دحرامکن.
سيدڠ جمعة يڠ دکاسيهي سکالين،
عموم مڠتاهوءي ،ترداڤت باڽق ماکنن سنة يڠ بوليه
دعملکن دالم کهيدوڤن سهارين سڤرتي کورما،
کيَميس ،مادو ،بواه تين ،بواه زيتون ،بواه دليما،
کاچڠ بادم ،دان سباݢايڽ .د زمان متاخير اين
مونچول ڤولآ باڽق ڤرودوک براساسکن ماکنن سنة
سڤرتي چوکلت کيَميس کورما دان سباݢايڽ
.ماکنن سنة اين بوکن سهاج تربوقتي خاصيتڽ دري
سݢي ساءينتيفيک ) ،(saintifikماله منداڤت ڤهالآ
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جک دنياتکن مڠيکوت القرءان دان سنة نبي صلى
الله عليه وسلم.
مادو ميثلڽ مروڤاکن ساتو-ساتوڽ ماکنن يڠ
دحاصيلکن لبه .اي مميليقي سموا کومڤونن
کڤرلوان هيدوڤ ماءنَي سڤرتي اينزيم )،(enzim
ۏيتامين ) ،(vitaminمينرل ) (mineralيڠ ممبنتو
فوڠَي اوتق .مادو جوݢ منجادي ڤناور ڤد باڽق
ڤڽاکيت سڤرتي يڠ الله سبوت دالم سورة النحل
ايات :69
اَ ُعو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِجي ِم:

ُذ ُ
ُُٗ َ ۡ
ُ ذ َ َ َٰ َ ۡ ُ ُ ُ َ
ي ُر ُُ
َ
ت فٱسل ِك سبل رب ِ ِ
ُك ٱثلمر ِ
ك ذلٗل َۚ
ثم ِلُك مِن ِ
َٓ
ُۢ ُ ُ َ َ َ ُ َٰ َ ۡ َ ٌ َ ۡ ُّ ٞ
ذ
ُ
ٞ
اس
مِن بطون ِها َشاب ُّمتلِف ألونهۥ فِيهِ ِشفاء ل ِلن ِ ٍۚ
ٗ َ
ذ
َ ذ َ
َ َ
إِن ِِف ذَٰل ِك ٓأَليَة ل ِق ۡومٖ َي َتفك ُرون ٦٩
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مقصودڽ :

”کمودين ماکنله دري سݢالآ جنيس بوڠا-بوڠاءن
دان بواه-بواهن ﴿يڠ اڠکاو سوکاي﴾ سرتا توروتله
جالن ٢ڤراتورن توهنمو يڠ دالهامکن دان دمودهکنڽ
کڤدمو ﴿دڠن ايت﴾ اکن کلوارله دري دالم بادنڽ
مينومن ﴿مادو﴾ يڠ برلآءينن ورناڽ يڠ مڠاندوڠي
ڤناور باݢي ماءنَي ﴿دري برباݢاي-باݢاي
ڤڽاکيت﴾ .سَوڠݢوهڽ ڤد يڠ دمکين ايت اد تندا
﴿يڠ ممبوقتيکن کمورهن الله﴾ باݢي اورڠ-اورڠ يڠ
ماهو برفيکير“.
سيدڠ جمعة سکالين،
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کتيک رمضان يڠ لآلو ماجوريتي اومت اسلام
مڠمبيل ماکنن سنة خصوسڽ کورما کتيک وقتو
بربوک دان برسحور .بݢيتو جوݢ کتيک منونايکن
ڤواسا سنة انم شوال يڠ موليا اين .عملن اين باءيق
اونتوق دتروسکن اونتوق سڤنجڠ تاهون باݢي
ممَتيکن کصيحتن توبوه بادن دسمڤيڠ ڤماکنن يڠ
سايمبڠ دان صيحت .جوسترو ،خطيب ايڠين
برکوڠَي ببراڤ ڤندوان اونتوق کباءيقن کيت
برسام.
ڤرتام :سباݢاي خليفه ،توبوه بادن اداله امانه الله
سباݢايمان کيت لآهير صيحت دان سمڤورنا.
جاݢله امانه اين سباءيق-باءيقڽ اݢر داڤت کمبالي
کڤد الله دالم کاداءن يڠ سام.
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کدوا :ماکنن يڠ دامبيل بوکن سهاج ڤرلو برسيه
تتاڤي ڤرلو دڤَتيکن داتڠ درڤد سومبر يڠ حلال.
کتيݢ :کنل دان سيڠکڤ کلبيهن ماکنن دان
ڤماکنن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوڤايا بادن
منجادي لبيه صيحت ،هيدوڤ منجادي لبيه برکة
دڠن ايذين الله.
سبلوم مڠاخيري خطبه ڤد هاري اين ماريله رنوڠي
موتيارا کات حکماء:
”کصيحتن اداله مهکوتا د اتس کڤالآ اورڠ يڠ
صيحت دان اي تيدق داڤت دليهت ملاءينکن
اورڠ يڠ ساکيت .ڤروت اداله کڤالآ سݢالآ ڤڽاکيت
دان ڤنچݢهن ايت اداله کڤالآ سݢالآ اوبتن“.
اَ ُعو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِجي ِم:
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َ َ ُّ َ ذ َ َ َ ُ ْ ُ ُ ْ
َ َ َٰ َ َ َ ۡ َ َٰ ُ
كمۡ
َٰٓ
ت ما رزقن
يأيها ٱَّلِين ءامنوا ُكوا مِن طيِب ِ
َ ۡ ُ
َ
َ
ك ُروا ْ ِ ذَّلل ِ إن ُك ُ
نت ۡم إِيذاهُ ت ۡع ُب ُدون ١٧٢
وٱش
ِ

مقصودڽ :

”واهاي اورڠ-اورڠ يڠ برايمان! ماكنله دري بندا-
بندا يڠ باءيق ﴿يڠ حلال﴾ يڠ تله كامي بريكن كڤد
كامو ،دان برشكورله كڤد الله ،جك بتول كامو
هاڽ برعباده كڤداڽ“.
َبا َر َك اللَّ ُه لِي َولَ ُك ْم فِى الْ ُق ْر َء ِان الْ َع ِظي ِمَ ،ونَ َف َع ِني َواِ َّياكُ ْم
بِ َما فِي ِه ِم َن الآ َي ِ
ات َوال ِّذ ْك ِر الْ َح ِكي ِمَ ،و َت َق َّب َل ِم ِّني َو ِم ْن ُكم
الَ ِمي ُع الْ َعلِي ُم ،اَقُو ُل َق ْولِي َه َذا َواَ ْس َت ْغ ِف ُر
تِلا َ َو َت ُه اِنَّ ُه ُه َو َّ
ين َوالْ ُم َْلِ َم ِ
ات،
اللَّ َه الْ َع ِظي َم لِي َولَ ُك ْمَ ،ولِ ََائِ ِر الْ ُم َْلِ ِم َ
ين َوالْ ُمؤ ِْم َن ِ
ات ،فَ ْاس َت ْغ ِف ُرو ُه فَ َيا فَ ْو َز الْ ُم َْ َت ْغ ِف ِر ْي َن
والْ ُمؤ ِْم ِن َ
َو َيا ن ََجا َة التَّائِبِ ْي َن.
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