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برمقصود" :واهاي اورغ يغ برإميان ،طاعتله كامو كفد اهلل
دان طاعتله كامو كفد رسول اهلل دان كفد "أوىل األمر"
(اورغ يغ بركواس) درفد كالغن كامو .كمودين جكـ
كامو بربنته-بنته (برسليسيهن) دامل سسواتو فركارا ،مكـ
هندقله كامو مغمباليكنث كفد (كتاب) اهلل (القرءان) دان
(السنة) رسولث ،جيك كامو بنر برإميان كفد اهلل دان
هاري أخرية .يغ دمكني اداله لبيه باءيق (باضي كامو) ،دان
لبيه ايلوق فوال كسودهنث".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
ماريله كيت منيغكتكن كتقواءن كفد اهلل سبحانه
وتعاىل دغن برسوغضوه-سوغضوه ملقساناكن سضاال
فرينتهث دان منيغضلكن سضاال الرغنث .موده-مودهن
كيت مندافت رمحة دان كربكنت هيدوف ددنيا دان
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داخرية .خطبة فد كالي اين اكن ممفركاتاكن تاجوق
مسارقكن رمضان دغن مغضنداكن عبادة .فرمان اهلل
سبحانه وتعاىل يغ دباخكن فد اول خطبة تادي دامل سورة
البقرة ايات  185يغ برمقصود:
"(ماس يغ دواجبكن كامو برفواسا ايت اياله) بولن رمضان
يغ فدث دتورونكن القرءان ،منجادي فتوجنوق باضي
سكالني مأنسي ،دان منجادي كرتاغن-كرتاغن يغ
منجلسكن فتوجنوق دان (منجلسكن) فربيذأن انتارا يغ بنر
دغن يغ ساله .اوليه ايت ،سسياف دري انتارا كامو يغ
مثقسيكن انق بولن رمضان (اتاو مغتاهويث) ،مك هندقله
اي برفواسا بولن ايت"...
معاشر املسلمني رمحكم اهلل،
فوجي دان شكور كفد اهلل سبحانه وتعاىل كران
دغن ليمفه كورنيا دان ايذينث كيت ماسيه دبريكن
كهيدوفن دان كصيحنت اونتوق مثمبوت بولن رمضان فد
تاهون اين .بولن يغ فنوه دغن كمولياءن ،كرامحنت دان
كربكنت .بولن يغ ممفوثاءي كلبيهن بربنديغ دغن بولن-
بولن يغ الءين .بولن يغ دجنجيكن دغن رمحة فد اول
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كداتاغنث ،دايكوتي دغن فغمفونن دوسا فد فرتغهنث ،سرتا
دبيبسكن درفد ايف نراك فد فغهوجوغث .باضي همبا-همبا
اهلل سبحانه وتعاىل يغ بنر-بنر مغهيدوفكن بولن رمضان،
اكن دبوك سلواس-لواسث فينتو شرض ،دتوتوف فينتو
نراك ،دضنداكن فاهال ،دامفونكن دوسا دان دمقبولكن
دعاء .دمتبه فوال دغن اداث مامل ليلة القدر ،مامل يغ كلبيهن
برعبادهث لبيه باءيق درفد برعباده سريبو بولن .دامل سبواه
حديث يغ دروايتكن اوليه االمام مسلم دري ابو هريرة
رضي اهلل عنه بهاواسث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
برسبدا يغ برمقصود:
"افابيال تيبا بولن رمضان ،فينتو شرض دبوك ،فينتو نراك
دتوتوف ،دان شيطان اكن دبلغضو"
سسوغضوهث بولن رمضان مروفاكن وقتو ترباءيق
اونتوق كيت منديديق ديري كيت ك اره كباءيقكن كران
فد بولن اين كيت بوكن سهاج دواجبكن اونتوق برفواسا
دان مغاول هاوا نفسو ،بهكن كيت دتونتوت اونتوق
ممباثقكن عملن سنة ددامل بولن اين .انتارا عملن سنة يغ
داجنوركن اوليه اجرن إسالم فد سفنجغ بولن رمضان اياله
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عملن برسحور .سحور بوكن سهاج ممربيكن تناض اونتوق
كيت برفواسا فد سياغ هاري ماله عملن اين جوض
مغندوغي كربكنت دان مروفاكن فربواتن يغ ممبيذاكن
فواسا اومت إسالم دغن فواسا فغانوت اضام الءين .دامل
سبواه حديث يغ دروايتكن اوليه االمام مسلم درفد عَ ْم ُرو
ابن العَاص رضي اهلل عنه بهاواسث رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم برسبدا يغ برمقصود:
"سسوغضوهث فربيذأن فواسا كيت (اومت إسالم) دغن
فواسا اهلي كتاب (يهودي دان نصراني) اداله ماكن
سحور".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
صالة سنة تراويح سخارا برمجاعه جوض اداله
مروفاكن عملن سنة يغ دتونتوت دامل إسالم .حال اين
دمكني كران بارغ سياف يغ مغهيدوفكن مامل-مامل دامل
بولن رمضان دغن ممفرباثق عملن صالة سنة دغن كأميانن
دان مغهارفكن ضنجرن درفد اهلل سبحانه وتعاىل اكن
دامفونكن دوسا-دوساث يغ تله اللو .صالة سنة وتر جوض
جاغن دلوفاكن كران اي مروفاكن صالة سنة يغ دتونتوت
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مغرييغي صالة سنة تراويح .دامل سبواه حديث يغ
دروايتكن اوليه االمام البخاري درفد ابو هريرة رضي اهلل
عنه بهاواسث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم برسبدا يغ
برمقصود:
"سسيافا يغ برديري (برعباده) فد مامل رمضان كران اميان
دان مغهارفكن ضنجرن درفد اهلل ،دامفونكن دوسا-
دوساث يغ تله اللو"
انتارا عملن الءين يغ بوليه كيت الكوكن دامل بولن
رمضان اياله كيت دضالقكن ممباخ القرءان كران بولن
رمضان اداله مروفاكن بولن يغ دتورونكن القرءان .هياسي
له فنداغن مات كيت دغن ممباخ ايات سوخي القرءان
الكريم .عملكنله ممباخ القرءان فد بولن اين سكورغ-
كورغث ساتو جزوء ستياف هاري اضر كيت دافت ختم
القرءان دامل بولن رمضان اين .عملن برصدقه جوض جاغن
دلوفاكن كران دغن عملن ترسبوت اكن دافت ممبنتو دان
مريغنكن بنب اومت إسالم يغ برادا دامل كسمفينت دان
كميسكينن ،خونتوهث سفرتي ممربي ماكن اونتوق اورغ
بربوك فواسا سباضاميان حديث يغ دروايتكن اوليه االمام
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الرتمذي درفد زيد بن خالد رضي اهلل عنه بهاواسث رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم برسبدا يغ برمقصود:
"سسيافا ممربي ماكن اورغ-اورغ يغ برفواسا ،مك باضيث
فاهال سفرتي اورغ يغ برفواسا ترسبوت ،تنفا مغوراغي
فاهال اورغ يغ برفواسا ايت سديكيت فون جوض".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
سالءين ايت ،فرباثقكنله اوخافن كلمة ذيكري دان
برصلوات دامل بولن رمضان اين .ايلقكن ديري كيت درفد
بركات دوستا ،مغومفت ،ممفتنه ،فرخاكفن يغ سيا-سيا
دان سباضايث .افابيال تيبا وقتو مامل اوسهاكنله اضر كيت
دافت ملقساناكن عملن قيام الليل باضي منيغكتكن الضي
عملن كروحانيان دامل بولن رمضان اين.
سباضاي مغاخريي خطبة فد كالي اين ،منرب سكالي
الضي مثرو مجاعه سكالني اضر منجاديكن كحاضرين بولن
رمضان فد كالي اين سباضاي فغضرق يغ ممباوا فروبهن
كفد ديري كيت اونتوق سنتياس منيغكتكن كطاعنت كفد
اهلل سبحانه وتعاىل دغن مالكوكن عمل عباده يغ
دفرينتهكن دان منيغضلكن سضاال يغ دالرغ اوليه اهلل
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سبحانه وتعاىل .مسوض عملن دان عباده يغ كيت الكوكن
سفنجغ بولن رمضان اين اكن دترميا دان مندافت ضنجرن
سرتا كريضأن درفد اهلل سبحانه وتعاىل .فرمان اهلل سبحان
وتعاىل دامل سورة اإلسراء ايات : 19
ﭤﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ
ﭭ ﭮﭯﭰ

برمقصود " :دان سسيفا يغ مغهندقي اخرية دان براوسها
مغرجاكن عمل-عمل يغ باءيق اونتوق اخرية دغن اوسها
يغ اليق باضيث ،سدغ اي براميان ،مك مريك يغ دمكني
كأداءنث ،دبري فاهال اكن عمل اوسهاث"
ن ﮧﮍﭮ ﮡ
اَب اركاَ ﭞ ﯬﯶ ََِبلْ ُق ْر اء َِان ﯻ اون اَـ اف اع ِ َ
ﮢ ﮣ ﮤ وَتَقَبَّلَ ﭞ ﮖ

ِت اال اوتا ُهَ
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