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برمقصود" :واهاي اورغ يغ براميان ،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 ،جكـ كامو بنر براميان 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 مغهورايكن تاجوق
تيغكتكن عملن فد سفولوه مامل تراخري رمضان.
فد وقتو اين ،كيت سوده براد دامل تيمفوه سفولوه
مامل تراخري رمضان .فرلو دايغتكن بهاوا تيمفوه تراخري اين
اداله امت برنيالي دان برهرض يغ فرلو دربوت اوليه
سلوروه اومت إسالم .حال اين دمكني كران فد سفولوه
مامل تراخري دامل بولن رمضان ،اهلل سبحانه وتعاىل تله
مغانوضرهكن كفد همباث ساتو مامل يغ دناماكن ليلة
القدر .فاهال برعبادة فد مامل ترسبوت مثاماءي فاهال
برعبادة سالما سريبو بولن اتاو الفن فولوه تيض تاهون
عمور كيت .فرمان اهلل سبحانه وتعاىل يغ دباخكن فد اول
خطبة تادي دامل سورة القدر ايات  1هيغض  5يغ برمقصود:
"سسوغضوهث كامي منورونكن (القرءان) اين فد ليلة
القدر .دان اف جالنث كامو دافت مغتاهوي اف دي
كبسرن ليلة القدر؟ ليلة القدر ايت لبيه باءيق درفد سريبو
بولن .فد مامل ايت ،تورون مالئكة دان جربيل دغن ايذين
توهن مريك كران ممباوا سضاال فركارا (يغ دتقديركن
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برالكوث فد تاهون برايكوت) .سجهرتله مامل (يغ بركت
ايت) هيغض تربيت فاجر".
معاشر املسلمني رمحكم هلل،
سباضاي اورغ يغ براميان كيت فرلو لبيه برمسغت
اونتوق ممفرباثق عمل عباده فد بولن رمضان خصوصث فد
سفولوه مامل تراخري اين .حال اين كران اهلل سبحانه وتعاىل
تله ممربي كأيستيميوأن دان ضنجرن يغ باثق كفد كيت
سباضاي اومت نيب حممد صلى اهلل عليه وسلم .فغحياتن
دامل بولن رمضان بوكن سقدر هاث برعبادة فد هاري
ترتنتو سهاج ،بهكن هندقله دالكوكن عمل عبادة ايت
سخارا استقامه دان برتروسن .بضيندا رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم سنديري اداله مروفاكن خونتوه موءمني يغ
ترباءيق دامل مغحياتي سفولوه مامل تراخري دامل بولن
رمضان .حال اين سالرس دغن حديث يغ دروايتكن اوليه
االمام امحد درفد سيدتنا عائشه رضي اهلل عنها يغ
برمقصود:
"اداله رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم براوسها برسوغضوه-
سوغضوه (برعبادة) فد سفولوه اخري(رمضان) ملبيهي
كسوغضوهنث فد بولن-بولن يغ الءين".
4

حديث اين تله منجلسكن كفد كيت بهاوا جك
سفولوه مامل تراخري رمضان اداله مروفاكن ساعت دمان
بضيندا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ممفرباثق عملن دغن
مغجوتكن اهلي كلوارض اونتوق برسام-سام دغن بضيندا
ملقساناكن عبادة-عبادة سنة ،اينكن فوال كيت سباضاي
اومتث؟ سواجرث خونتوه يغ دتوجنوقكن اوليه بضيندا دامل
مغحياتي سفولوه مامل تراخري رمضان هندقله دجاديكن
تلدان كفد سلوروه اومت إسالم بهاوا بتاف تيغضي دان
برنياليث دتيق-دتيق تراخري رمضان يغ سدغ كيت اللوءي
ساعت اين .الغكه مالغث جك كيت مساكني الفا دان الالي
دامل ملقساناكن عبادة كيت فد ساعت-ساعت رمضان يغ
كيان مالبوهكن تريايث.
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
اوليه ايت ،دامل تيمفوه سفولوه مامل تراخري اين
سفاتوتث كيت مساكني برمساغت تنفا راس مجو دان
برفوتوس اسا اونتوق مالكوكن عمل عبادة باضي ممفراوليه
سرباف باثق فاهال دان ضنجرن درفد اهلل سبحانه وتعاىل.
انوضره يغ بسر اين سهاروسث كيت تيدق سيا-سياكنث.
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كيت فرلو مغمبيل فلواغ فد فغهوجوغ رمضان اين دامل
اوسها منخاري كريضاءن دان كأمفونن درفد اهلل سبحانه
وتعاىل .دامل سبواه حديث يغ دروايتكن اوليه االمام
البخاري درفد ابو هريرة رضي اهلل عنه بهاواسث رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم برسبدا يغ برمقصود:
"بارغسيافا برقيام فد مامل القدر دغن فنوه كأميانن دان فنوه
فغهارفن اكن دامفونكن باضيث دوسا يغ تله اللو".
انتارا عملن يغ بوليه كيت الكوكن اونتوق
منيغكتكن عبادة كيت فد سفولوه مامل تراخري اين اداله
دغن براعتكاف دمسجد ،مالكوكن قيام الليل ،منونايكن
صالة سخارا برمجاعه ،منديريكن صالة-صالة سنة،
ممفرباثق برذيكري ،براستغفار ،برصلوات ،برتداروس
القرءان دان بردعاء مموهون كأمفونن درفد اهلل سبحانه
وتعاىل .باضي مريك يغ برمتو ليلة القدر داجنوركن بردعاء
دغن دعاء يغ داجركن اوليه بضيندا رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم سباضاميان حديث يغ دروايتكن اوليه االمام
الرتمذي درفد سيدتنا عائشه رضي اهلل عنها فرنه برتاث  :يا
رسول اهلل اندايكن اكو برمتو ليلة القدر ،اف يغ هاروس
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اكو اوخفكن فد مامل ايت؟ بضيندا رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم منجواب اوخفكنله:
حبَُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عنَِّى"
"الَّلَهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ ُت ِ
برمقصود" :يا اهلل ،يا توهنكو ،سسوغضوهث اغكاو
سنتياس ممعافكن (كساهلن همبا-همبامو) ،الضي سوك
ممعافكن ،اوليه ايت معافكنله كساهلنكو".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
جوسرتو سباضاي روموسن اونتوق مغاخريي خطبة
فد كالي اين ،منرب ايغني مثرو كفد مجاعه سكالني ،ماريله
سام-سام كيت مربوت فلواغ كأمسن فد سفولوه مامل
تراخري اين .جاغنله كيت الالي دغن كسيبوقكن مغجر
دنيا هيغض كيت لوفا مثمفورناكن عملن صاحل سباضاي
بكلن اونتوق برمتو دغن اهلل سبحانه وتعاىل .براونتوغله
كيت سباضاي اومت نيب حممد صلى اهلل عليه وسلم كران
ممفروليه فلواغ سبسر اين دامل كهيدوفن كيت .دان روضيله
فوال باضي مريك يغ سديكيت فون تيدق براوسها ممنفعتكن
كسمفنت يغ دبريكن اوليه اهلل سبحانه وتعاىل ددامل بولن يغ
مليا اين .موده-مودهن رمضان يغ كيت متفوهي تاهون اين
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اكن منجادي تيتيق فروبهن دامل ديري كيت اونتوق
منجادي انسان يغ براميان برتقوى دان درضاءي اهلل سبحانه
وتعاىل .فرمان اهلل سبحانه وتعاىل دامل سورة طه ايات :75
ﰆﰇ ﰈﰉ ﰊﰋ ﰌﰍﰎﰏ
ﰐ

برمقصود" :دان سسياف يغ داتغ كفدث سدغ دي براميان،
سرتا دي تله مغرجاكن عمل-عمل يغ صاحل ،مك مريك
ايت اكن براوليه متفت-متفت تيغضل يغ تيغضي درجتث".
ن ﮧﮍﭮ ﮡ
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ينَ اوَ اَي ﭝاَةَٱلتَّائِب اِيَ
ﰁفَ اياَف ْو ازَٱلْ ُم ْس اَتغف ِر اَ
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