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سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
ساي مثرو كفد توان-توان دان ديري ساي سنديري ،ماريله
سام-سام كيت منيغكتكن كتقواءن كيت كفد اهلل
دغن ملقسناكن سضاال فرينتهث دان منجاءوهي سضاال
تضهنث .مسوض كيت مندافت كبهاضياءن ددنيا دان جوض
دأخرية .تاجوق خطبة مجعة فد هاري اين اياله":اهلل دمسبه
سفنجغ حياة".
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سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
سام اد كيت سدر اتاو فون تيدق ،كيت كيين سوده براد
فد  62رمضان باضي تاهون  7341هجرة دان كيت
سكارغ براد دفغهوجوغ رمضان يغ ترأخري باضي تاهون
اين .عبادة دبولن رمضان يغ كيت لقساناكن اين هندقله
بنر-بنر إخالص دان منفيت كهندق شَرَع .ديديقكن
رمضان يغ منديسيفلينكن

mendisiplinkan

ديري كيت

دري موال باغون برسَحُور سهيغضاله كيت هندق تيدور
مسوال ،ممربيكن سوات فغيسني يغ ساغت برمعنى دامل
منجالين كهيدوفن يغ بركوالييت  .berkualitiالغكه إيلوق
دان باءيقث ،سكرياث كيت دافت مغكلكن روتني هارين
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سفرتيمان يغ كيت اللوءي سكارغ اين دبولن-بولن يغ
الءين .مالكوكن سسوات عملن سخارا إِ ْستِقَامَة اتاو
برتروسن اداله سسوات يغ ساغت دتونتوت اوليه إسالم،
سفرتيمان يغ دجلسكن دامل ساتو حديث رواية امام
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قَ َال أ حَد َوُمهُ َوإِ حن قَ َّل".
ارتيث :بهاواساث رسول اهلل

تله دتاث; أفاكه عملن يغ

فاليغ دسوكاءي اوليه اهلل

)

؟ (اللو رسول اهلل

منجواب; (عملن يغ فاليغ دسوكاءي اهلل اياله عملن يغ
دالكوكن) سخارا برتروسن واالوفون سديكيت".
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اوليه ايت ،مسبهله اهلل دان تاكوتله كفداث دسفنجغ حياة
كيت ،جاغنله وجود صفة تاكوت كفد اهلل هاث فد بولن
رمضان سهاج .جاغن فوال القرآن دإيغت دان دباخ هاث
فد بولن يغ موليا ايت سهاج .تروسكنله ملقسناكن عبادة
سفرت صالة سخارا برمجاعة ،تداروس القرآن دان قيام
الليل سخارا برتروسن فد بولن-بولن يغ الءين جوض.
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل،
رمضان فد تاهون اين اكن براللو ،جادي ،اف فوال
سلفس رمضان؟ باضيمان فوال عملن كيت فد بولن
ص َفر دان بولن بولن
شوال ،ذوالقعدة ،ذواحلجةُ ،محَرمَ ،
-

يغ الءين؟ باضيمان جوض أخالق كيت فد بولن-بولن يغ
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الءين؟ افاكه كسنث ستله سبولن كيت مندافت التيهن
فد بولن رمضان اين؟ اداكه مسواث ترهنيت افابيال تيباث 7
شوال؟ جوسرتو ،ددفن كيت اد برباف مسئله يغ فرلو
كيت فيكريكن برسام دان برحماسبه ديري ،انتاراث اياله،
كاالو كيت مراس روضي جك ترلفس صالة سنة تراويح
كران فضيلةث ،كناف كيت تيدق مراس روضي افابيال
ض يغ الءين سخارا برمجاعة
كيت تيدق صالة فَ حر ُ
دمسجد؟ تيدقكه كيت فرنه مندغر سارانن دان فسنن يغ
دتيتهكن اوليه اهلل

دان جوض رسولث

تنتغ

كلبيهن كلبيهن مريك يغ ممعموركن مسجد دان
-

مالكوكن صالة سخارا برمجاعة؟ سفرتيمان اهلل
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مقصودث" :هاثاساث مريك يغ ممعموركن مسجد-مسجد
اهلل اداله دري كالغن مريك يغ برإميان كفد اهلل دان هاري
أخرية ،دان منديريكن صالة ،منونايكن زكاة ،دان مريك
تيدق تاكوت مالءينكن كفد اهلل ،مك موده-مودهن
مريك إيتوله يغ اكن ترضولوغ دري كالغن مريك يغ
مندافت فتنجوق".
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دان رسول اهلل

تله برسبدا دامل سبواه حديث رواية

اْلماع ِة أَفحضل ِ
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صالَةُ حَ َ َ َ ُ ح َ
البخاري دان مسلم; " َ
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يغ برمقصود":صالة برمجاعة ايت لبيه باءيق درفد صالة
برسنديرين سباثق  61كالي ضندا".
اَُيوهلَه واهي اومت إسالم سكالني! ماريله كيت سام-
سام مغ ِع َمرَهْكن رومه-رومه اهلل ،يعنى مسجد-مسجد
فد ستياف ماس ،بوكن هاث دبولن رمضان اين سهاج.
إيكتله جنتوغ هاتي كيت دغن مسجد ،موده-مودهن
كيت اكن مندافت ناءوغن اهلل فد هاري اخرية كلق ،يغ
تيادا الضي ناءوغن كسالمنت كخوالي ناءوغن ِالَهِي.
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هيدوفكن كمبالي مسجد دغن صالة صالة فرض سخارا
-

برمجاعة .اجق دان اجرله اهلي كلوارض ،سانق سودارا
دان جرين تتغض كيت اونتوق منخينتاءي دان مريندوءي
رومه رومه اهلل دغن ممعموركنث .جاديكن سواسان فد
-

مامل مامل رمضان ،برالكو جوض فد مامل-مامل يغ الءين.
-

سيدغ مجعة يغ دكاسيهي سكالني،
افابيال بولن رمضان يغ كيت سدغ براد دداملث سكارغ
اين منيغضلكن كيت ،مك ماريله سام سام كيت
-

ممعموركن مسجد دغن خارا مغيكوتي كلس كلس اتاو
-

فروضريم-فروضريم  program-programفغاجني علمو اضام
يغ دأداكن .إسالم امت ممبنخي كجاهيلن دان اومتث
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سنتياس دضالقكن سوفايا سنتياس منونتوت علمو اضام،
سستغه اورغ برفندافت ،توضس منونتوت علمو اياله
كتيك دزمان فرسكوهلن دهولو سهاج ،ستله متت
فرسكوهلن مك متت له توضس منونتوت علمو .فندافت
يغ سفرت اين اداله ساله ،ترتولق دان تيدق دترميا اوليه
مريك يغ بنر-بنر ممهمي إسالم .إسالم اداله اضام يغ
ممبنرتاس كجاهيلن ،سفرتيمان رسول اهلل

برسبدا دامل

سبواه حديث صحيح رواية اِْبن مَاجَه دان سالءينث:
ارتيث :رسول اهلل
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ُك ِّل ُم حسلِ ٍم".
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مقصودث :منونتوت علمو (فغتاهوان اضام ايت) ساتو
كواجيفن باضي تيف تيف اورغ إسالم (لالكي دان
-

فرمفوان).
سيدغ مجعة يغ دحرميت سكالني،
انتارا سواسان يغ ترباءيق ،دافت دليهت دبولن رمضان يغ
موليا اين اياله ،عملن ممباخ القرآن سخارا برتدارس.
كدغرن دمسجد-مسجد ،دسورار سورار ماله دفجابت-
-

فجابت ضما  gemaسوارا اومت إسالم مغالونكن باخاءن
القرآن .تيدق كورغ جوض يغ توروت سرتا دامل فروضرم
تداروس القرآن يغ دأجنوركن اوليه مسجد مسجد .اد
-

جوض يغ سخارا اينديؤيدو برسوغضوه-سوغضوه اونتوق
11

مغهابيسكن  43جزء القرآن دامل بولن رمضان اين.
فرسوءالنث ،كناف سواسان اين هاث برالكو فد بولن
رمضان اين سهاج؟ اداكه القرآن اين دتورونكن هاث
اونتوق دباخ فد بولن رمضان اين سهاج؟ افاكه كلبيهن
ممباخ القرآن تردافت فد بولن رمضان اين سهاج؟ كناف
فد بولن رمضان اين كيت بوليه منخاري ماس اونتوق
ممباخ القرآن؟ افاكه فرجواغن رسول اهلل

 ،فارا

صحابة دان ضينراسي يغ سلفس درفد مريك يغ بضيتو
برتوغكوس لوموس اونتوق منضقكن القرآن ،دمسبوت
اوليه ضينراسي كيت يغ هاث ممباخاث فد بولن رمضان اين
سهاج؟ القرآن دتورونكن بوكن سقدر اونتوق دباخ اتاو
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دفرتنديغكن ،تتايف اي سباضاي كتاب هداية يغ واجب
دفهمي ،دعملكن دان منجادي فندوان هيدوف كفد
كيت ددنيا اين ،سوفايا كيت مغتاهوءي يغ مان ساتو
جالن يغ بتول دان جالن يغ سست .اهلل
سورة البقرة ،ايات :6-7
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مقصودث" :ا ،ل ،م .كتاب القرآن اين ،تيدق اد سبارغ
شك فداث (تنتغ داتغث درفد اهلل دان تنتغ
كسمفورناءنث); اي فوال منجادي فتنجوق باضي اورغ-
اورغ يغ هندق برتقوى".
،

سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل
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دبولن رمضان يغ كيت براد دداملث سكارغ اين اداله بولن
رمحة دان بولن مليمفه رواه رزقي باضي سستغه ضولوغن،
سفرت انق انق يتيم دان فقري مسكني .مشاركات كيت
-

يغ كاي راي ماسيغ ماسيغ بربوت اونتوق مالكوكن
-

كباءيقكن ،سفرت برصدقة دغن خارا ممربي سومبغن
واغ دان منجامو اورغ بربوك فواسا ،تراوتاماث يغ
ترديري درفد فقري مسكني دان انق يتيم .تتايف مالغ
سكالي باضي سستغه مريك ،كضمبرياءن يغ دهارفكن
برفنجغن اين ،روفا-روفاث فرضي لثف دغن فرضيث
رمضان .مريك كمبالي دلوفاكن دان تيدق دفدوليكن.
تيادا الضي سومبغن كفد مريك سفرتيمان يغ تردافت
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ددامل بولن رمضان اين .اوليه ايت ،ماريله كيت سام-سام
كيت مرنوغ دان منيالي ديري كيت مسوا ،اداكه سضاال
عمل عبادة ،عملن برصدقة دان سباضايث هاث كيت
لقساناكن دبولن رمضان اين سهاج؟ دان كيت هاث بنر-
بنر طاعة دان مثمبه اهلل هاث دبولن اين سهاج؟ جوافنث
تنتوله تيدق ،كيت منتوحيدكن اهلل دان مثمبهث دسفنجغ
حياة هيدوف كيت ،سهيغضاله داتغ كفد كيت مسوا
كماتني يغ تله دتقديركن اوليه اهلل

كفد كيت .اهلل

برفرمان دامل سورة آل عمران ءايات :744
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مقصودث" :دان سضراله كامو كفد (مغرجاكن عمل-
عمل يغ باءيق اونتوق مندافت) كأمفونن دري توهن
كامو ،دان (مندافت) شرض يغ بيدغث سلواس سضاال
الغيت دان بومي ،يغ دسدياكن باضي اورغ-اورغ يغ
برتقوا;".
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ات والحمؤِمنِني والحمؤِمنَ ِ
ولَ ُكم ولِسائِِر الحمسلِ ِمني والحمسلِم ِ
ات
ُ ح حَ َ ُ ح َ َ ُح حَ َ ُح
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الرِححي ُم.
استَ حغ ِفُرحوهُ إِنَّهُ ُه َو الحغَ ُف حوُر َّ
فَ ح
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