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ڤلواڠ مڠڬنداكن ڬنجرن

ڤلواڠ مڠڬنداكن ڬنجرن
( جون 26م   /رمضان 437ﻫ)
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ا ْلحم َْد ُ لِلّه ِ الذ ِي ع ََّل ّم َ و َأَ نْعَمْ ،و َهَد َانا َ ب ِالْق ُرآن لِلَتِي هِي َ أَ ق ْو َم،
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لا ّ ِإلَه َ ِإ َّ
أَ شْهَد ُ أَ ن َّ
ن سَيِّد َنَا مُح ََّم ّدًا عَبْدُه ُ
ك لَه ُ ،و َأَ شْهَد ُ أَ َّ ّ
لا ّ الل ّه ُ وَحْدَه ُ لا َ شَر ِي َ
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َّ
صحَابِه ِ أَ جْم َعِينَ.
سل ِ ّ ْم عَلَى سَيِّدِنَا مُح ََّم ّدٍ و َعَلَى آلِه ِ و َأَ ْ
ل وَ َ
الل ّه ُ َّ ّم َ
ص ِّ

وَرَسُولُه ُ.

صيْك ُ ْم و َِإ َّي َّّايَ بتَِقْو َى الل ّه ِ وَطَاع َتِه ِ ،فَق َ ْد فَاز َ
أ َّمَّّا بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ الل ّهِ ،ا َِّ َّت ّق ُوا الل ّهَُ ،أ ْو ِ
6

ن خَيْر َ َّ
اب ،لَع َّ ََّل ّك ُ ْم
ن يَا ُأول ِي ا ْلأَ ل ْب َ ِ
الت ّقْو َى ،و َّ ََّات ّق ُو ِ
الز َّّادِ َّ َّ
ال ْم َُّ َّت ّق ُونَ ،و َت َز َ َّ َّوّدُوْا ف َِإ َّ ّ َّ

تُفْلِحُونَ.
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ساودارا-ساوداراكو يڠ دكاسيهي اهلل،
تقوى اياله انتارا نعمت اهلل سباانه وتعال يڠ تربسر .برأونتوڠله ﻫمبا
يڠ برتقوى كران اهلل سباانه وتعال اكن ممبريكن ليمڤهن رزقي دري جالن
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ڤلواڠ مڠڬنداكن ڬنجرن

يڠ تيدق دسڠك-سڠك اوليهڽ .لبيه مناريق الڬي ،اهلل سباانه وتعال اكن
ممبريكن جالن ڤڽلساين كڤداڽ دري سبارڠ ڤرمسئلهن دان ببنن اوروسن يڠ
سدڠ دﻫادڤي .جوسترو ،ماريله كيت برسام-سام منيڠكتكن كتقواءن كڤد
اهلل سباانه وتعال دڠن منطاعتي ڤرينتهڽ دان منجاءوﻫكن ديري درڤد
ڤركارا٢يڠ دالرڠ دسمڤيڠ تڬوه دالم برعمل كڤداڽ .سموڬ كيت دكورنياكن
كبركتن ﻫيدوڤ دان كدودوقن يڠ موليا دسيسي اهلل سباانه وتعال .
رمضان اداله ڤلواڠ ترباءيق اونتوق كيت مموڬر كمبالي صفة تقوى ددالم
ديري .متالمت اوتام رمضان يڠ دأنجوركن اوليه اهلل سباانه وتعال اداله
اونتوق مالﻫيركن انسان يڠ برتقوى .فرمان اهلل سباانه وتعال يڠ دباچاكن ڤد
ڤرموالءن خطبة تادي ددالم سورة البقرة اية  183برمقصود:
“واﻫاي اورڠ٢يڠ برإيمان! كامو دواجبكن برڤواسا سباڬايمان دواجبكن
اتس اورڠ ٢يڠ دﻫولو درڤد كامو ،سوڤاي كامو برتقوى“.
جوسترو ،خاطب ايڠين مڠاجق سيدڠ جماعه سكالين اونتوق مڠاياتي
خطبة يڠ برتاجوق“ :ڤلواڠ مڠڬنداكن ڬنجرن“.
ساودارا-ساوداراكو يڠ دكاسيهي اهلل ،باڬي اورڠ يڠ برإيمان ،مريك اكن
مڠمبيل كسمڤتن دبولن يڠ ڤنوه دڠن رحمة اين اونتوق مڽوبوركن إيمان دان
تقوى ددالم ديري .سدڠكن باڬي اورڠ يڠ مالكوكن معصية تياد بيذا رمضان
باڬيڽ دڠن بولن٢يڠ الءين .مريك تتڤ منجالني كهيدوڤن سهارين تنڤا
منيڠڬلكن ڤركارا يڠ دالرڠ.
ڬولوڠن اين تيدق مليهت سبارڠ ڬنجرن يڠ دتاوركن اوليه اهلل سباانه
وتعال  .تياد ايستيميواڽ رمضان دري سڬي مليڤت ڬندقن عملن .تياد
مجاﻫدة يڠ برتمبه سرتا تياد تربية يڠ تركسن دالم ديري مريك.
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ڤارا تتامو اهلل يڠ دبركتي،
ڤرتموان دڠن رمضان بوكنله ڤرتموان بياسا تتاڤي ڤرتموان اونتوق كيت
مڠڬنداكن ڬنجرن دان مجاﻫدة  .اهلل سباانه وتعال مڠهندقي سموا ﻫمباڽ
ممنوﻫي بولن ترسبوت دڠن عملن كطاعتن دان يڠ مڠهمڤيركن ديري كڤداڽ.
ڬنجرن ڤهاال يڠ ساڠت بسر تله دسدياكن اونتوق مريك.
حديث يڠ دروايتكن اوليه إمام مسلم رحمه اهلل درڤد أبو ﻫريرة رضي اهلل
عنه :
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ْف .قَا َ
ضع ٍ
سب ْعمِائَة ِ
َف الْحَس َن َة ُ عَشْر ُ أَ مْثَالِهَا ِإلَى َ
ل اب ْ ِن آدَم َ يُضَاع ُ
كُ ُ ّ
ل ع َم َ ِ
ل َّ
الل ّه ُ

لِ :إ َّلّا َّ
طع َام َه ُ م ِنْ أَ جْل ِي.
جز ِي بِه ِ ،يَدَع ُ شَهْوَتَه ُ و َ َ
الصّ وْم َ ف َِإ َّن ّه ُ ل ِي و َأَ نَا أَ ْ
ع َ َّزّ وَج َ َّ ّ

ل ِ َّ
وف ف ِيه ِ أَ طْ ي َبُ عِنْد َ
ن فَرْح َة عِنْد َ ف ِ ْطرِه ِ .و َفَرْح َة عِنْد َ لِق َاء ِ ر َبِّه ِ ،وَلَخلُ ُ ُ
لصّ ا ِئ ِم فَرْحَتَا ِ

َّالل ّه ِ م ِنْ ر ِِيح الْمِسْكِ ( .رواه مسلم)
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مقصودڽ“ :ستياڤ عملن انق ٢آدم ايت دليڤت ڬنداكن ،ساتو كباجيقن
دڠن  10سهيڠڬ  700كالي ڬندا .اهلل سباانه وتعال برفرمان :كچوالي
ڤواسا ،سسوڠڬوﻫڽ ڤواسا ايت اداله اونتوق-كو ،دان اكو سنديري يڠ اكن
ممبريڽ ڤهاال ﴿تنڤا باتسن﴾ .مريك منيڠڬلكن نفسو شهواتڽ دان ماكننڽ كران
كو .باڬي اورڠ يڠ برڤواسا اد دوا كڬمبيراءن ،كڬمبيراءن كتيك بربوك دان
كڬمبيراءن كتيك دي برتمو توﻫنڽ .دان باءو مولوت اورڠ يڠ برڤواسا دسيسي
اهلل سباانه وتعال لبيه ﻫاروم دري واڠين كستوري“.
انتارا ادب يڠ باءيق كتيك برڤواسا اداله مليواتكن برساور دان مڽڬراكن
بربوك ڤواسا .ماناكاال عملن صالة سنة سڤرتي صالة تراويح دالكوكن
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دمسجد اتاو سوراو .بوكن سهاج ڤهاال دليڤت ڬنداكن بهكن داڤت
ممڤرتڬوﻫكن ايكتن ڤرڤادوان دان ڤرساوداراءن سسام مسلم .بڬيتو جوڬ
دڠن عملن٢سنة يڠ الءين سڤرتي برتدروس القرءان ،برصدقه ،برذيكير دان
سباڬايڽ.
برأونتوڠله باڬي مريك يڠ مڠرجاكنڽ دڠن ڤنوه كإخالصن ،كإيمانن دان
مڠهارڤكن رحمة درڤد اهلل سباانه وتعال  .حديث يڠ دروايتكن اوليه إمام
البخاري رحمه اهلل درڤد أبو ﻫريرة رضي اهلل عنه  ،رسول اهلل
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برسبدا:

ﷺ

م َنْ صَام َ رَمَضَانَ ِإيمَانًا و َاحْتِس َابًا غ ُف ِر َ لَه ُ م َا تَق َ َّ ّدم َ م ِنْ ذَن ْبِه ِ ،وَم َنْ قَام َ لَيْلَة َ الْق َ ْدرِ

ِإيمَانًا و َاحْتِسَابًا غ ُف ِر َ لَه ُ م َا تَق َ َّ ّدم َ م ِنْ ذَن ْبِه ِ( .رواه البخاري)
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مقصودڽ“ :سسياڤا يڠ برڤواسا ڤد بولن رمضان دڠن ڤنوه كإيمانن دان
كإخالصن ،مك اكن دأمڤونكن سڬاال دوساڽ يڠ اللو دان سسياڤا يڠ
منديريكن مالم ليلة القدر دڠن ڤنوه كإيمانن دان كإخالصن ،مك اكن
دأمڤونكن سڬاال دوساڽ يڠ اللو“.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
ڤلواڠ يڠ دكورنياكن اهلل اين سهاروسڽ دمنفعتكن دڠن سباءيق-باءيقڽ.
اواسي ديري درڤد مالكوكن كسيلڤن يڠ بوليه منافيكن تاورن ﻫيبت اين.
انتارا ڤركارا يڠ ڤرلو دبريكن ڤرﻫاتين اياله:
ڤرتام :مڠاياتي دان إستقامة دالم ستياڤ عملن
برأوسهاله اونتوق مڠاياتي دان برإستقامة دالم ستياڤ عملن يڠ دالكوكن.
ڤڠاياتن اداله ڤرجنجين يڠ صفتڽ مڠيكت اونتوق مالكوكن سسواتو .ماناكاال
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إستقامة اداله سيكڤ طاعة دان تتڤ يڠ تيدق بروبه .اياڽ دوا ڤركارا يڠ
بربيذا نامون ساڠت اينده سكيراڽ دڤادوكن سڤنجڠ منجالنكن عبادة اين.
ڤركارا اين داڤت دڤرﻫاتيكن ماللوءي سيكڤ اورڠ راماي يڠ برسماڠت
مالكوكن عبادة دڤرموالءن رمضان تتاڤي سماكين لسو اڤابيال ماسوق ميڠڬو
ڤرتڠهن دان اخير رمضان.
ڤربنديڠن كااضيرن ڤد مالم ڤرتام دڠن  10مالم ترأخير بڬيتو كتارا ولاال
دسيتوله ماس اونتوق مڠڬنداكن ڬنجرن .ماريله كيت تيڠڬلكن طبيعة
ترسبوت دان برعزم ڤد تاﻫون اين اونتوق تروس كونسيستن دڠن عملن
سباڬايمان دڤرموالءن رمضان ،خصوصڽ ڤد  10مالم ترأخير.
حديث يڠ دروايتكن اوليه إمام البخاري رحمه اهلل درڤد سيدتنا عائشة
رضي اهلل عنها برچريتا :
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ك َانَ َّ
ش َّ ّد مِئْزَرَه ُ و َأَ حْ يَا لَيْلَه ُ و َأَ يْق ََظ
ل الْعَشْر ُ َ
س َّل ّم َ ِإذ َا دَخ َ َ
الل ّه ُ عَلَيْه ِ و َ َ
الن ّب ِ ُيّ ص ََّل ّى َّ

أَ ه ْلَه ُ( .رواه البخاري)

مقصودڽ :بهاواسڽ نبي مامد
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ﷺ

اڤابيال ماسوق سڤولوه ﻫاري ترأخير

رمضان ،بڬيندا اكن ممڤرتيڠكتكن عمل عبادة ،مڠهيدوڤكن مالم دان
مڠجوتكن اﻫلي كلوارڬ.
كدوا :ممليهارا ديري درڤد ڤرالكوان يڠ مروسق ڬنجرن عملن
برأوسهاله اونتوق ممستيكن كيت تيدق مالكوكن ڤركارا يڠ بوليه منافيكن
ڤهاال عبادة ڤواسا.
حال اين برداسركن حديث رسول اهلل
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ﷺ

يڠ دروايتكن اوليه إمام البخاري
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رحمه اهلل درڤد أبو ﻫريرة رضي اهلل عنه:
ل ُ
طع َام َه ُ و َشَر َابَه ُ.
ْس ل َِّل ّه ِ ح َاج َة فِي أَ ْن يَدَع َ َ
ل بِه ِ فَلَي َ
الز ّورِ و َالْعَم َ َ
م َنْ ل َ ْم يَد َ ْع قَو ْ َ

(رواه البخاري)

مقصودڽ“ :سسياڤا يڠ تيدق منيڠڬلكن ڤركاتاءن دان ڤربواتن دوستا ،دان
دي مالكوكنڽ ﴿ڤربواتن ايت﴾ ،مك اهلل تيدق تراڬق-اڬق منيڠڬلكن ماكنن
دان مينومنڽ“.
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برداسركن حديث اين ،جلس منونجوقكن كتڬسن اهلل سباانه وتعال كڤد
اورڠ برڤواسا سوڤاي منجاءوﻫكن ڤركارا ٢يڠ دالرڠ سڤرتي منچال،
مڠومڤت ،بردوستا ،سومبوڠ ،ممڤرليكيهكن اورڠ الءين دان سباڬايڽ.
واالوڤون ڤركارا اين تيدق ممبطلكن ڤواسا ،نامون اي مڠورڠي بهكن
مڠهيلڠكن ڤهاال ڤواسا كيت.
كتيڬ :ڤواسا تتاڤي تيدق صالة
رمضان يڠ ممباوا  1001كباءيقن اين سواجرڽ دمنفعتكن دڠن تيدق
منيڠڬلكن عملن يڠ واجب .امت مالڠ باڬي اورڠ يڠ برڤواسا تتاڤي تيدق
منونايكن صالة فرض ليما كالي سهاري سمالم .سوده ڤستي اورڠ يڠ
مالكوكن سدمكيان ترﻫالڠ درڤد منداڤت كبركتن دان كلبيهن يڠ دتاوركن
ددالم بولن رمضان .ايڠتله ،ستياڤ روكون إسالم اد ڤركاءيتن انتارا ساتو
سام الءين سرتا ساليڠ مڽمڤورناكن .جك روكون كدوا ياءيت صالة ايت
تيدق دلقسان ،مك رونتوﻫله تياڠ اڬام.
ساودارا-ساوداراكو يڠ دكاسيهي اهلل
سجاره رمضان منجادي بوقتي بهاوا ڤريستيوا كمنڠن اومت إسالم سجق
6
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ﷺ

ﻫيڠڬ كهاري اين باڽق برالكو ددالم بولن رمضان .اياڽ

ممبري اشارة كڤد كيت بهاوا بولن رمضان اداله بولن يڠ ممبري كقواتن
كروحانين دان سماڠت يڠ كنتل كڤد اومت إسالم سهيڠڬ داڤت مالكر
ڤلباڬاي كجاياءن واالوڤون كتيك برڤواسا.
اوليه ايت ،تياد السن اونتوق كيت ڤد ﻫاري اين منجادي اورڠ يڠ مالس
29

دان تيدق ڤرودوكتيف دڠن السن برڤواسا ،بهكن كرجا ترسبوت ممڤو اونتوق
منمبهكن ڤهاال دڠن نية عبادة.
مڠأخيري خطبة ڤد ﻫاري اين ،ميمبر ايڠين مڠاجق سيدڠ جماعه سكالين
اونتوق مڠاياتي ببراڤ ڤركارا برإيكوت سباڬاي ڤدومن برسام:

30

ڤرتام :رمضان اداله ڤلواڠ ترباءيق اونتوق كيت مموڬر كمبالي صفة تقوى دالم
ديري .متالمت اوتام رمضان يڠ دأنجوركن اوليه اهلل سباانه وتعال اداله
اونتوق مالﻫيركن انسان يڠ برتقوى.
كدوا :ربوتله ڤلواڠ يڠ برﻫرڬ اين اونتوق دإيسي دڠن سباڽق-باڽق عملن يڠ
صالح سباڬايمان يڠ دأنجوركن اوليه رسول اهلل

ﷺ

سڤرتي صالة تراويح،

برتدروس ،برذيكير ،برصدقه دان الءين٢عملن كباءيقن.
كتيڬ :ڤليهاراله ڤواسا اين ماللوءي ڤڠاياتن دان إستقامة دالم ستياڤ عملن
يڠ دالكوكن سرتا ڤليهاراله ديري درڤد ڤرالكوان يڠ بوليه مروسق ڤهاال عملن.
فرمان اهلل سباانه وتعال ددالم سورة النال اية :97
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ڤلواڠ مڠڬنداكن ڬنجرن

منوال خطبة مولتيميديا

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ
ﮖ ﮗﮘ ﮙﮚﮛ ﮜ
مقصودڽ :سسياڤا يڠ برعمل صالح ،دري لالكي اتاو ڤرمڤوان ،سدڠ اي
برإيمان ،مك سسوڠڬوﻫڽ كامي اكن مڠهيدوڤكن دي دڠن كهيدوڤن يڠ
32

باءيق دان سسوڠڬوﻫڽ كامي اكن ممبالس مريك ،دڠن ممبريكن ڤهاال يڠ
لبيه دري اڤ يڠ مريك تله كرجاكن.
ات و َالذِّكْر ِ
ن اْلآي َ ِ
ن الْعَظِي ِْم ،و َنَفَعَن ِ ْى و َِإ َّي ّاك ُ ْم بِمَا فِيْه ِ م ِ َ
بَارَك َ الل ّه ُ ل ِ ْى و َل َك ُ ْم ب ِالقُر ْءَا ِ
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ل قَو ْل ِ ْى هَذ َا
سمِي ْ ُع الْعَل ِيم ُ .أَ قُو ْ ُ
ل م ِن ِ ّ ْى وَمِنْك ُ ْم تِلاَو َتَه ُِ ،إ َّن ّه ُ ه ُو َ ال َّ ّ
كي ِْم ،و َتَق ََّب ّ َ
الْح َ ِ

ات ،و َال ْمُؤْم ِنِي ْنَ
و َأَ سْ تَغْف ِر ُ الل ّه َ الْعَظِي ْم َ ل ِ ْى و َل َكُمْ ،و َلِس َائِر ِ ال ْمُسْل ِمِيْنَ و َال ْمُسْل ِم َ ِ

ات ،فَاسْ تَغْف ِر ُ ْوه ُ ِإ َّن ّه ُ ه ُو َ الْغَفُوْر ُ َّ
حي ْم ُ.
الر ّ ِ
و َال ْمُؤْم ِن َ ِ
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