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ُطخَبةُ  َل  اْلخ   األوخ

ّر رََمَضانَ   َنَّّة ِف َشهخ َواَب اْلخ ُد لِّلٰهّ الَّّذي فَ َتَح َأب خ َمخ  َاْلخ
َهُد َأنخ َل  لُُه إّ لهَه ّالَّ إّ َأشخ ًدا َعبخُدُه َوَرُسوخ َهُد َأنَّ ُُمَمَّ َدُه َل َشرّيخَك َلُه َوَأشخ هللُ َوحخ  

ّبّه َوَسلّٰمخ  ُهمَّ َصلّٰ َعَلى َسيّّٰدََن ُُمَٰمٍد َوَعَلى آّلّه َوَصحخ ًا اَللٰه ّليخًما َكّثريخ َتسخ  
ا هللَا َحقَّ تُ َقاتّهّ  ،أمَّا بَ عخُد. فَ َيا أي َُّها النَّاسُ  نَ وَ  ،ات َُّقوخ ّلُموخ ُتمخ ُمسخ ُتنَّ ّإلَّ َوَأن خ  َل ََتُوخ

 

  سكالني، درمحيت غي مجعة غسيد
 رضا سكالني مجعة غسيد ضجو دان سنديري ساي ديري روثساي م

 االضس ملقساناكن نغد اهلل، دفك نءاكتقو كتكنغمني سام-سام كيت
 مسوا كيت مودهن-موده. ثهضدت غي االضس وهيءمنجا دان ثسوروهن
 كبيبسن دان دوسا-دوسا االضس ونكنفمأد اهلل، رمحة باوه د سنتياس

 :  اياله اين هاري دف خطبة تاجوق. نراك يفا دفدر
                 (episod)اخري رمضان يسودفاي  

  سكالني، درمحيت غي مجعة غسيد
 اين. رمضان بولن يضبا تراخري مجعة هاري دفهاري اين كيت برادا 

 تكبري (bergemalah)لهامضبر اكن يضال سهاج هاري فبربا برمعنى
  .سالمإ اومت سلوروه نغكمنا تندا ايضسبا راي هاري
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يدق ت سالمإ اومت راماي ،اخري رمضان يسودفاي دفن ءمنجادي كبياسا
 منجادي ةعباد مالكوكن تغمسا ،رمضان كلبيهن غتنت هرياوكنغم

 سواسان دان غبركور مساكني حتراوي صالة فص نغبيل مله، مساكني
  .ثاول دف رتيمانفس تيدق(suram) سورم منجادي سوراو ،دمسجد

 

 اونتوق دهابيسكن ماس قثسالم لبيه سرونوك دان باإاين كران اومت 
 سريبو ملبيهي دجنجيكن غي قدرال ة ليل رهضهاري راي. انو نفرسياف

  .نيالي اد تيدق دان ضبرهر تيدق منجادي ولهأ-سأوله بولن
 

 كيت ثسواجر. ريخابر بلوم ماسيه رمضان بهاوا سدري كيت رلوف
 مساكني ابيالفا ،حاِلصَّال ف  ل  س  ال دان صحابة اراف دفدر ونتوهخ مبيلغم

 مالكوكن وهغضكني برسومسا مريك ،رمضان غهوجوفغ نغد دكت
 دان دقهصبر القرءان،خ ممبا ،كافاعتبر  صالة، اد سام ةعباد عمل

 مريك ،هنيكسد مات يرءا منيتيسكن مسبيل. ءبردعا قكنثربافمم
 يضال برمتو تفدا رضا كريندوان منظاهريكن غي ءدعا-ءدعا فكغوغم
  .ثبرايكوت تاهون دف رمضان نغد
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  سكالني، درمحيت غي مجعة غسيد
 رمضان نغكداتاممنفعتكن  دان حياتيغم بنر-بنر غمسلمني ي قوم يضبا
 سوده سنة دان واجب عبادت ايضلباف ملقساناكن نغد اين تاهون دف

 يسهفبر قسافتر كران سديه. نفهارفغ نوهف دان كسديهن مراسا اكن تنتو
 االضس رضا والف نفهار مانكاال. كربكنت دان رمحة نوهف غي بولن نغد

فطره  دفك نكدكمبالي دوسا، االضس ونكنفمأداهلل،  دترميا عبادت عمل
  .نفهاد تاهون دف رمضان نغد يضال رمتوكنفد دان

 

 مسلم فستيا كيت، لكنغضمني اين غوضسبلوم تتامو ا جوسرتو ايت،
 عبادت فترهاد غماسي-غماسي ديري منيالي دان هبرحماسب ثسواجر

 يفااخبنر من-بنر اين كالي واساف عبادت اكهفا. دلقسانكن غي واساف
 ادكه دان برتقوى؟ غي انسان منجادي اونتوق يتءيا اهلل كنفتتد متالمت

 قدر؟ة الليل ايستيميوا تاورن مربوت وهغضبرسو بنر-بنر كيت
 يهءمرا اونتوق ستاهون دامل سكالي غلواف اداله رمضان ثوهغضسسو

 مامل ولوهفس د يضال لبيه-لبيه وتعاىل هسبحان اهلل دفدر بسر نغونتوأك
 بربوات وهغضسو-وهغضشاء اهلل جك كيت برسون إاين،  تراخري رمضان

 اكنفمرو غي القدر مامل دكورنياكن اكن كيت ايخنس عبادت، عمل
 . حممد نيب اومت دفك دخصوصكن غي اهلل رمحة دان رهضانو
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 دان رابراستغف قنثرباف كيت ماريله ،ثمالبوهكن تريايرمضان سبلوم 
 دسبوت غي غاور نغكيت تيدق ترماسوق د كال رضا اهلل، دفك برتوبة
 : اهلل رسول اوليه

َرَمَضاُن ُثَّ انخَسَلَخ قَ بخَل َأنخ يُ غخَفَر َلهُ َوَرّغَم أَنخُف رَُجٍل َدَخَل َعَليخّه   
 كمودين رمضان بولن د برادا تفمس غي غسساور يضرو امتله :برمقصود غي

  .ثدوسا ونكنفمأد افتن رمضان ثريخابر
  ﴾ذيالرتم رواية﴿                                                       

 

  سكالني، درمحيت غي مجعة غسيد
 اين، رمضان (madrasah)مدرسه دري كلوار باكل غساعت كيت مسوا ي

 دان (ditarbiahkan)دتربيهكن برجاي اكن كيت جيوا دان هاتي كنفدهار
 مذمومه صفة دان دوسا االضس دري برسيه دان يخسو منجادي وسضسكالي

 اونتوق افلو كيت نغجا ايت، نفهار نغد سجاجر .اهلل اوليه يخدبن غي
 اهلل رضي عباس ابن. فطره زكاة نفكواجي منونايكن نغد كيت واساف هياسيغم

 : مروايتكن عنه

 واسافبر غي غاونتوق ممربسيهكن اور فطرهرسول اهلل تله مواجبكن زكاة 
 اونتوق سرتا كوتور غي كات-كات دان ثمنفعة اد تيدق غي نفاخاو دفدر

  .ميسكني غاور-غاور دفك ماكنن ممربيكن

﴾داودرواية ابو  حديث ﴿                                                             
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 قثسبا كنفدتت تله اين تاهون انوغضتر ريضن يضبا فطرهقدر زكاة 
7.00 RMزكاة ممباير ايفسو دنصيحتكن سالمإ اومت. غسأور 
 اراخس دالنتيق غي لياهْوبرَت غي ْلاِمَع-ْلاِمَع دفك غماسي-غماسيفطره 
 MAIDAM.انوغضتر ماليو عادة دان سالمإ امضا جمليس اوليه رامسي
  

 

  سكالني، درمحيت غعة يمج غسيد
 دوا دفك يضتربها ايت زكاة بهاوا معلوم سديا كيت غي اميانضسبا
 نغري مبيلغم سالمإ اومت راماي. هرتا زكاة دان هفطر زكاة يتءيا
 غي زكاة بهاوا نغضفابر كران هفطر زكاة غبربندي هرتا زكاة غتنت

سام  ايت هرتا زكاة بهاوا كتاهويله. سهاج فطره زكاة اياله واجب
-شرط فوكوخ ستله دكلواركن اونتوق فطره زكاة نغد ثنفكواجي
 .ثشرط
 اونتوق وفمم دي حال دف زكاة ممباير ماهو تيدق غي غاور ثوهغضسسو

فرمان  اميانضسبا. ننيتاخرية  د بذاعد اكن مريك مك دمكني، بربوات
 :180 ايات عمران لآ ةسور دامل اهلل



 

7 
 

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ 

حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت 

  مت ىت يت جث مث ىث يث

 تله غي فا نغدخبيل  غي غاور كالي-سكالي نلهغجا دان: ثمقصود
 لواركنغم نغضا﴿ ثكمورهن كورنيا دفدر مريك دفك اهلل دكورنياكن

 بهاوا كثغم مريك ﴾تيدق ماهو ممباير زكاة لن اهلل داندجا هرتا
 اداله ايت لنيكبخ ثسبنر بهكن. مريك يضبا باءيق ايت لنيكبخ
 خبيلكن مريك غي فا نغد كنغدكالو اكن مريك. مريك يضبا بوروق
 د ﴾اد غي﴿ واريثن االضس جواله اهلل نءاثوفك دان. كلق قيامة هاري دف ايت
  .كناكرج كامو غي فا فتلييت ترهادهلل مها ا دان. بومي د دان يتغال

 

 

 نجرنض وليهيارفمم اكن هرتا زكاة لواركنغم غي غاور-غجوسرتو اور
 عاىلوت سبحانه اهلل مانفر اميانضسبا ،عاىلوت سبحانه اهلل دفدر بسر غي

 :39 ايات ومرلا ةسور دامل
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ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 

  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

 غثكمب برمتبه ايفسو بريكن، كاموغ ين يمربف سسواتو دان : ثمقصود
 د غكمب اكن كالي-سكالي تيدق اي مك مأنسي هرتا نغوسيف دامل

 نغد بريكن كامو غي صدقه مربينف سسواتو ثسباليق دان. اهلل سيسي
 غي مريك مك مات،-مسات اهلل نءكرضا كنفهارغم توجوان

  .نداض-نداضبر اهالف بروليه غي غاور ايتله ثمالكوكن
 

 وتنفخ الكوكن كيت سام-سام ماريله اين هاري دفخريي خطبة اغم
  :برايكوت رتيفس ركاراف-ركاراف مالكوكن نغد تراخري رمضان

 دفك اهلل اوليه دجنجيكن تله باءيق بالسن االضهندقله كيت ميقيين س1. 
  .صاحل برعمل دان براميان غي اهلل همبا

 

ممبوات  كنقيبوكس نغد الالي تيدق رضاومت اسالم دنصيحتكن ا 2.
 دان صاحل عمل كتكنغرتيفمم اونتوق افلو غضهي راي هاري نفرسياف

 .بولن سريبو ملبيهي قدرة الليل نجرنض مربوت
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-ْلاِمَع دفك هرتا زكاة دان زكاة فطره لواركنغاومت اسالم واجب م3.
 غي نجرنض تفمندا دمي دقهصبر عمالن منروسكن دان برتولياه ْلاِمَع

 .وتعاىل هسبحان اهلل دري بسر
يخطَاّن الرَّّجيمّ   َأُعوُذ ِّبلِلَّّ ّمَن الشَّ

 ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

  ہ ہ ہ ھ ھ ھ

 ايت زكاة نغد مريك، هرتا نيضاهسبامبيله زكاة دري :  ثمقصود
. مريك اونتوق كنلهدعاء دان مريك يكنخمنسو دان ممربسيهكن كامو
. مريك يضبا جيوا كتنرتامن ﴾منجادي﴿ ايت كامو ءدعا ثوهغضسسو

 .يءتاهوغم مها يضال رغمند مها اهلل دان
  ﴾103: ايات ،ةوبالّت ةسور﴿                                       

  َرَك هللاُ ِل َوَلُكمخ ِف الخُقرخآّن الخَعّظيخّم.ِبَ                       
ُكمخ ِبَا ّفيخّه ّمَن  َّكيخّم.َونَ َفَعِّن َوّاّيّٰ ّر اْلخ  اآلَّيّت َوالذّٰكخ

ّميخُع الخَعّليخُم.  َوتَ َقبََّل هللا ّمِنّٰ َوّمنخُكمخ ّتالَوَتُه ّانَُّه ُهَو السَّ
تَ غخّفُر هللَا الخَعّظيخَم ِلخ َوَلُكمخ  ِل َهذا َوَأسخ ُل قَ وخ  أقُ وخ

 َ ّمّنْيخ ّلَماّت َوالخُمؤخ َ َوالخُمسخ ّلّمْيخ ّمَناتّ َوّلَساّئّر الخُمسخ  َوالخُمؤخ
ُر الرَّّحيخُم.  ُه إنَُّه ُهَو الخَغُفوخ تَ غخّفُروخ  فَاسخ
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ُطخَبُة الثَّانَّيةُ اَ   ْلخ

دُ  َمخ َ  لِّلَّّ  اْلخ َهدُ . َربّٰ الخَعاَلّمْيخ َدهُ  هللاُ  ّإل ّإَلهَ  ل َأن َوَأشخ  ،َلهُ  َشرّيخكَ  ل َوحخ

َهدُ  ًدا َسيَّٰدَنَ  َأنَّ  َوَأشخ لُهُ  هُ َعبخدُ  ُُمَمَّ  .َوَرُسوخ

ٍد، َسيّّٰدَنَ  َعَلىَوَِبّركخ  َوَسلّٰمخ  َصلّٰ  اللَُّهمَّ  َحاّبهّ  آّلهّ  َوَعَلى ُُمَمَّ . َوَأصخ َ  َأْجخَّعْيخ
َن. الِلََّ  ات َُّقوا! هللا ّعَبادَ  فَ َيا بَ عخُد، َأمَّا ُقوخ  فَ َقدخ فَاَز الخُمت َّ

 

َ  َمَعاّشرَ  ّلّمْيخ   هللا، َرِّحَُكمُ  الخُمسخ

 غوفكام ك غولف اونتوق كيت اراضسالم نإمنجادي تراديسي مشاركت 
 ايت، اونتوق. غمنجل باكل غي عيدالفطري هناكمري نكياعمر يضبا
 مساس هاتي-برهاتي رضا نارنتاوف د مريك دفك ساننف يكنلهافمس
 ،ْرَيتَا﴿ نءاكندر ستيكنف. رجالننف غمرخن نغد نفرسياف بواتله. رجالننف

 تكنفن باءيق. داءاكاد دامل برادا ﴾ينءال-ينءال دان وفمل ،)kbre(بريك
 غي واسافبر نءاكاد دامل ممندو ابيالفا يضال اتهفا فوكوخ غي رحيت

 رتيفس مربهاي اراخ نغد ممندو ايلقكن. نتوقغم ببكنثم بوليه كنيغمو
 دان شارتا وفمل رغضمل الجو، حد ملبيهي بيمبيت، تليفون وناكنغضم
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 ديري كنغنتيف نغجا دان ينءال غي راي جالن ونافغض حرمتيله. ثايضسبا
 مبوتثم اونتوق غولف نءمبرياضك ماهو تيدق كيت. سهاج سنديري

 ايتثم يديضترا دان يينغداي تق كجادين منجادي برتوكر راي هاري
 .هاتي

 

 دحرميت غي مجعة غسيد

  رسول هللا كفد سالم دان صلوات اوخافن فرباثقكنماريله كيت مم
 -:56 تسورة األحزاب، ااي اهلل دامل فرمانسباضاميان 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

 ڇ ڇ

 َنَ دّ يّٰ سَ  لىَ عَ  تَ يخ لَّ ا صَ مَ كَ ،  دمَّ  ُمَُ َنَ دّ يّٰ سَ  آلّ  لىَ عَ وَ  ،دٍ مَّ  ُمَُ َنَ دّ يّٰ ى سَ لَ عَ اللَُّهمَّ َصلّٰ 
 َنَ دّ يّٰ سَ  آلّ  لىَ عَ وَ  ،دٍ مَّ  ُمَُ َنَ دّ يّٰ سَ  لىَ عَ  كخ رّ ِبَ وَ ، مَ يخ اهّ رَ ب خ  إّ َنَ دّ يّٰ سَ  آلّ  لىَ عَ وَ  ،مَ يخ اهّ رَ ب خ إّ 

َ مّ الَ عَ  الخ ِف  مَ يخ اهّ رَ ب خ  إّ َنَ دّ يّٰ سَ  آلّ  لىَ عَ وَ ، مَ يخ اهّ رَ ب خ  إّ َنَ دّ يّٰ سَ  لىَ عَ  تَ كخ َر ا ِبَ مَ كَ ،دٍ مَّ ُمَُ   ،ْيخ
يخٌد. يخٌد َمَّ   ّإنََّك ِحَّ
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 َ ّمّنْيخ ّمَناّت، اللَُّهمَّ اغخّفرخ ّللخُمؤخ َ  َوالخُمؤخ ّلّمْيخ ّلَماتّ  َواملُسخ ُهمخ  ،َوالخُمسخ َياّء ّمن خ  اأَلحخ
َواتّ  يخٌع َقرّيخٌب َمُّّ  ،َواأَلمخ َعَواتّ ّإنََّك َسَّ  .يخُب الدَّ

 وذُ عُ  ن َ َنَّ إّ  مَّ هُ اللَّ  .كَ ريخُ غَ  هُ فُ رّ صخ ل يَ  امَ  اءَ شَ حخ فَ الخ وَ  ءَ ِبَ وَ الخ وَ  الءَ بَ ا الخ نَّ عَ  عخ فَ ادخ  مَّ هُ اللَّ 
 مخ حَ ارخ  وَ اَنَ ضَ رخ مَ  فّ اشخ  مَّ هُ اللَّ . امّ قَ سخ األَ  ئّ يّٰ سَ ّمن وَ  امّ ذَ اْلخُ وَ  ونّ نُ اْلخُ وَ  صّ البََ  نَ مّ  كَ بّ 

 .انَ بّ  لَ زَ ا ن َ يمَ ا فّ نَ بّ  فخ طُ الخ وَ  ،َنَ تَ وخ مَّ 

لََن الخَواّثَق ِّبهلّل  َفظخ َموخ َزانَ  لخطَانَ السُّ اللَُّهمَّ احخ ّم اّ  ،زَيخَن الخَعاّبّديخنَ  ّمي خ بخَن الخَمرخُحوخ
ََة َعَليخّه َوَعَلى  َُمخُمودّ  لخطَانّ سُّ ال َتّفيخ ِّبهلّل َشاه، َوأَنخّزّل الرَِّحخ ر  لخطَانَةّ سُّ الالخُمكخ نُ وخ

 .ترغضانو زَاّهَرة، ُسلخطَانَةّ 

ن خ  ّلَماّت ِف الدُّ َ َوالخُمسخ ّلّمْيخ َلُه َوَرَعاَّيُه ّمَن الخُمسخ َفظخ َأوخلَدُه َوَأهخ َيا َواآلّخَرّة، َواحخ
َّتكَ  . ّبَرِحخ َ ْيخ   َّي َأرخَحَم الرَّاِّحّ

ّد  َفظخ َوِلَّ الخَعهخ دَ  تغكواللَُّهمَّ احخ َاّعيخلَ  ُُمَمَّ َزانَ  لخطَانّ سُّ ال بخَن الخَواّثّق ِّبهللّ اّ  ّإَسخ  ّمي خ
 .زَيخَن الخَعاّبّديخنَ 
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. خالصنإك دان مياننإك نوهف غي واساف كامي، واسافيا اهلل، جاديكن 
 دان قدرال ةليل نقيءكبا وليهيارفمم كامي رضا مو-توفيق كورنياكنله

 يكانلهخسو. كامي جيوا-جيوا دفك نءاكتقو رهكنلهضانو. ثناءكسجهرت
 دان ثيكنخوثم غي يقءبا-يقءسبا كاولهغا ثوهغضوسس كران اين، جيوا

  .غثليندوف دان غنولوف باءيق-يقءسبا جوا كاولهغا
 

 غنراف هايخ كامي، هاتي فهيدوفغ ايضجاديكنله القرءان سبايا اهلل، 
. كامي وانءكريسا غهيلفغ دان كامي كسديهن فكيغفث كامي، دادا

مو دان  تنعم اكن منشكوري مو، اتيغيغم اونتوق كامي بنتوله
  .مو دفك ةايلوق عباد-يلوقإمنونايكن س

 

. كامي ةعباد االضس دان واساف، صالة، زكاة، ءاهلل، ترمياله دعا يا
 فترهاد توبة وننفمأك كورنياكنله. كامي نغككورا االضس ورناكنلهفمس

 مها يضال توبة منرميا مها غي توهن كاولهغا ثوهغضسسو. كامي نفكسيال
 .اسيهانيفغ
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َيا َحَسَنًة َوِف اآلّخَرّة َحَسَنًة َوّقَنا َعَذاَب النَّاّر. ن خ   رَب ََّنا آتَّنا ِف الدُّ
  .مَ لَّ سَ وَ  هّ بّ حخ صَ وَ  هّ لّ آ ىلَ عَ وَ  دٍ مَّ ُمَُ  َنَ دّ يّٰ سَ  ىلَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ وَ 

 َ ُد هلّل َربّٰ الخَعاَلّمْيخ َمخ  .َواْلخ
 

 ّعَباَد هللّا!
، ُه َعَلى نَّعّمّه َيّزدخُكمخ ُكُروخ ، َواشخ ا هللَا الخَعّظيخَم َيذخُكرخُكمخ  اُذخُكُروخ

َبُ، َوهللاُ يَ عخَلُم َما  ُر هللّا َأكخ َن.َوَلذّكخ نَ ُعوخ  َتصخ

ا ّإَل َصالّتُكمخ  ُموخ  يَ رخَِحخُكُم هللا. ،قُ وخ


