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ُطخَبةُُ َلُُاْلخ  األوخ

ََبُ، ََبُ،ُهللاَُُأكخ ََبُ،ُهللاَُُأكخ  هللاَُُأكخ
ََبُ، ََبُ،ُهللاَُُأكخ ََبُ،ُهللاَُُأكخ  هللاَُُأكخ

ََبُ،ُ ََبُ،ُهللاَُُأكخ ََبُ،ُهللاَُُأكخ  هللاَُُأكخ
َُكِثريًا، ُدُّلِِلِه َمخ َُكِبريًا،َُواْلخ ََبُ َرًةَُوَأِصيلًُُهللاَُُأكخ   .َوُسبخَحاَنُهللِاُُبكخ

َُكرَِهُالخَكاِفُرونَُ يَن،َُوَلوخ ِإايهُهُُُمخِلِصنَيَُلُهُالدِ  هللاَُُواَلُنَ عخُبُدُِإالُه   .آلُِإَلَهُِإالُه
زَُ ُُجنَدُهَُوَهَزَمُاخأَلحخ َدُه،َُصَدَقَُوعخَدُهَُوَنَصَرَُعبخَدُه،َُوَأَعزه اَبُآلُِإَلَهُِإالهُهللُاَُوحخ

َدهُُ   .َوحخ
دُُ ُاخْلَمخ ََبَُُوّلِِلِه ََبُ،ُهللاَُُأكخ هللاَُُوهللاَُُأكخ ُ.آلُِإَلَهُِإالُه

ُ ُدُّلِِله َمخ َهُدَُأنهُُُمَمهًداُوََكَفىُاْلخ َدهُُالََُشرِيخَكَُلُه،َُوَأشخ هللاَُُوحخ َهُدَُأنخُآلُِإَلهَُِإالُه َوَأشخ
ُله  َعبخُدُهَُوَرُسوخ
ُ َُصلِ  رُِاللهُهمه ُنُ وخ ُُُمَمهٍد َُسيِ ِدََن َُعَلى َُوََبِركخ ِبِهَُوَسلِ مخ َُوَصحخ ُآِلِه َُوَعَلى َُدى، اْلخ
ََُومَُ َتَدى.َوالتهاِبِعنيخ ُِِبُِمُاهخ  نخ

َن.فَ َياُِعبَاَدُهللاُ َُفاَزُال ُمته ُقوخ اُهللَا،َُوتَ َزوهُدوخا،َُفِإنهَُخريخَُالزهاِدُالت هقخَوى،ُفَ َقدخ  اته ُقوخ
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  اهلل دملياكن غني مسلمات يقوم مسلم

 رمضان بولن سبولن فناحلمدهلل كيت مسوا تله برجاي ملقساناكن مسوا كواجي
 الفر، مناهن تله كيت هاريث سياغ فد. كنعمنت دان كايندهن فنوه دغن
 اخالق توتوركات، دري كيت بادن توبوه اغضوتا سرتا نفسو هاوا دان دهاض
 فد. اهلل كفد كاميانن دان كصربن فنوه دغن سوفن تيدق يغ الكو غكهتي دان
 كيت اونتوق سوراو دان كمسجد لومبا-برلومبا كيت فوال مامل وقتو

 سلفس برمجاعه، سخارا وتر سرتا تراويح صالة دان فرض صالة منونايكن
 اتاو سوراو اتاو دمسجد اد سام تداروس القرءان دغن الضي دتروسكن ايت

 اول باغون دغن مريك عباده منمبه ممفو فوال إسالم اومت ضنيدرومه. سباها
 فوال رمضان اخري دسفولوه. برسحور دان ممباخ القرءان برتهجد، اونتوق
 سباهاضني. عباده عمل فلباضاي دغن القدر ليلة منخاري لومبا-برلومبا كيت
 برزكاة، دغن ثاكفد اهلل نءكورنيا رزقي بركوغسي لومبا-برلومبا فوال كيت

 تيدق يغ كالغن دري سإسالم ساودارا ممبنتو سرتا ،بروقف دان برصدقه
 اين، مليا يغ رمضان دبولن هيدوف كايندهن حقيقة اينله. يقءبا برنصيب

 طاعة دان فاتوه هرموني، داماي، امان سواسان دامل هيدوف إسالم اومت
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 انتارا خقنا سرتا سايغ بركاسيه مغحرميت، حرمت برساتوفادو، اهلل، كفد
 النحل سورة دامل عّز وجّل اهلل فرمان بنرله امت. اهلل كران الين سام ساتو

:97 : 

ِييَ نهُهَُحَياًةُطَيِ َبًةُُۖ ِمٌنُفَ َلُنحخ ُأُنَثٰىَُوُهَوُُمؤخ َُعِمَلَُصاِْلًاُمِ نُذََكٍرَُأوخ َمنخ

َُكانُواُيَ عخَمُلونَُ َسِنَُما َرُهمُِبَِحخ زِيَ ن هُهمخَُأجخ  َوَلَنجخ

 براميان، اي سداغ فرمفوان، اتاو لالكي دري صاحل، برعمل يغ سسيافا: ثارتي
ان د يق،ءبا يغ كهيدوفن دغن دي مغهيدوفكن اكن كامي سسوغضوهث مك

 يغ اف دري لبيه يغ فهال ممربي دغن مريك ممبالس اكن كامي غضوهثسسو
 . كرجكن مريك

 اورغ-اورغ نءكبهاضيا دان نءكضمبريا مغمربكن فرنه ضجو رسول اهلل 
 عيد مثمبوت ماس تيبا افابيال اتاو بربوك مريك ماس تيبا افابيال برفواسا تله

ال مريك منموءي توهن مريك افابي الضي ضمبريا لبيه مريك ماله ،الفطري
  .كلق
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 : سبدا رسول اهلل 

ُ  ِللصهاِئِمُفَ رخَحَتاِنُ:ُفَ رخَحٌةُِعنخَدُِإفخطَارِِهُ،َُوُفَ رخَحٌةُِعنخَدُِلَقاِءُرَبِ هُِ

ربوك ب كتيك نءكضمبريا ن،ءكضمبريا دوا اد برفواسا يغ اورغ باضي: ثارتي
 . توهنث منموءي دي كتيك كضمبرياان دان هاريراي، ثمبوتاتاو م

 (مسلم دان البخاري)                                                 

دُُُ َمخ ََبُ،َُوهلِلُاْلخ ََبُ،ُهللاَُُأكخ ََبُ،ُهللاَُُأكخ  هللاَُُأكخ

  اهلل دملياكن غمسلمني مسلمات ي

 تنتغ رمضانيه دمدرسه كيت منديديق دان مغاجر تله اين مليا غي رمضان
 بولن فسيت يغ. دبوميث اهلل همبا سأورغ ضايسبا حقيقي هيدوف كأيندهن

 سيجيل انوضره ساتو منيغضلكن دغن مسامل كيت منيغضلكن فرضي تله رمضان
 اونتوق بكل سباضاي تقوى كلمة فدث ترتوليس يغ كيت جيوا ددامل نءكجايا
 فنوه دغن داتغ اكن يغ بولن دسبلس هيدوف فرجالنن منروسكن كيت

 جوسرتو،. اهلل فندوان دان هدايه فندوكنان داماي برد امان بهاضيا، بركت،
 سوفاي مسلمات دان مسلمني مسوا مغاجق ايغني اين هاري الفطري عيد ميمرب



6 

 

-بولن فد ترسبوترمضان  دبولن فروليهي كيت يغ كخمرلغن منروسكن
 :برايكوت فركارا-فركارا منروسكن دغن منداتغ يغ بولن

 

 سباضاي ككل استقامه غند كيت صرب فيندهن سيكإمنروسكن ك - 1
 الرغنث، منيغضلكن دان اهلل سوروهن سضاال منونايكن دامل فثابر مسلم انسان
 فرمان. داتغ اكن يغ بولن-دبولن كهيدوفن اوجني سضاال مغهاروغ دامل صرب
 :اهلل

َتِعيُنواخُِبٱلصهَبخَُِوٱلصهَلٰوِةُُِۚإنهُٱّلِلهََُمَعُٱلصٰهَِبِينَُ َي َُّهاُٱلهِذيَنَُءاَمُنواخُٱسخ  َيَٰ

 دغن دان برصرب دغن فرتولوغن مينتاله براميان، يغ اورغ-اورغ واهاي: ثارتي
 .صرب يغ اورغ-اورغ برسام سنتياس اهلل سسوغضوهث مسبهيغ،

 

 كيت دغن سوراو دان مسجد ممعموركن كيت غريهانكسوبوركنله -2
 برمجاعه سخارا وقتو ليما صالة مالكوكن كيت غند اهلل رومه-رومه ممنوهي

  .علمو جمليس-جمليس ضرييمغحا دان

 

 بينا كيت تله يغ اهلل( من )حبل اهلل دغن هوبوغن فركواتكنتروس مم-3
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 تراومتا سنة فواسا دان برصدقه ِذْكُراهلل، سنة، صالة مالكوكن دغن اين سبلوم
 :نيب سبدا. اين شوال دبولن امن فواسا

أَُاَمُرََمضَُصََُُمنُخ ُكَُُبَ َعُهُِستًّاُِمنُخت َُاَنُُثُُه َُكِصياََُشوهاٍل، رُِاَن  ِمُالدههخ

 غنن دايكوتي ددا رمضان فنوه سبولن برفواسا يغ بارغسيافا: ثارتي 
 )مسلم(. تاهون سفنجغ برفواسا دي سأوله شوال دبولن هاري امن برفواسا

 

 اهلي تراومتاث الناس( من حبل) نسيءما سسام هوبوغن فرتضوهكنمم-4 
 كيت يغ سفرتيمان الين-الين دان تتغض جريان سإسالم، ساودارا كلوارض،
م اتاو منجالني الرح صلة تالي مغواتكن كيت دغن رمضان دبولن الكوكن

 تولوغ سوك دان انسور برتولق ،ففمعا فسسام مسلم، برسيك ةاخو ايكنت 
  .كيت سسام منولوغ

 

 تروس كيت دغن برتداروس القرءان دان ممباخ غنمرلخمنروسكن ك- 5
 كندوغنث، ممهمي دان ممباخ كيت، سهارين هيدوف متن منجاديكن القرءان

 .كيت فنجنوق دامل كهيدوفتو اتاو فندوان منجاديكنث بروسها دان
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 اكن سبضيين استقامه دان برتروسن سخارا دالكوكن يغ عمالن-عمالن ضمسو
 دنيا د هيدوف كسجهرتأن دان كربكنت كبهاضياءن، كفد سبب منجادي

 .ننيت اخريةد دان
 

 َأُعوُذَُِبهلِلُِمَنُالشهيخطَاِنُالرهِجيمُِ

َناُ اَُلَفَتحخ َلُالخُقَرٰىُآَمُنواَُوات هَقوخ َُأنهَُأهخ َعَليخِهمُبَ رََكاٍتُمِ َنُالسهَماِءَُواأَلرخِضَُوَلوخ
ِسُبونَُ َُكانُواَُيكخ ََنُهمُِبَا بُواَُفَأَخذخ َُولَِٰكنَُكذه

 
ُُ

َُوَلُكمخُِفخُالُخ ُُلِ ىخ  ،ُقرأنُالعظيمََبَرَكُاّلِله
ُكمخَُبآلاَيِتَُوالخذكرُاْلكيم،  َونَ َفَعِِنخَُوِإايه

لِ ىَُهَذا،ُ ُلُقَ وخ ،َأقُ وخ تَ غخِفُرهللَاُالخَعِظ خيَمُلِ ىَُوَلُكمخ  َوَأسخ
ِمَناِت، ََُوالخ ُمؤخ ِمِننيخ ِلَماِت،َُوالخ ُمؤخ َُوالخ ُمسخ َ ِلِمنيخ  َول َِساِئِرُالخُمسخ

ُرُالرهِحيخمُُِ ُه،ِإنهُهُُهَوُالَغُفوخ تَ غخِفُروخ  َفاسخ

دُُ َمخ ََبُ،َُوهلِلُاْلخ ََبُ،ُهللاَُُأكخ ََبُ،ُهللاَُُأكخ  هللاَُُأكخ
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ُطخَبُةُالثهانَِيةُُاْلخُُ

ََبُ، ََبُ،ُهللاَُُأكخ ََبُ،ُهللاَُُأكخ ُُهللاَُُأكخ
ََبُ، ََبُ،ُهللاَُُأكخ ََبُ،ُهللاَُُأكخ ََبُ،ُهللاَُُأكخ ُُهللاَُُأكخ

ًا، َُكِثريخ هلِل دُُِ َمخ ًا،َُواْلخ َُكِبريخ ََبُ َرًةَُوَأِصيخًل، هللاَُُأكخ   َوُسبخَحاَنُهللِاُُبكخ
هللاُُ إالُه إَلهَُِ ُُجنخَدُه،آلُِ َدُه،َُصَدَقَُوعخَدُه،َُوَنَصَرَُعبخَدُه،َُوَأَعزه  َوحخ

َزابَُُ ُد. َوَهَزَمُاخأَلحخ َمخ ُاْلخ ََبَُُوّلِِلِه ََبُ،ُهللاَُُأكخ هللاَُُوَاهللَُُأكخ إالُه َدُه،ُآلُِإَلهَُِ َُوحخ
هللاُُالخوَُ ِإَلَهُِإالُه َهُدَُأنُالُه َ.َُأشخ ُالخَعاَلِمنيخ ُدُهلِلَُربِ  َمخ ُالَُاْلخ اِحُدُالخَقههاُرُالهِذيخ

.ُ لُُهُالصهاِدُقُاأَلِمنيخ َهُدَُأنهُُُمَمهًداَُعبخُدُهَُوَرُسوخ  َشرِيخَكَُلُه،َُوَأشخ
َُعَلىَُسيِ ِدََنَُوَحِبيخِبَناَُوَشِفيخِعَناَُوَموخاَلََنُُُمَمهٍدَُأفخَضِلُُ اللهُهمهَُصلِ َُوَسلِ مخَُوََبِركخ

ِقي خَن،ُوَُ ُلوخ يخِن.ُالخَمخخ ِمُالدِ  َساٍنُِإَلُيَ وخ ُتَِبَعُهمخُِبِِحخ َحاِبِهَُوَمنخ  َعَلىُآِلِهَُوَأصخ
اُهللَاَُحقهُتُ َقاتِِه، ِلَماِت!ُات هُقوخ ََُوالخُمسخ ِلِمنيخ َواِنَُالخُمسخ  َأمهاُبَ عخُد،ُفَ َياُِإخخ

َن.ُ ِلُموخ َوَأن خُتمخُُمسخ ُتنهُِإالُه  َواَلََُتُوخ
ُ

ََبُ،ُهللاُُ َمخدهللاَُُأكخ ُاْلخ ََبُ،َُوّلِِلِه ََبُ،ُهللاَُُأكخ  َأكخ
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 اونتوق بروسها تروس كيت هندقله اين، مليا يغ ليربن هاري دغن فنابرمس
ه لمبيا. عباده عمل ممفرباثقكن دغن تعاىل، اهلل كفد نءكتقوا منيغكتكن

 دنيا كبهاضياءن اونتوق يقءتربا يغ جوا اف مالكوكن اونتوق اين فنتكسم
 .إسالم اومت دان ساودارا كلوارض، ديري، باضي اخرية دان

 

  سكالني، دكاسيهي غساودارا مسلمني دان مسلمات ي

 مثالمتكن تله يغ ملسو هيلع هللا ىلص حممد نيب كيت، كسايغن رسول جاس غنغماريله كيت م
 بضيندا كفد كاسيه دان غسالم. سايإممباوا اجرن  فرجواغنث، دغن كيت

 دامل القرءان، تعاىل اهلل فرينته كران كفداث، برصلوات سنتياس دغن دثاتاكن،
 ;56 ايات األحزب سوره

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

 ڇ ڇ

 برصلوات سنتياس مالئكتث فارا دان تعاىل اهلل سسوغضوهث”: برمقصود غي
 كامو برصلواتله! براميان يغ اورغ-اورغ واهاي ،ملسو هيلع هللا ىلص()حممد نيب كاتس
 .“سفنوهث دغن كاتسث فغحرمنت دغن سجهرتا سالم اوخفكنله سرتا كاتسث
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َُسيِ ِدَنََُُعلىََُُصلهيختََُُكَماُُُُمَمهد،َُسيِ ِدَنَُُآلَُُِوَعلىَُُُُمَمهٍد،َُسيِ ِدَنََُُعلىََُُصلُِ ُاللهُهمُه
َُسيِ ِدَنَُُآلَُُِوَعلىَُُُُمَمهٍد،َُسيِ ِدَنََُُعلىََُُوََبِركُخُِإب خَراِهيخم،َُسيِ ِدَنَُُآلَُُِوَعلىَُُِإب خَراِهيخم،

َ،ُِفُُِإب خَراِهيخمََُُسيِ ِدَنَُُآلَُُِوَعلىَُُِإب خَراِهيخم،َُسيِ ِدَنََُُعلىَََُُبرَكختََُُكَماُُُُمَمهد، ُالخَعاَلِمنيخ
يخدٌُُِإنهكَُ   .َمَِيخدٌَُُحَِ

 

ُ ُهمخ ُِمن خ َياِء ُاأَلحخ ِلَماِت َُوالخُمسخ َ ِلِمنيخ َُوالخُمسخ ِمَناِت، َُوالخُمؤخ َ ِمِننيخ ُِللخُمؤخ ُاغخِفرخ اللهُهمه
يخٌعَُقرِيخٌبَُمُِيخُبُالدهَعَواتَُواأَلمخَوات.   .ِإنهَكَُسَِ

ُاللهُهمهُ ُالرهاِشِديخن. ُِمَن َعلخَنا َُواجخ ُبَ يخِنَنا، َُذاَت ِلحخ َُوَأصخ بَِنا، ُقُ ُلوخ َ َُبنيخ َُألِ فخ اللهُهمه
ن خَياَُوَعَذاِبُ ُِخزخِيُالدُّ ُُكلِ َها،َُوَأِجرخََنُِمنخ ِر َُعاِقبَ تَ َناُِِفُاألُُموخ ِسنخ اأَلِخَرة،ُاَيَُأحخ

ُ ُالخَعاَلِمنيخ  .َربه
ُوذُُعُُُن ََُنُهِإُُمُههُُاللُهُ.كَُريخُُغَُُهُُُفُرُِصُخالُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءََُبَُوَُالُخوَُُلءَُبَُاُالُخنُهعَُُعُخفَُادُخُمُههُُاللُه

ُامُِقَُسُخاألَُُئُِي ُِسَُِمنُوَُُامُِذَُالخُُوَُُونُِنُُالخُُوَُُصُِالَبََُُنَُمُُِكَُبُِ ُاَنَُضَُرُخمَُُفُِاشُخُمُههُُاللُه.
ُ.اَنُِبُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفَُِنُِبُُفُخطُُالُخوَُُ،َنَُتَُوُخمُهُمُخحَُارُخوَُ

ُ
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َُموخالََنُالخَواِثَقَُِبهلِلُ َفظخ َزانَُُلخطَانَُالسُُّاللهُهمهُاحخ ِمُِاُُ،زَيخَنُالخَعاِبِديخنَُُِمي خ بخَنُالخَمرخُحوخ
َُِبهلِلَُشاه،َُوأَنخِزِلُالرهَحخََةَُعَليخِهَُوَعَلىَُُُمخُمودُُِلخطَانُِسُُّال َتِفيخ نُ وخرُُلخطَانَةُِسُُّالالخُمكخ

ُ.ترغضانوُزَاِهَرة،ُُسلخطَانَةُِ
ُ

ن خَياَُواآلِخَرِة،ُ ِلَماِتُِفُالدُّ ََُوالخُمسخ ِلِمنيخ َلُهَُوَرَعااَيُهُِمَنُالخُمسخ َُأوخالَدُهَُوَأهخ َفظخ َواحخ
َِتكَُ َ.اَيُُِبَرَحخ َُُأرخَحَمُالرهاَِحِنيخ

ُ
ِدُ َُوِلهُالخَعهخ َفظخ َزانَُُلخطَانُِسُُّالُبخَنُالخَواِثِقَُِبهللُِِاُُِإَسخَاِعيخلَُُُُمَمهدَُُتغكواللهُهمهُاحخ ُِمي خ

 .زَيخَنُالخَعاِبِديخنَُ
 

ن خَياَُحَسَنًةَُوِفُاآلِخَرِةَُحَسَنًةَُوِقَناَُعَذاَبُالنهاِر.  ُرَب هَناُآتَِناُِفُالدُّ
 ُ.مَُلُهسَُوَُُهُِبُِحُخصَُوَُُهُِِلُآُىلَُعَُوَُُدٍُمُهُمََُُُنَُدُِيُِ سَُُىلَُعَُُهللاُُُىلُهصَُوَُ

َُ ُالخَعاَلِمنيخ ُدُهلِلَُربِ  َمخ  .َواْلخ
 

ُِعَباَدُهللِا!
ُهَُعَلىُنَِعِمِهَُيِزدخُكمخ، ُكُروخ  ُاذخُكُروخاُهللَاُالخَعِظيخَمَُيذخُكرخُكمخ،َُواشخ

َن.ُ ُعوخ ن َ ََبُ،َُوهللاُُيَ عخَلُمَُماَُتصخ ُرُهللِاَُأكخ  َوَلذِكخ

 

ََبُ، ََبُ،هللاَُُأكخ ََبُ،هللاَُُأكخ ُد. هللاَُُأكخ َمخ  ِوهلِلُاْلخ


