“رمضان ثڠڬلىن هيت اثو هيت ثڠڬلىن رمضان”
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س يدڠ مجعة يڠ برهباڬيا،
ساي برڤسان نڤد ديري ساي س يديري دان نڤد س يدڠ مجعة ساكًني سوڤاي
برإس تلامة دامل مللساانهن هبإيلىن رسات نتلوأن ثيڤا راس مجو دان منجاؤيه
مكوڠىرن رسات الرڠن هللا ثيڤا مڠريا متڤت دان وكتو اڬر هيت س يتياس برأوًيو
رمحة دان نأمڤوىن هللا س بحاهو وثعاىل .
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س يدڠ مجعة ساكًني،
بوًن رمضان املبارك ثهل برالًو منيڠڬلىن هيت .منيڠڬلىن هسن يڠ امت مندامل دامل
ىايت مريم يڠ برإميان دان برثلوى نڤد هللا ،راساڽ سڤريت هيت ثيدق ماىو برڤيسو
دڠن رمضان .سڬاال وياڠن رمضان هيت س ميڤن مكس دامل ىايت هيت دان هيت ڤوال
سوده بردعاء دأخري رمضان دىوًو براكيل-اكيل اڬر هللا ممربي هسمڤنت نڤد هيت برمتو
ڤوال دڠن رمضان داتىون ىادڤن .
س يدڠ مجعة ساكًني،
مأويس ترهباڬي نڤد برباڤ لكومڤوك سلڤس رمضان برالًو ڤرڬي ،اهتاراڽ :
ڤراتم  :أورڠ يڠ ڤد بوًن رمضان بڬيتو برسوڠڬوه-سوڠڬوه دامل مللساانهن
وطاعنت ،سييڠڬ أورڠ ترس بوت سالًو دامل اكدأن سوجود ،برإعتاكف ،برصالة
س ية ،ممباچ اًلرءان دان اكدڠ اكال مناڠيس ،سييڠڬ ابڬايىن سأورڠ عابد اثو
اىيل عبادة يڠ اكرم دامل الكذاتن عبادة .هيت راس بڬيتو اكڬوم ملهيت هسوڠڬوىن
دان نڬيڬهيڽن دامل برعبادة .انمون ايت مسوا ىاڽ برالًو بڬيتو سياج برسام ىابيسڽ
بوًن رمضان دان س تهل ايت اي مكبايل الڬي نڤد صفة الماڽ دڠن ماًس برجامعة،
ماًس ڤوال برإعتاكف ،سوده ثيدق ممباچ اًلرءان الڬي دان اكدڠ اكال مكبايل
مالهوهن ڤراكرا معصية سأوهل-أوهل اي ابرو ساج دڤنجارا دڠن ڤلباڬاي مامچ وطاعنت
دان مكباًيهل اي ترجروموس دامل شيوات دان الكالين .روڬي ساكيل ڬوًوڠن
سڤريت اين .
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سسوڠڬوىڽ مكعصينت ايت اداهل سبب دري وييچورن ڤاىال عبادة هران دوسا
اداهل ًواك ،٢سدڠىن أورڠ يڠ ترالًو ابڽق ًواكڽ مم اي اهن منوجو نأره
هبيناسأن .س تهل س بوًن ڤنوه اي ىيدوڤ دڠن إميان ،اًلرءان رسات عامًن ٢يڠ
مندنتىن ديري نڤد هللا ،ثيبا ٢سياج اي اوالڠي ڤربواتن ٢مكعصينت دماس الًو.
مريم ايتهل مهبا ٢يڠ ثيدق مڠيي هللا نچوايل ىاڽ ڤد ساثو موس مي سياج
(يعين رمضان) اثو ىاڽ نتيم دتميڤا هسوسين ،جم موس مي اثو هسوسين ايت ثهل
برالًو مم وطاعتڽن ڤون ايىوت برالًو .روسلهل سڬاال عامًڽن دبوًن رمضان
دىوًو ،اوًيو ايت ىييدريهل صفة سڤريت ڬوًوڠن اين .
ندوا  :أورڠ يڠ برسديو نتيم برڤيسو دڠن بوًن رمضان مريم راساهن هعمڽت
اكس يو دان ڤنجاڬأن هللا ،مريم الًويئ دڠن ڤنوه وصربان ،مريم مڽدري حليلة
اكدأن ديريڽ ،بتاڤ ملو ،بتاڤ ىيياڽ مريم دىادڤن هللا ،مريم برڤواسا دڠن
س برن-برنڽ ،مريم صالة دڠن برسوڠڬوه .٢ڤرڤيسين دڠن بوًن رمضان ممبوات
مريم سديو ،هبىن مريم ماس يو منيتيسىن اير مات دامل دعاء سڤريت يڠ مريم
الهوهن سوكتو رمضان دىوًو .ڤمرڬيان رمضان امتهل ممربي هسن نڤد ىايت دان
هوراين مريم .
هللا س بحاهو وثعاىل برفرمان :
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ملصودڽ  :اكاتويهل (واىاي محمد) " ثياڤ ٢سأورڠ يڠ برمعي منوروت ڤمباواءن
جيواڽ س يديري ،مم ثوىن اكمو ًبيو مڠتاىوي س ياڤانو (داهتارا اكمو) يڠ ًبيو
بتول جاًڽن ( .سورة اإلرسء اية .)84 :
ڤارا اىيل ثفسري مڠتاهن ،معىن اية اين اداهل هبوا ستياڤ اورڠ بربوات هبإيلىن دان
وطاعنت ،سسواي دڠن نأدأن أخالق دان عامًن يڠ سوده بياسا مريم جاًين.
س يدڠ مجعة يڠ برهباڬيا،
ڬوًوڠن نتيڬ اايهل مريم يڠ ثيدق مراسايئ هسن رمضان ترىادڤ ديري مريم.
وحاضرين رمضان ثيدق ڤرهو مريم هيتيىن دان رمضان ڤوال منجادي بوًن يڠ امت
مڽيلساهن جيوا دان ابطن مريم  .مريم رسيڠ مڠلوه هران رمضان ملبت ڤوال
برأخري ،ماهل سامىوڽ بيارهل ثيدق اد رمضان دامل ثلومي اتىون جهرة اين .ڬوًوڠن
اين ثيدق ڤرهو براس مڽسي بيال رمضان ڤرڬي دان ثيدق ڤوال برأوبو اڤا ٢ڤد ديري
مريم  .مريم ثتڤ سڤريت س بلوم رمضان داثڠ ااييت دڠن انتيۏييت معصية ثتڤ
دجاًيىن ،عبادة ڤواسا جاءوه ساكيل اوهتوق دًلس ياهن ،مم مريم اييهل ڬوًوڠن
يڠ امت ٢روڬي ددامل وييدوڤن مريم هران مڠأابيىن هسمڤنت برىرڬ يڠ داتور
اوًيو هللا س بحاهو وثعاىل .
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ساودارا-ساوداراهو س يدڠ مجعة ساكًني،
دامل نڬمبريأن مڽمبوت ًبارن عيداًفطري ،هيت سياروسڽ مڽمبوت دان مڠحيايت
حليلة برىاري راي اين دامل دوا نأدأن .
ڤراتم  :نڬمبريأن هران ثهل برجاي مڠياروڠي أوجني دان ت ْربي ْة م ْدرس ْة رمضان.
ندوا  :هسدهين دان نڤيلوان هران ثهل برالًوڽ بوًن رمضان يڠ ڤنوه دڠن مكوًيأن
دان نرباكتن ،ماًين بلوم ڤس يت هيت اهن برڤلواڠ اوهتوق برمتو دڠن بوًن رمضان يڠ
اهن داثڠ .
انمون ،هباڽلىن داكًڠن هيت ىاري اين ،اڤابيال  1شوال برهوجنوڠ ثيبا ،راماي يڠ
مڽمبوتڽ دامل اكدأن دچامري دڠن دوسا ،ترڤاًيت دڠن هودا دان برڬمبريا سأوهل-أوهل
ثياد ىاري ڤڠيوجوڠڽ  .ڤرڬاؤًن ًاليك دان ڤرمڤوان ثيدق دىرياوهن الڬي ،برسالم-
سالمن سأوهل-أوهل سوايم دان اسرتي ،برڤااكين سڤريت ثياد ىرڬ ديري ،برڤيس تا
اتري مناري دأڠڬڤ س باڬاي ڤڽري ،مڠييس سڬنڤ ماس ڤرايأن عيداًفطري اين.
جوسرتو ،ماريهل هيت ممڤرهوهوىىن هيالي نتلوأن هيت ،مسبوثهل دان رعيىنهل ىاري
راي عيداًفطري اين مڠيىوت ڤندوان روح اسالم يڠ س برن .مسوڬ مكياڠن هيت
دىاري ًبارن اين منجادي تراس مكياڠن مطلق هيت دىڬري يڠ ثياد هأوڠن
مالءييىن هأوڠن هللا س بحاهو وثعاىل .
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ملصودڽ  :سس ياڤا يڠ مڠىييديق (هس يڠن ىيدوڤ) ددهيا ،اكيم اهن سڬراهن نڤداڽ
هس يڠن ددهيا ،اڤ يڠ اكيم وييديق ،ابڬي سس ياڤا يڠ اكيم وهيهيهديق ،مكهوديهن اكيم
سدايهن ڤوال ابڬڽي ىرااك هجمن (دىاري أخرية لكق) ،اوهتوق ممباهرڽ دامل اكدأن يڠ ىييا
(سورة اإلرسء ،اية )81 :
دييا ،ترأس يڠهل دي دري رمحة هللا .
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