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 ةعباد داكننمغض دغن رمضان مسارقكن
 هـ 2021افريل  16برساماءن  م 1442رمضان  04

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   

ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   

 ... ہھ  
 (185 :البقرة) 

ٴۇ  ۋ  ۋچ   ٺ   ڻ  ڳٻ  ٻ    ڦ

ى  عَبْدُهُمُحَمَّدًاپ    ڦ 

ٿ    سَي ِّد نَاں  وَسَل ِّمْصَل ِّ ڈ      

ۇئ    وَأَصْحَاب ه آل ه ڇ  

ہ  ہ      ۇ  ۆ  فَيَاحئ  ٺ  

 ڎ ۓڈ  ۆئ   ب تَقْوَىچ  أُوص يكُمْ

 



 2 

  ڱك تَاب ه  ڍ َتَعـاَلى   ڎٹ

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  

حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب   يب  جت  

 (59)النساء:    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  

طاعتله كامو كفد اهلل  ،واهاي اورغ يغ برإميان"مقصود: بر

دان طاعتله كامو كفد رسول اهلل دان كفد "أوىل األمر" 

كالغن كامو. كمودين جكـ  فداورغ يغ بركواس( در)

مكـ  ،بنته )برسليسيهن( دامل سسواتو فركارا-كامو بربنته

هندقله كامو مغمباليكنث كفد )كتاب( اهلل )القرءان(  دان 

برإميان كفد اهلل دان  جيك كامو بنر ،( رسولثالسنة)

دان  ،يغ دمكني اداله لبيه باءيق )باضي كامو( أخرية.هاري 

 لبيه ايلوق فوال كسودهنث".
 

  سكالني، اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

 هسبحان اهلل دفك ناءكتقو كتكنغماريله كيت مني 

 االضس ملقساناكن وهغضسو-وهغضبرسو نغد وتعاىل

 مودهن-موده. ثنغالر االضس لكنغضمني دان ثرينتهف

 دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة تفمندا كيت
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 تاجوق ركاتاكنفمم اكن اين كالي دف خطبة. ةريخدا

اهلل رمان ف. ةعباد داكننغضم نغد رمضان مسارقكن

ة سور دامل تادي خطبة اول دف كنخدبا غوتعاىل ي هسبحان

 :برمقصود غي 185 ايات البقرة

 

 رمضان بولن (اياله ايت واسافبر كامو دواجبكن غي ماس)"

 يضبا توجنوقف منجادي القرءان، دتورونكن ثدف غي

 غي نغكرتا-نغكرتا منجادي دان مأنسي، سكالني

 بنر غي انتارا ربيذأنف (نمنجلسك) دان توجنوقف منجلسكن

 غي كامو انتارا دري فسسيا ايت، اوليه. ساله غي نغد

 هندقله مك ،(ثتاهويغم اتاو) رمضان بولن انق قسيكنثم

 "...ايت بولن واسافبر اي

 

 معاشر املسلمني رمحكم اهلل،

 كران وتعاىل هسبحان اهلل دفك شكور دان وجيف

يه دبريكن ماس كيت ثايذين دان كورنيا هفليم نغد

 دف مضانر بولن مبوتثم اونتوق كصيحنت دان نفكهيدو

 دان نتمحكرا ن،ءكموليا نغد نوهف غي بولن. اين تاهون

-بولن نغد غبربندي كلبيهن يءثاوفمم غي بولن. كربكنت

 اول دف رمحة نغد دجنجيكن غي بولن. ينءال غي بولن
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 سرتا ،ثهنغرتف دف دوسا وننفمفغ نغد دايكوتي ،ثنغكداتا

 همبا-همبا يضبا. غثهوجوفغ دف نراك يفا دفبيبسكن درد

 ،مضانر بولن كنفهيدوغم بنر-بنر غي وتعاىل هسبحان اهلل

 ينتوف فدتوتو ،ضشر ينتوف ثلواس-سلواس دبوك اكن

 دمقبولكن دان دوسا ونكنفدام اهال،ف نداكنضد نراك،

 نكلبيه غي مامل قدر،ة الليل مامل ثادا نغد والف دمتبه. ءدعا

 سبواه دامل. بولن سريبو برعباده دفدر باءيق لبيه ثادهبرعب

 ةهرير ابو دري مسلم االمام اوليه دروايتكن غي يثحد

وسلم  اهلل عليه ىصل اهلل رسول ثبهاواس عنه اهلل ضير

  :برمقصود غي برسبدا

 

 نراك ينتوف دبوك، ضشر ينتوف ن،مضار بولن تيبا ابيالفا"

 "وغضدبل اكن شيطان دان ،فدتوتو

 

 ترباءيق وقتو اكنفمرو رمضان بولن ثوهغضسسو

 كران كنقيءكبا اره ك كيت ديري منديديق كيت اونتوق

 واسافبر اونتوق دواجبكن سهاج بوكن كيت اين بولن دف

 اونتوق دتونتوت كيت بهكن ،سوفن هاوا اولغم دان

 غي سنة عملن انتارا. اين بولن ددامل سنة عملن قكنثممبا

 اياله مضانر بولن غجنفس دف سالمإ اجرن اوليه داجنوركن
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 اونتوق ضتنا ممربيكن سهاج بوكن سحور. برسحور عملن

 ضجو اين عملن ماله هاري غسيا دف واسافبر كيت

 ممبيذاكن غي ربواتنف اكنفمرو دان كربكنت يغندومغ

 دامل. ينءال امضا انوتفغ واساف نغد سالمإ اومت واساف

و ُرْمَع دفدر مسلم االمام اوليه دروايتكن غي حديث سبواه

 اهلل عليهى صل اهلل رسول ثبهاواس عنهاهلل  ضير صاالَعبن ا

 :برمقصود غي برسبدا وسلم

 

 نغد (سالمإ اومت) كيت واساف ربيذأنف ثوهغضسسو"

 ماكن اداله (نصراني دان يهودي) كتاب اهلي واساف

 ".سحور

 

  سكالني، اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

 اداله ضارا برمجاعه جوخصالة سنة تراويح س

سالم. حال اين إدامل  دتونتوت غي سنة عملن اكنفمرو

 دامل مامل-مامل كنفهيدوغم غي فسيا غدمكني كران بار

 مياننأك نغد سنة صالة عملن قثربافمم نغد مضانر بولن

 اكن وتعاىل هسبحان اهلل دفدر نجرنض كنفهارغم دان

 ضجو وتر سنة صالة. اللو تله غي ثدوسا-دوسا ونكنفدام

 دتونتوت غي سنة صالة اكنفمرو اي كران اكنفدلو نغجا
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 غي يثحد سبواه دامل. تراويح سنة صالة يغرييغم

 اهلل رضي ةهرير ابو دفدر لبخاريا االمام اوليه دروايتكن

 غي برسبدا وسلم اهلل عليه ىصل اهلل رسول ثبهاواس عنه

 :برمقصود

 

 اميان كران رمضان مامل دف (برعباده) برديري غي افسسيا"

-دوسا ونكنفدام اهلل، دفدر نجرنض كنفهارغم دان

 "اللو تله غي ثدوسا

 

 بولن دامل الكوكن كيت بوليه غين يءانتارا عملن ال

 بولن كران القرءان خممبا القكنضد كيت اياله رمضان

 هياسي. القرءان دتورونكن غي بولن اكنفمرو اداله مضانر

 القرءان يخسو ايات خممبا نغد كيت مات نغنداف له

-غسكور اين بولن دف القرءان خممبا عملكنله. الكريم

 ختم تفدا كيت رضا هاري فستيا جزوء ساتو غثكور

 نغجا وضج برصدقه عملن. اين رمضان بولن دامل القرءان

 دان ممبنتو تفدا اكن ترسبوت عملن نغد كران اكنفدلو

 دان ينتفكسم دامل برادا غي سالمإ اومت بنب نكنغمري

 غاور اونتوق ماكن ممربي رتيفس ثونتوهخ كميسكينن،

 االمام اوليه دروايتكن غي حديث اميانضا سباواسف بربوك
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 رسول ثبهاواس عنه اهلل رضي خالد بن زيد دفدر رتمذيلا

  :برمقصود غي برسبداوسلم  اهلل عليه ىصل اهلل

 

 ثيضبا مك واسا،فبر غي غاور-غاور ماكن ممربي افسسيا"

 يغوراغم افتن ترسبوت، واسافبر غي غاور رتيفس اهالف

 ."ضجو ونف سديكيت ايت واسافبر غي غاور اهالف

 

  سكالني، اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

 دان ذيكري كلمة نفاخاو قكنلهثربافين ايت، ءسال

 دفدر كيت ديري ايلقكن. اين رمضان بولن دامل برصلوات

 سيا-سيا غي نفاكخرف ممفتنه، ت،فومغم دوستا، بركات

 كيت رضا اوسهاكنله مامل وقتو تيبا ابيالفا. ثايضسبا دان

 يضال كتكنغمني يضليل باال قيام عملن ملقساناكن تفدا

 .اين رمضان بولن دامل انيانحكرو عملن

 

 سكالي ربنم اين، كالي دف خطبة خريياغم ايضسبا

 بولن كحاضرين منجاديكن رضا سكالني مجاعه روثم يضال

 روبهنف ممباوا غي رقفغض ايضسبا اين كالي دف رمضان

 دفك كطاعنت كتكنغمني سنتياس اونتوق كيت ديري دفك

 غي عباده عمل مالكوكن نغوتعاىل د هبحانس اهلل

 اهلل اوليه غدالر غي االضس لكنغضمني دان رينتهكنفد
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 الكوكن كيت غي عباده دان عملن ضمسو. وتعاىل هسبحان

 نجرنض تفمندا دان دترميا اكن ينا رمضان بولن غنجفس

 سبحان اهلل فرمان. وتعاىل هسبحان اهلل دفدر أنضكري سرتا

 : 19 ايات ءسراإلا ةسور دامل وتعاىل

 

ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

 ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  
 

 وسهاابر دان اخرية هندقيغم غي افدان سسي" : برمقصود

 اوسها نغد اخرية اونتوق باءيق غي عمل-عمل كنارجغم

 دمكني غي مريك مك براميان، اي غسد ،ثيضبا اليق غي

 ث"اوسها عمل اكن اهالف دبري ،ثناءدأك

 

كَا را انََِِبَېئ ەئ    ٺَبا ِنَىئلُْقْرءا فاعا نَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

تاهَُ   ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ جب  حب  ِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وَا  ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

َ حئ تاْغِفرِينَافايااَفاْوزا َيَاَٱ لُْمس ْ لتَّائِِبيَاَةَاڀوا
 
 ٱ


