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لـئِـآلْقَٱ  ٻ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ ڀ   ڀ  

ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   

 ٹ  ڤ  ڤ   ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ

 (5-1:القدر)

 

ٴۇ  ۋ  ۋچ   ٺ   ڻ  ڳٻ  ٻ    ڦ

ى  عَبْدُهُمُحَمَّدًاپ    ڦ 

ٿ    سَي ِّد نَاں  صَل ِّ وَسَل ِّمْڈ      

ۇئ    وَأَصْحَاب ه آل ه ڇ  

ہ  ہ      ۇ  ۆ  يَافحئ  ٺ  

 ڎ ۓڈ  ۆئ   ب تَقْوَىچ  أُوص يكُمْ
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  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  
 

د اهلل فطاعتله كامو ك براميان، غي غواهاي اور"برمقصود: 

د "أوىل األمر" فد رسول اهلل دان كفدان طاعتله كامو ك

ن كامو. كمودين جكـ غكال فدبركواس( در غي غاور)

مكـ  ،ركاراف سواتوبنته )برسليسيهن( دامل س-كامو بربنته

د )كتاب( اهلل )القرءان(  دان فمباليكنث كغهندقله كامو م

د اهلل دان فك براميان كامو بنر جكـ ،( رسولثالسنة)

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

 وال كسودهنث".فلبيه ايلوق 

 

 سكالني، اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

 هسبحان اهلل دفك ناءكتقو كتكنغمني كيت ماريله

 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 هورايكنغن اكن ماي كالي دف خطبة. اخريةد

 .رمضان تراخري مامل ولوهفس دف عملن كتكنغتي

  

 ولوهفسدامل تيمفوه  براد سوده كيت اين، وقتو دف

 اين تراخري وهفتيم بهاوا تكنغدايفرلو . رمضان تراخري مامل

 اوليه دربوت رلوف غي ضبرهر دان برنيالي امت اداله

 ولوهفس دف كران دمكني اين حال. سالمإ اومت سلوروه

ىل تله وتعا هسبحان اهلل ،رمضان بولن دامل تراخري مامل

ة ليل دناماكن غي مامل ساتو ثهمبا دفك رهكنضانوغم

 اهالف ءياماثم ترسبوت مامل دف ةبرعباد اهالف القدر.

 تاهون ضتي ولوهف نفال اتاو بولن سريبو سالما ةبرعباد

 اول دف كنخدبا غي وتعاىل هسبحان اهلل فرمان. كيت عمور

 :برمقصود غي 5 غضهي 1 ايات القدرة سور دامل تادي خطبة

 

ة ليل دف اين (القرءان) منورونكن كامي ثوهغضسسو"

 دي فا تاهويغم تفدا كامو ثجالن فا دانالقدر. 

 سريبو دفدر باءيق لبيه ايت ة القدرليل ؟ة القدرليل كبسرن

 ايذين نغد جربيل دان مالئكة تورون ايت، مامل دف. بولن

 ركنيدتقد غي) ركاراف االضس ممباوا كران مريك توهن
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 بركت غي) مامل سجهرتله. (برايكوت تاهون دف ثكوبرال

 ."فاجر تربيت غضهي (ايت

 

 هلل،م رمحك سلمنيامل معاشر

 تغبرمس لبيه رلوف كيت براميان غي غاور ايضسبا

 دف صثخصو رمضان بولن دف عباده عمل قثربافمم اونتوق

 وتعاىل هسبحان اهلل كران اين حال. اين تراخري مامل ولوهفس

 كيت دفك قثبا غي نجرنضيستيميوأن دان أي كممرب تله

 حياتنفغ. صلى اهلل عليه وسلم حممد نيب اومت ايضسبا

هاري دف ةبرعباد ثها سقدر بوكن رمضان بولن دامل

 ايت ةعباد عمل دالكوكن هندقله بهكن سهاج، ترتنتو

صلى اهلل  اهلل رسول ينداضب. برتروسن دان استقامه اراخس

 غي منيوءم ونتوهخ اكنفمرو اداله سنديري عليه وسلم

 بولن ملدا تراخري مامل ولوهفس حياتيغم دامل ترباءيق

 اوليه دروايتكن غي حديث نغد سالرس اين حال. رمضان

 غي عنها اهلل رضي شهئعا سيدتنا دفدر امحد االمام

 :برمقصود

-وهغضبرسووسها ابر صلى اهلل عليه وسلماداله رسول اهلل "

 ملبيهي (رمضان)اخري ولوهفس دف (ةبرعباد) وهغضسو

 ".ينءال غبولن ي-بولن دف ثوهنغضكسو
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 جك بهاوا كيت دفاين تله منجلسكن ك حديث

 دمان ساعت اكنفمرو اداله رمضان تراخري مامل ولوهفس

 نغد عملن قثربافمم صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول ينداضب

 ينداضب نغد سام-برسام اونتوق ضكلوار اهلي جوتكنغم

 ايضسبا كيت والف اينكن سنة، ةعباد-ةعباد ملقساناكن

 دامل ينداضب اوليه دتوجنوقكن غي ونتوهخ رثسواج ؟ثاومت

 دجاديكن هندقله رمضان تراخري مامل ولوهفس حياتيغم

 دان يغضتي فبتا بهاوا سالمإ اومت سلوروه دفك تلدان

 ءياللو كيت غسد غي رمضان تراخري دتيق-دتيق ثبرنيالي

 الالي دان افال مساكني كيت جك غثمال كهغال. اين ساعت

 غي رمضان ساعت-ساعت دفكيت  ةادعب ملقساناكن دامل

 ث.ترياي مالبوهكن ناكي

 

 سكالني، اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

 اين تراخري مامل ولوهفس دامل تيمفوهاوليه ايت، 

 دان مجو راس افتن تغبرمسا مساكني كيت ثاتوتفس

 وليهارفمم يضبا ةعباد عمل مالكوكن اونتوق اسا وتوسفبر

وتعاىل.  هبحانس اهلل دفدر نجرنض دان اهالف قثبا فسربا

. نثسياك-سيا تيدق كيت ثسهاروس اين بسر غي رهضانو
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 دامل اين رمضان غهوجوفغ دف غلواف مبيلغم رلوف كيت

 هسبحان اهلل دفدر وننفمأك دان ناءكريض اريخمن اوسها

 االمام اوليه دروايتكن غي حديث سبواه دامل. وتعاىل

 اهلل رسول ثبهاواس عنه اهلل رضي ةهرير ابو دفدر البخاري

  :برمقصود غبرسبدا ي صلى اهلل عليه وسلم

 

 نوهف دان مياننأك نوهف نغد القدر مامل دف مابرقي افسياغبار"

 ."اللو تله غي دوسا ثيضبا ونكنفدام اكن نفهارفغ

 

 اونتوق الكوكن كيت بوليه غانتارا عملن ي

 اداله اين تراخري مامل ولوهفس دف كيت ةعباد كتكنغمني

، منونايكن الليل قيام مالكوكن دمسجد، كافتبراع نغد

صالة سنة، -برمجاعه، منديريكن صالةارا خصالة س

 برتداروس برصلوات، ،براستغفار برذيكري، قثربافمم

 هسبحان اهلل دفدر وننفمأك مموهون ءبردعا دان القرءان

 ءبردعا داجنوركن لقدرة اليل برمتو غي مريك يضبا. وتعاىل

صلى اهلل  اهلل رسول ينداضب اوليه جركناد غي ءدعا نغد

  االمام اوليه دروايتكن غي حديث اميانضباس عليه وسلم

 يا:  ثبرتا رنهف عنها اهلل رضي شهئعا سيدتنا دفدر رتمذيال

 هاروس غي فا لقدر،ة اليل برمتو اكو اندايكن اهلل رسول
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صلى اهلل عليه  اهلل رسول ينداضب ايت؟ مامل دف كنخفاو اكو

 :كنلهخفاو منجواب وسلم

 

 "ع نَِّى َفاْعُف اْلَعْفَوُتِحبَُّ  َعُفو ٌّاللََُّهم َّ ِإن ََّك "

 

 كاوغا ثوهغضيا اهلل، يا توهنكو، سسو"برمقصود: 

 سوك يضال ،(همبامو-همبا كساهلن) ممعافكن سنتياس

 ".كساهلنكو معافكنله ايت اوليه ،ممعافكن

 

 سكالني، اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

 خطبة خرييغامروموسن اونتوق  سباضاي سرتووج

ه سكالني، ماريله مجاع دفك روثم نيغاي ربنم اين، كالي فد

 مامل ولوهفس دف مسنأك غلوافسام كيت مربوت -سام

 جرغم كنقكسيبو نغد الالي كيت نلهغجا. اين تراخري

 ايضسبا صاحل عملن ورناكنفمثم افلو كيت غضهي دنيا

 لهغونتوابر. وتعاىل هسبحان اهلل نغد برمتو اونتوق بكلن

 كران عليه وسلمصلى اهلل  حممد نيب اومت ايضسبا كيت

 يلهضرو دان. كيت نفكهيدو دامل اين سبسر غلواف روليهفمم

 ممنفعتكن وسهاابر تيدق ونف سديكيت غي مريك يضبا والف

 غي بولن ددامل وتعاىل هسبحان اهلل اوليه دبريكن غي نتفكسم

 اين تاهون وهيفمت كيت غي رمضان مودهن-موده. اين مليا
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 اونتوق كيت ديري دامل روبهنف تيتيق منجادي اكن

 هسبحان اهلل ياءضدر دان برتقوى براميان غي انسان منجادي

 : 75 ايات طه ةسور دامل وتعاىله سبحان اهلل فرمان. وتعاىل
 

حب  خب   مب  ىب   يب  جت   حت  خت  مت  ىت       

 يت  

 براميان، دي غسد ثدفك غدات غي فدان سسيا"برمقصود: 

 مريك مك صاحل، غي عمل-عمل كنارجغله مت دي سرتا

 ث".درجت يغضتي غي لغضتي تفمت-تفمت وليهابر اكن ايت

 

كَا را انََِِبَېئ ەئ    ٺَبا َـاىئلُْقْرءا ن ِنَفوا ڻ       ڦ  ڑ  ہعا

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 

تاَفيااَفَ حئ َٱ لُْمس ْ ََرِينَاغفْوزا لتَّائِِبيَاَةَاڀيَاوا
 
 ٱ

 


