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 دننيت يغ رمضان

 م 2022 افريل 01برساماءن  هـ 1443 شعبان 29
 

 لْقَـآئِـلِٱ  ٻ  

 ين  ىن نن من زن رن مم ام  يل  ٱ
  جئ يي ىي ني زيمي ري ٰى

خض... حئخئ  

 (185:البقرة ) 
 

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     فَيَاحئ  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  

 (59النساء:)    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  
 

 هاللَّ فدبراميان، طاعتله كامو ك"واهاي اورغ يغ برمقصود: 

"أوىل األمر"  فددان ك هاللَّرسول  فددان طاعتله كامو ك

 ككالغن كامو. كمودين ج فداورغ يغ بركواس( در)

 كبرسليسيهن( دامل سسواتو فركارا، م)بنته -كامو بربنته

القرءان(  دان )  هاللَّكتاب( ) فدهندقله كامو مغمباليكنث ك

دان  هاللَّ فدبراميان ك كامو بنر ك( رسولث، جهالسن)

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

 لبيه ايلوق فوال كسودهنث".

 

 سكالني، هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 هسبحان هاللَّ فدك ناءكتقو كتكنغماريله كيت مني

 االضس ملقساناكن وهغضوس-وهغضبرسو نغوتعاىل د

 مودهن-موده. ثنغالر االضس لكنغضمني دان ثرينتهف

 دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة تفمندا كيت
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 بولن تاجوق هورايكنغم اكن اين كالي فد خطبة. اخريةد

 .دننيت غي رمضان

 

 سكالني، هاللَّ  درمحيت غي مجعة غسيد

 مبوتثم باكل كيت يضال هاري فبربا هاللَّن شاء ا

 وغضتو-وغضدتو غي بولن يتءيا رمضان بولن ناءكتيب

 ن،ءكموليا نغد نوهف غي بولن. سالمإ اومت سكالني اوليه

 كلبيهن قثبا اءيثوفمم غي بولن. كربكنت دان نتمحكر

 دان القرءان دتورونكن يغ بولن. ينءال غي بولن غبربندي

 دغن دايكوتي ،ثنغكداتا اول فد ةرمح نغد دجنجيكن

 نراك يفا فددر دبيبسكن سرتا ،ثهنغرتف فد دوسا وننفامفغ

 مامل يتءياة القدر ليل مامل ثادا والف دمتبه. غثهوجوفغ فد

 لبيهسكرياث عمل عبادة دالكوكن فد مامل ترسبوت  يغ

. بولن سريبوعملن سالما  فددر دان لبيه بسركنجرانث باءيق

 تادي خطبة اول فد كناخدبا يغ وتعاىل هسبحان هاللَّ فرمان

 :برمقصود يغ 185 ايات البقرةسورة  دامل

 

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

 يضبا توجنوقف منجادي القرءان، دتورونكن فدث يغ

 منجلسكن يغ كرتاغن منجادي دان نسي،اءم سكالني
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 يغ دغن بنر يغ انتارا ناءربيذف (منجلسكن) دان توجنوقف

 قسيكنثم يغ كامو انتارا دري افسسيا ايت، اوليه. ساله

 واسافبر اي هندقله مك ،(ثتاهويغم اتاو) رمضان بولن انق

 ...ايت بولن

 

 ،هاللَّمعاشراملسلمني رمحكم 

 يغ وقتو اكنفمرو رمضان بولن ثوهغضسسو

 نقيءكبا رهأك كيت ديري منديديق كيت اونتوق ترباءيق

 اونتوق دواجبكن سهاج بوكن كيت اين بولن فد كران

بهكن كيت دتونتوت ، نفسواوا ه اولغم دان واسافبر

 اين حال. ترسبوت بولن فد ةعباد عمل قنثربافاونتوق مم

 يغ وتعاىل هسبحان هاللَّ همبا يضبا كران دمكني كنادكات

 ،ثالاهف نداكنضد اكن رمضان بولن كنفهيدوغم بنر

ث لواس-سلواس دبوك دوسا، ونكنفدام ،ءدعا دمقبولكن

 يغسر يغ شيطان سرتا نراك ينتوف فدتوتو دان ضشر ينتوف

 دغن سالرس اين حال. وغضدبل اكن نسياءم وضغضغم

 ةهرير ابو فددر مسلم االمام اوليه دروايتكن يغ حديث

عليه  هاللَّصلى  هاللَّ رسول ينداضب ثبهاواس عنه، هاللَّ رضي

 :برمقصود يغ برسبدا وسلم
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 نراك ينتوف دبوك، ضشر ينتوف ،رمضان بولن تيبا ابيالفا"

 ".وغضدبل اكن شيطان دان ،فدتوتو

 

 رلوف كيت براميان يغ غاور ايضاوليه ايت، سبا

 دان اين رمضان بولن مبوتثم اونتوق ديري فرسيافمم

 مندكتكن تفدا يغ عملن دغن ثكنفهيدوغم وسهاابر

 فدك ءبردعا قنثرباف. وتعاىل هسبحان هاللَّ فدك كيت ديري

 دان غنجف يغ عمور دبريكن رضا وتعاىل هسبحان هاللَّ

 رمضان بولن غنجفس ةق برعباداونتو باءيقتر يغ كصيحنت

 مبوتثم اونتوق دالكوكن رلوف يغ نءرسدياف انتارا. ننيت

الكوكن م رلوف كيت اياله اين رمضان بولن نغكداتا

 اكن صيحت يغ بادن وتاغضا كران جسماني نءرسدياف

 غنجفس ةعباد ايضلباف ملقساناكن غورأسس ممودهكن

 مك ساكيت ايت غورأسس جك ثسباليق. رمضان بولن

 دان واساف ةعباد ملقساناكن دي اونتوق سوكر قضا

 .رمضان بولن دامل تفتردا يغ ينءال عبادة

 

 دغن روحاني نفرسياف الكوكنم رلوف ضكيت جو

. وتعاىل هسبحان هاللَّ فدك كيت مياننأك كتكنيغمن سنتياس

 االضس اتس اتوهف دان توندوق سنتياس هندقله كيت
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 اكن يغن قيءباك دان نجرنض اكن يقني دان ثرينتهف

 يغ حديث سبواه دامل. رمضان بولن غنجفس فد راوليهفد

 هاللَّ رضي ةهرير ابو فددر البخاري االمام اوليه دروايتكن

 برسبدا عليه وسلم هاللَّصلى  هاللَّ رسول ينداضب ثبهاواس عنه

 :برمقصود يغ

 

 صالة منديريكن ،ثرسول دان هاللَّ فدك براميان افسياغبار"

ن فكواجبر هاللَّ مك ،رمضان بولن فد واسافبر دان

 هاللَّ سبيل يف برهجرة اي باءيق ،ضشر كدامل ثمماسوقكن

 ث".دالهريكن اي تفمت ثليغضت تفدمت دودوق اتاو

 

 سكالني، هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

يغ فرلو دالكوكن انتوق  ينءال يغ نفرسيافانتارا 

 دان الجريفمم رلوف كيت اياله اين رمضان بولن مبوتثم

اسا. حال اين وف ةعباد غتنت ثصخصو علمو كاجيغ ولغم

 دترميا الكوكن كيت يغ ةعباد ممستيكن يضبرتوجوان با

 يغ كسن ممربي تفدا ثسرتوس دان وتعاىل هسبحان هاللَّ

 ايضلباف غمرخن رلوف ضجو كيت. كيت ديري فدك باءيق

 يضبا رمضان بولن دامل الكوكن كيت اونتوق عملن

 وتعاىل هسبحان هاللَّ دسيسي بسر يغ نجرنض وليهارفمم
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القرءان، صالة سنة تراويح، برذيكري،  خبامم رتيفس

. يضال ايضلباف، قيام الليل، برصدقه دان راستغفابر

 دان دوسا لكنيغضمن اونتوق برعزم هندقله كيت ثسرتوس

 برتوبة دغن كيت ديري برسيهكنله. بوروق فربواتن

 رمضان كران دالكوكن تله يغ دوسا االضس فددر

 دامل. دوسا وسفهافغدان  جيوا نيخوفث بولن اكنفمرو

 ابو فددر ماجه ابن االمام اوليه دروايتكن يغ حديث سبواه

 هاللَّصلى  هاللَّ رسول ينداضب ثبهاواس عنه هاللَّ رضي ةهرير

 :برمقصود يغ برسبدا عليه وسلم
 

 ناكر رمضان دبولن (مامل) صالة دان واسافبر افسياغبار"

 اكن اللو يغ ثدوسا مك ال،اهف فهارغم دان اميان

 ".ونيفدام
 

 مبيلاد رلوف ضجو نغكوا نفرسيافين ايت، ءسال

 هرتا سودوت دري وانفبركمم يغ مريك يضبا كران كريا

 جارية صدقه عملن مالكوكن اونتوق القكنضد امت

 يغ غاور فدك ماكن ممربي عملن رتيفس رمضان دبولن

 اوليه دروايتكن يغ حديث دغن نتفبرت اين حال. واسافبر

 ثعنه بهاواس هاللَّ رضي خالد بن زيد فددر رتمذيال االمام
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 يغ برسبدا عليه وسلم هاللَّصلى  هاللَّ رسول ينداضب

 : برمقصود

 الاهف ثيضبا مك واسافبر يغ غاور ماكن ممربي يغ افسيا"

 غاور الاهف غكور ونف سديكيت افتن ثامافسأوم

 ".واسافبر
 

 سكالني، هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 كالي فد خطبة خريياغمانتوق  روموسن ايضسبا

 بولن نغكداتا نافمسبر سكالني، مجاعه روثم نييغا ربنم اين،

 سامسامبر كيت ماريله ي،ضال هاري فبربا رمضان

 كنفهيدوغم وسهاابر سرتا غلواف مبيلغم دان ممنفعتكن

 .ةعباد عمل قثبا فسربا مالكوكن دغن رمضان بولن

 بولن ايضسبا اين غدات اكن يغ رمضان بولن جاديكنله

 نجرنض وليهارفمم يضقن عملن باندضتفملي كيت اونتوق

 ضمسو. وتعاىل هسبحان هاللَّ دسيسي بسر يغ الاهف دان

 دامل بسر يغ روبهنف ممباوا اكن رمضان بولن كحاضرين

 هاللَّ دسيسي برتقوى يغ همبا منجادي رضا كيت ديري

 ايات رحلشاة سور دامل ثمانفر سباضاميان وتعاىل هسبحان

18: 
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 حيخي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن ٱ
َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي مي  

 

 هاللَّ فدك له برتقوى! براميان يغ غاورواهاي "برمقصود: 

 دان (ثنغالر لكنيغضمن دان ثسوروهن رجكنغم دغن)

 تله دي يغ فا ممرهاتيكن دان مليهت ديري تياف هندقله

 ايسوق هاري اونتوق (ثعمل-عمل دري) سدياكن

 له برتقوى: (تكنيغدا يضال سكالي) دان (اخرية هاري)

 اكن ثتاهوانفغ وتيفملي امت هاللَّ ثوهضغسسو ، هاللَّ فدك

 ".كرجكن كامو يغ االضس
 

كا  را انِ َِب ېئ ەئ    ٺَبا فاعاِن ىئلُْقْرءا نَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

اهُ    ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ ت جب  حب  ِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وا   ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تا  حئ  ٱلتَّائِِبيا  ةا ڀوا يا  ِفرِينا غفاياا فاْوزا ٱلُْمس ْ


