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 رمضان دفغهوجوغ عملن تيغكتكن

 م 2022 افريل 29برساماءن  هـ 1443 رمضان 27
 

 لْقَـآئِـلِٱ  ٻ  

 ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ  ٰرٰى ٰذ يي ىي ٱ

يب ىب نب مب زب رب يئ  نئىئ مئ زئ رئ  

 (148)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  

 (59)النساء:    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  
 

 هاللَّ"واهاي اورغ يغ براميان، طاعتله كامو كفد برمقصود: 

دان كفد "أوىل األمر"  هاللَّدان طاعتله كامو كفد رسول 

اورغ يغ بركواس( درفد كالغن كامو. كمودين جك )

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

)القرءان(  دان   هاللَّهندقله كامو مغمباليكنث كفد )كتاب( 

دان  هاللَّبراميان كفد  سنه( رسولث، جك كامو بنر)ال

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

 لبيه ايلوق فوال كسودهنث".

 

 سكالني، هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 هسبحان هاللَّ فدك ناءكتقو كتكنغماريله كيت مني

 االضس ملقساناكن وهوغضس-وهغضبرسو نغوتعاىل د

 مودهن-موده. ثنغالر االضس لكنغضمني دان ثرينتهف

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

 .رمضان غهوجوفغد عملن كتكنغتي

 

 سكالني، هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 يفامس تله كيين اين تاهون دف رمضان جالننفر

نجاديكن م براللو انتسف يتوضب غي ماس. غثهوجوفغك

 اد. خريابر اكن رمضانفوال  انتسف يتوضب براسكيت 

 شوال بولن نغكداتا مننيت صرب تيدق كنيغمو انسان

 مراساكن يغانسان اد  نامون،. واسافبر سبولن سفسل

 بولن نغد يسهفبر ريفهم مساكني ابيالفا كسديهن سواتو

 .اين كربكنت نغد نوهف يغ رمضان

 

 ابيالفا تركسن فوكوخ دهولو الصاحل لفسا رافا

 سديه يتوضب براس مريك. رمضانبولن   نغد يسهفبر نييغا

 سنتياس دان رمضان بولن دامل اخريتر هاري ثتيبا ابيالفا

 اكن يغ رمضان بولن نغد رمتوكنفد رضا مموهون ءبردعا

 دف ةعباد عمل اكنندضتفملي اكن ايت، مريك اوليه. غدات

 الاهف دان نجرنض جرغم دمي رمضان بولن اخريتر مامل

 هسبحان هاللَّ فرمانحال اين سالرس دغن . بسر يتوضب يغ
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 ولا دف كنخادبا يغ 148 ايات البقرة ةسور دامل وتعاىل

 : برمقصود يغ تادي خطبة

 

 ماسيغ يغ (قبلت) اره اد اومت تياف ضيدان با"

 كنارجغلومباله كامو م-ه ايت برلومبااولي; ثمنوجو

 اكن فتت هاللَّ مك برادا كامو سهاج دمان كران; نقيءكبا

 منرميا اونتوق قيامة هاري دف ونفبرهيم) مسوا كامو ممباوا

 تياف اتس كواس مها هاللَّ ثوهغضسسو; (بالسن

 ".سسواتو
 

 ،هاللَّمعاشراملسلمني رمحكم 

 ساعت اكنفكيت سدر بهاوا وقتو اين اداله مرو

برباف هاري الضي  كرانرمضان دبولن كيت اخريتر

 يغ هاري جوسرتو،. كيت لكنيغضمن اكن رمضان

 تيدق كيت ثاتوتفس اين، رمضان بولن دامل برباكي

 يغ ةعباد الاهف يكيسغم بوليه يغ افركار نغد كنثرسيافمم

 ساعت دبهكن ف ،رمضان اول دف الكوكن كيت تله

 ةعباد عملن يضال كتكنيغمن فرلو كيت له سفاتوتثاين خريا

 سنة، صالة رتيفس وتعاىل هسبحان هاللَّكفد  كيت

 ث.ايضسبا دان ءبردعا ذيكري،بر تداروس،بر
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 اين كتيك دف سسواتو يغ دكسلكن ايالهنامون 

 دان افلو موال سوده يغ سالماومت إ لينتريضس تردافت

 .رمضان غهوجوفغ دف برادا ابيالفاتث عباد عمل ابايكنغم

 مريك يغ اميانضسبا ةعباد مالكوكن يضدق التي مريك

 الءثرموف دف ثها مريك تغمسا. رمضان اول دف الكوكن

 ثبراللو يغسإير نغبركور مساكنيمنجادي  دان سهاج

 يغ باءيق عملن. رمضان بولنامل د هاري دمي هاري

 موال بركوراغن مساكني جوض رمضان بولند دالكوكن

 مسجدالضي ديهكن ثم لبيه ديكيت دانسديكيت دمي س

 منجادي سوده موال مجاعه اراف نغد نوهيفد ثاول دف يغ

مجاعه صالة تراويح مساكني  كران يفس دان غغل

 رتيفس ينءال اوروسن نغد سيبوق موال مريك. نغبركور

. دامل حال راي هاري مبوتثم اونتوق ناءرسديف ممبوات

 يغ اد بهكن وان،فمتو تفمت منجادي موال فاسرراياين 

 مبذيرنف برالكو غضسهي لبيهن-برلبيه بربلنجا فوغضس

 .اىلوتع هسبحان هاللَّ ناءكمورك غونداغم اكن ثاخري غي

 

 سكالني، هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 جك برالكو هاروس تيدق اين ركاراف فاتوتثس

 غاور ايضسبا. وتعاىل هسبحان هاللَّ دفك براميان بنر كيت
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دان سديا اوفاي  برسوغضوه لبيه رلوف كيت براميان يغ

حال اين . اين رمضان بولن اخريد ةعباد قثربافمم اونتوق

 سقدر بوكن رمضان ددامل حياتنفغدكاتاكن دمكني كران 

 توبوه بادن يغ كلتيهن دغن سياغ دوقتو ءيدراسا ثها

 رمضان حياتنفغ يفتتا اكن سهاج ضداه دان رفال مناهن

 هاللَّ دفك ديري مندكتكن سنتياس نغد دالكوكن هندقله

 ن. قكباجي نعملفلباضاي  مالكوكن نغد وتعاىل هسبحان

 

وتعاىل تله ممربي  هسبحان هاللَّسسوغضوهث 

 رضا رمضان بولن فد قثبا يغ نجرنضن دان اءيستيميوأك

 ةعباد عمل كتكنيغمن اوسها دامل تغبرمسا سنتياس كيت

-سيا تيدق كيت ثسهاروس اين بسر يغ رهضانو. كيت

فرلو  كيت اين رمضان غهوجوفغ دف ايت، اوليه. نسياك

 يضبا ةل عبادعم مالكوكن اونتوق تغبرمسا لبيه

 هسبحان هاللَّ دفدر نجرنض دان الاهف قثبا فسربا تكنفمندا

 رمضان اخري ساعت دف غلواف مبيلغم رلوفكيت  .وتعاىل

 هسبحان هاللَّ وننفمأدان ك نكريضاء اريخمن نغد اين

 رلوف جوض كيت .اسا وتوسفبر دان مجو راس افتن وتعاىل

 رهكن ضنجرنضانوغوتعاىل اكن م هسبحان هاللَّيقني بهاوا 
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 كيت تله غي دوسا-دوسا االضس اتس وننفمأدان ك

 اوليه دروايتكن غي حديثحال اين سالرس . نالكوك

 ثبهاوسن عنه هاللَّ رضي ةريهر ابو دفدر رتمذيلا االمام

 غبرسبدا ي عليه وسلم هاللَّصلى  هاللَّ رسول ينداضب

 :برمقصود

 

 منديريكن دان رمضان بولن دف واسافبر غي افسياغبار"

 ونيلهفدام مك الاهف كنفهارغم دان اميان نغد (ةعباد)

 ."اللو تله غي ثدوسا

 

 سكالني، هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 نييغا ربنم اين، كالي دف خطبة خريياغمسباضاي 

 غهوجوفغد وقتو ممنفعتكن دافت مجاعة سكالني اضر روثم

 يضال اكنندضتفملي دان كتكنيغمن تروس نغد اين رمضان

 ثوهغضسسو .وتعاىل هسبحان هاللَّ دفك كيت ةعباد عمل

 اونتوق بريكن وتعاىل هسبحان هاللَّغ يغ لواف دان نعمت

 اكنفمرواين  رمضان بولنسفنجغ  برادا دان فهيدو كيت

دمكني دثاتاكن حال اين . ثنيالي بسر تغسا يغ نعمت

هاث داتغ سكالي سهاج دامل  غ سفرتي اينلواف كران

مروفاكن ستاهون دان كيت تيدق تاهو موغكني اين 
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-برسامماريله اوليه ايت  باضي كيت. اخرييغ تر رمضان

 يغ رمضان بولن يضال رمتوكنفد رضا ءبردعا سام كيت

 نغداين  رمضان بولن كحاضرين لهيءاضهر دان غدات اكن

 بولن دف كيت ةعباد عمل منروسكن دان استقامه سنتياس

 وتعاىل هسبحان هاللَّ فرمان فهمكنله حياتي دان. ينءال يغ

 :30 ايات فصلتة سور دامل

 

  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 جه  ين ىن من خن حن جن يم

 يه ىه مه

 

 نغد ثكيقينن سكنضمن غي اورغ ثوهغضسسو": برمقصود

 وهضت فودين مريك تتكم ،هاللَّ اياله كامي توهن: بركات

 مريك دفك مالئكة تورونله اكن بتول، غي جالن داتس

 غبيمب كامو نلهغجا: (اهلام ممربي نغد) مساس ك مساس دري

 (كامو فترهاد باءيق تيدق غي كجادين ثبرالكو دري)

 بهاوا مبرياض بريتا ترمياله دان يتاخ بردوك كامو نلهغجا دان

 ".كامو دفكن كدجنجي تله غي ضشر وليهابر اكن كامو
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كَا را انََِِبَېئ ەئ    ٺَبا فاعاِنَىئلُْقْرءا نَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

اهَُ   ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ ت جب  حب  ِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وَا  ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاَ حئ َٱلُْمس ْ َفاْوزا َيَاَِفرِينَاغفاياا َ ٱلتَّائِِبيَاَةَاڀوا َفاْوزا فاياا

تاَ َيَاَِفرِينَاغٱلُْمس ْ  ٱلتَّائِِبيَاَةَاڀوا


