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 رمضانن كربكنت بولن كياعمر
 م 2023 مخ 24 برساماءن هـ 1444 رمضان 02

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

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

 ... 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  

 (59)النساء:    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  
 

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

دان كفد "أوىل األمر"  اللَّهدان طاعتله كامو كفد رسول 

درفد كالغن كامو. كمودين جك  (اورغ يغ بركواس)

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

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

دان  اللَّهبراميان كفد  رسولث، جك كامو بنر (سنة)ال

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

 لبيه ايلوق فوال كسودهنث".

 

 ،سكالني اللَّه درمحيت غي مجعة غسيد

 هسبحان اللَّه دفك ناءكتقو كتكنغماريله كيت مني

 دان رينتهثف االضس ملقساناكن وهغضبرسو نغد وتعاىل

 تفمندا كيت مودهن-موده. نثغالر االضس لكنغضمني

              .داخرية دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة
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مراعيكن  وقجتا نركاتاكفمم اكن اين كالي دف خطبة

 غوتعاىل ي هانسبح اللَّه فرمان. رمضانكربكنت بولن 

 185 ايات البقرةة سور دامل تادي خطبة اول دف كنادباخ

 :برمقصود غي

 

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

 يضبا توجنوقف منجادي القرءان، دتورونكن ثدف غي

 منجلسكن غي نغكرتا منجادي دان نسي،اءم سكالني

 غي نغد بنر غارا يانت ناءربيذف (منجلسكن) دان توجنوقف

 قسيكنثم غي كامو انتارا دري افسسيا ايت، اوليه. ساله

 واسافبر اي هندقله مك ،ث(يءتاهوغم اتاو) رمضان بولن انق

 ..."ايت بولن

 

 ،اللَّهمعاشر املسلمني رمحكم 

 غي بولن اكنفمرو رمضان بولن ثوهغضسسو

 اين بولن كران سالمإ اومت سكالني اوليه وغضدتو

 غي مريك. ينءالبولن غبربندي كلبيهن قثبا اءيثوفمم

 ال،اهف نداكنضد اكن اين بولن دف ةعباد عمل مالكوكن

 ثادا نغد والف دمتبه دان ءدعا دمقبولكن دوسا، افوسكنهد

 باءيق لبيه ثددامل ةبرعباد كلبيهن غي مامل قدر،ال ةليل مامل
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 بولن كنفهيدوغمبنر غي مريك يضبا. بولن سريبو دفدر

 اونتوق ثسلواس ضشر ينتوف كنادبوك اكن اين، رمضان

 اكنغضسهي فدتوتو اكن والف نراك ينتوف دان مريك

 اونتوق غروا تياد نسياءم وغضغضم غسري غي شيطان

 نغد سالرس اين حال. اين بولن دف نسياءم مروسقكن

 ةهرير ابو دفدر مسلم االمام اوليه دروايتكن غي حديث

 صلى اللَّه عليه وسلم  اللَّه رسول ثبهاواس عنه، اللَّه رضي

  :برمقصود غي برسبدا

 

 نراك ينتوف دبوك، اكن ضشر ينتوف ،رمضان بولن تيبا ابيالفا"

 ".وغضدبل اكن شيطان دان ،فدتوتو

 

 رلوف كيت براميان، غاور ايضاوليه ايت، سبا

 هسبحان اللَّه اوليه دبريكن غي نجرنض دان غلواف مبيلغم

 نكياعمر رلوف. كيت اين رمضان بولن ددامل وتعاىل

 بولن كنفهيدوغم وسهاابر نغد رمضان بولن كحاضرين

 مبوتثم كيت اونتوق ثخارا امياناكهضبا مك. ترسبوت

 انتارا اين؟ لياوم غي رمضان بولن نغكداتا نكياعمر دان

 اونتوق الكوكن كيت رلوف غي نءرسدياف دان خارا

 -:اياله رمضان بولن نغكدات مبوتثم

 



 5 

 كيت رضا وتعاىل هسبحان اللَّه دفك ءبردعا قنثرباف. 1

 باءيق غي كصيحنت دان غنجف غي عمور نتفكسم دبريكن

 .رمضان بولن ددامل ةبرعباد اونتوق

 

 كتكنغمني سنتياس نغد روحاني نفرسيافممبوات . 2

 اونتوق هاتي خالصنإك مالهريكن دان مياننإك

 ةعباد ثصخصو رمضان بولن دامل ةعباد ملقساناكن

 اللَّه رينتهف االضس نغد اتوهف دان توندوق رلوفسا. كيت واف

 راوليهفد اكن غي نجرنض اكن يقني سرتا وتعاىل هسبحان

 .رمضان بولن غنجفس

 

 واساف ةعباد غتنت علمو كاجي غولغم دان الجريفمم .3

 دكاتاكن اين حال. رمضان بولن دامل ينءال عملن دان

د بولن ف ةعباد ملقساناكن دامل كفهمن كران دمكني

 الكوكن كيت غي عملن ممستيكن يضبا غنتيفاين  رمضان

 .سالمإ شريعة برلندسكن غي حكوم راتورن،ف يكوتغم

 

 بولن ددامل دالكوكن اونتوق عملن ايضلباف غمرخن. 4

 بولن ددامل بسر غي نجرنض وليهارفمم يضبا رمضان

 مندكتكن غي عملن نغد ماس فستيا ايسيله. ترسبوت

 القرءان، ممباخ رتيفس وتعاىل هسبحان اللَّه دفك ديري
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          برصدقه، برذيكري، تراويح، سنة صالة ملقساناكن

 غي حديث سبواه دامل. ينءال عملن دان الليل قيام

 اللَّه رضي بسع ابن دفدر البخاري االمام اوليه دروايتكن

 :برمقصود غي بركات بلياو عنه

 

 ملبوت غاليف غي غاداله اور صلى اللَّه عليه وسلم نيب"

 غاليف غي بلياو كلمبوتن دان. نقءيكبا االضس دامل (ماوندر)

عليه  جربيلمالئكة  كتيك ،رمضان بولن ساعت اداله باءيق

 رمضان دبولن مامل فستيا دف ينداضب منموءي غدات مسالال

 سلساي القرءان غضهي (القرءان ممباخاكن اونتوق)

 اداله ينداضب. صلى اللَّه عليه وسلم نيب اونتوق كنادباخ

 ثن ملبيهي ملبوتقيءكبا االضس دامل ملبوت غاليف غي غاور

 ".برهيمبوس غي نيغا

 

 اكن صيحت غي بادن كران جسماني نءرسديافممبوات  .5

 بولن غنجفس ةعباد ايضلباف ملقساناكن كيت ممودهكن

 اتاو صيحت تيدق كيت جسماني جك نامون. رمضان

 كيت اونتوق سوكر قضا مك ساكيت ناءدأك دامل كيت

 اكن ثاخريين. ءالةعباد دان واساف ةعباد ملقساناكن
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 بولن دف قثبا غي نجرنض وليهارفمم سفترل اكن كيت ببكنثم

 .رمضان

 

 بوروق غي ربواتنف دان دوسا لكنغضرعزم اونتوق منيب .6

 االضس دفدر برتوبة دان هاتي ممربسيهكن سنتياس نغد

 كران دكاتاكن دمكني اين حال. دالكوكن تله غي دوسا

 وسفهافغ دان جيوا وخنيفث بولن اكنفمرو رمضان بولن

 ماجه ابن االمام اوليه دروايتكن غي حديث سباضاميان دوسا

  اللَّه رسول ينداضب ثبهاواس عنه اللَّه رضي ةهرير ابو دفدر

 :برمقصود غي برسبدا صلى اللَّه عليه وسلم

 

 دان مياننإك كران رمضان دبولن واسافبر افسياغبار"

 ".ونكنفدام اكن اللو تله غي ثدوسا مك ال،اهف فهارغم

 

 كران رمضان بولن دامل غنتيف ضجو نغكوا نءرسدياف .7

 اونتوق القكنضد برهرتا دان وانفبركمم غي غاور

 دفك ماكن ممربي عملن تراومتا صدقه عملن مالكوكن

 غي حديث نغد سالرس اين حال. واسافبر غي غاور

 عنه اللَّه رضي خالد بن زيد دفدر رتمذيلا االمام دروايتكن

 غي برسبدا صلى اللَّه عليه وسلم اللَّه رسول ينداضب ثبهاواس

 :مقصودبر
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 الاهف ثيضبا مك واسا،فبر غيغاور ماكن ممربي افسسيا"

 الاهف يغوراغم افتن ترسبوت، واسافبر غي غاور رتيفس

 ".ضجو ونف سديكيت ايت واسافبر غي غاور

 

 ،سكالني اللَّه درمحيت غي مجعة غسيد

 خطبة خريياغم يضبا روموسن ايضجوسرتو سبا

 نافاعه سكالني، برمسمج روثم نيغاي ربنم اين، كالي دف

برسامكيت  ماريله اين، تاهون دف رمضان بولن نغكداتا

. ةعباد عمل قثبا فسربا مالكوكن نغد ثكنفهيدومغ

 غي رقفغض ايضسبا اين تاهون دف رمضان بولن جاديكنله

 وفمم دان كيت ديري دامل بسر غي روبهنف دفك ممباوا

 كنارجغاتوه مف سنتياس اونتوق كيت جيوا منديديق

 االضس لكنغضمني دان وتعاىل هسبحان اللَّه سوروهن االضس

الكوكن  كيتيغ   ةعباد عمل مودهن-موده. ثنغالر غي

 سرتا نجرنض تفمندا دان دترميا اكن رمضان بولن غنجفس

 هسبحان اللَّه فرمان. وتعاىل هسبحان اللَّه دفدر نضاءيكر

 :19 ايات ءسرااإل ةسور دامل وتعاىل
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 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ٱ
َّ ٍّ ٌّ  ٰى  

 

 وسهاابر دان اخرية هندقيغم غي افدان سسيا"برمقصود: 

 غي اوسها نغد اخرية اونتوق باءيق غيعمل كنارجغم

 دمكني غي مريك مك براميان، اي غسدا ،ثيضبا اليق

 ".ثاوسها عمل اكن الاهف دبري ،ثناءدأك

 

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 

تاْغِفرِينا  حئ  ٱلتَّائِِبيا  ةا ڀوا يا  فاياا فاْوزا ٱلُْمس ْ


