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 رمضانبولن فد يغ برفواسا   ضنجرن اورغ
 م 2023 مخ 31 برساماءن هـ 1444 رمضان 09

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه ٱ
ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر  

 (183 :بقرةال) 
 

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  

 هاللَّطاعتله كامو كفد  ،ميانايغ بر واهاي اورغ" برمقصود:

دان كفد "أوىل األمر"  هاللَّدان طاعتله كامو كفد رسول 

 جككالغن كامو. كمودين  فداورغ يغ بركواس( در)

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

)القرءان(  دان  هاللَّهندقله كامو مغمباليكنث كفد )كتاب( 

دان  هاللَّميان كفد ابر جك كامو بنر ،( رسولثالسنة)

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

 لبيه ايلوق فوال كسودهنث".
 

  ،سكالني اللَّـه درمحيت غي مجعة غسيد

 نغد وتعاىل هسبحان هاللَّ دفماريله كيت برتقوى ك

 دان ثرينتهف االضس ملقساناكن دغن تقوىسبنر

 تفمندا كيت مودهن-موده. ثنغالر سضاال لكنغضمني

             . اخريةد دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة
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ضنجرن اورغ  تاجوقمغهوريكن  اكن اين كالي دف خطبة

 .رمضان بولن دفيغ برفواسا 

 

 ،سكالني اللَّـه درمحيت غي مجعة غسيد

 فرض ةعباد اكنفمرو رمضان بولن دف واساف ةعباد

 واساف. سالمإ روكون دفدر ساتو ساله اكنفمرو دان

 االضس سرتا مينوم دان ماكن دفدر ديري مناهن برارتي

 فاجر تربيت يدر موالءي واساف ممبطلكن بوليه غي ربواتنف

 رمضان بولن دف واساف حكوم. هاريامات تربنم الهغضسهي

 هاللَّ فرمان اميانضسالم سباإاومت  يضبا واجب اداله

 ةسور دامل تادي خطبة اول دف دباخاكن غي وتعاىل هسبحان

 :برمقصود غي 183 ايات البقرة

 

 واسافبر كامو اتس دواجبكن براميان، غيغواهاي اور"

 كامو رضا كامو سبلوم غاور اتس دواجبكن اميانضسبا

 .برتقوى"

 

 ،هاللَّرمحكم  معاشراملسلمني

اين  رمضانلن بو دف واسافبر هاالف ثوهغضسسو

 نغد رمضان واساف لكنغضمني غي غاور. ثامت بسر نيالي

 بهكن بسر، دوسا ساتو مالكوكن تله سهاج بوكن اجغس
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 ساتو كران بسر امت غي نيضكرو ساتو تفمندا اكن دي

 بوليه تيدق رمضان بولن دف لكنغضدتي غي واساف هاري

نيت، ض دتوكر بوليه تيدق دان خارا جوا فا نغد دتبوس

 اين حال. نوهف ستاهون واسافبر ايت غورأسس ونفسكالي

 الرتمذي اوليه االمام دروايتكن غي حديث ندركنابرس

رسول اللَّـه  ينداضب ثبهاواس عنه هاللَّ رضي ةهرير ابو دفدر

  :برمقصود  غي برسبدا صلى اللَّـه عليه وسلم

 

 رمضان بولن دف هاري ساتو واالو بربوك غي افسيا غبار"

 مك ،(ننغكري) ةَصْخُر اد اتاو ساكيت كران بوكن

 ستاهون واسافبر دي ونفمسكي قضاءد تفدا تيدق ثواساف

 نوه".ف

 

 فبتا بهاوا كيت دفاين تله منجلسكن ك حديث

 غي مريك اكنغضسهي ،رمضان دبولن واساف نيالي ثيغضتي

 ونفواالو ثنتيكنغضم دان اجغس نغد واساف لكنغضمني

ت فدا اكن تيدق ،فهيدو سعمور ستاهون واسافبر

 اوليه. رمضان بولن دامل هاري ساتو واساف نيالي ءياماثم

 غلواف مبيلغم رلوف كيت براميان غي غاور ايضسبا ايت

 دان ملقساناكن نغد اين بركة غي رمضان بولن دامل
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 غي نجرنض وليهارفمم يضبا واسافبر نفكواجي ورناكنفمثم

 وتعاىل. هسبحان هاللَّ دسيسي بسر

 

 سكالني، اللَّـه  درمحيت غي مجعة غسيد

 دف واسافبر غي مريك يضبا نجرنضنتارا كلبيهن دان ا       

 كنممربي اكن وتعاىل هسبحان هاللَّ اياله اين رمضان بولن

 دكتاهوي ثها ثقدر دمان واسافبر غي غاور دفك هاالف

 دمكني دكاتاكن اين حال. سهاج وتعاىل هسبحان هاللَّ اوليه

 تيدق ثقيقتح غي باطني عملن اكنفمرو واساف كران

 نغد غبربندي ،وتعاىل هسبحان هاللَّ مالءينكن دكتاهوي

 سبواه دامل. نسياءم مات اوليه دليهت بوليه غي ينءال ةعباد

 ةهرير ابو دفدر مسلم اوليه االمام دروايتكن غي حديث

عليه  هاللَّصلى  هاللَّرسول  ينداضب ثبهاواس عنهاللَّـه  رضي

 :برمقصود غي برسبداوسلم 

 

 كباءيقن ساتو ،ثالاهف نكندضتفدلي آدم انق عمل فستيا"

 هاللَّ. كالي راتوس توجوه غضهي ولوهفس هاالف دبري

 ايت واساف كران واسا،ف مالءينكن; برفرمان وتعاىل هسبحان

 تله اي سبب،. هاالف ثممربي اكن غي اكوله دان يكوضبا اداله

  ".كرانكو ثماكن نفسو شهوات دان نفسو لكنغضمني
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 غرن ينجض وليهارفمم اكن ضجو واسافبر غمريك ي

 غي حرمنتفغ وليهارفمم اكن مريك ياءيت كلق داخرية بسر

 اونتوق وتعاىل هسبحان هاللَّ دسيسي ايستيميوا فخوكو

 اين حال. نيَّاالرَّ دناماكن غي ينتوف ماللوءي ضشر مماسوقي

 البخارياوليه االمام  دروايتكن غي حديث نغد سالرس

 رسول ينداضب ثبهاواسعنه  هاللَّ رضي دْيِعَس بن لْهَس دفدر

  برمقصود: غي سبدابر عليه وسلم هاللَّصلى  هاللَّ

 

 دف غي ن،ايَّالرَّ نغد دسبوت غي ينتوف ساتو اد ضدامل شر"

لوءي مال ضكشر ماسوق غي غاور اد اكن تيدق قيامة هاري

 دفك دكاتاكن اللو. واسافبر غي غاور كخوالي ايت ينتوف

 واسافبر غي غاور مك واسا،فبر غي غاور مان; مريك

 ماسوق غي ونف غن اد سأوراك تيدق. فهادغم برديري

 تله مريك ابيالفا. مريك مالءينكن ترسبوت ينتوف لوءيمال

 اد اكن تيدق دان فدتوتو ايت ينتوف مك ،ثمسوا ماسوق

 .ترسبوت" ينتوف واتييمل ماسوق غي ونف غسأور

 

 سكالني،    هاللَّ  درمحيت غي مجعة غسيد

 اكن مريك اياله اين واسافبر غي غاور نجرنض ثسرتوس     

 سباضاميان وتعاىل هسبحان هاللَّ دفدر وننفمأك وليهارفمم
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 ةهرير ابو دفدر رتمذيلا اوليه االمام دروايتكن غي حديث

عليه  هاللَّصلى  هاللَّرسول  ينداضب ثبهاواس عنه هاللَّ رضي

 :برمقصود غي برسبداوسلم 

 

 فهارغم دان مياننإك نغد رمضان واسافبر غي افسيا غبار"

وني فماد اكن نسخاي وتعاىل هسبحان هاللَّ دفدر هاالف

 اللو". تله غي ثدوسا-دوسا

 

فد بولن  واسافبر غي غين ايت، كلبيهن اورءسال

 تيدقدان  بولكنقد اكن مريك ءدعا اياله ضجو اين رمضان

 غي حديث اميانضسبا وتعاىل هسبحان هاللَّ اوليهدتولق  اكن

 هاللَّ رضي ةهرير ابو دفدر يذالرتم اوليه االمام دروايتكن

صلى اللَّـه عليه وسلم  هاللَّرسول  ينداضب ثبهاواس عنه،

 برمقصود: غي برسبدا

 

 غسأور ياءيت ترتولق، تيدق مريك دعاء يغ غاور ضتي"

 عاديل غي (واسافغ) امام غسأور بربوك، غضهي واسافبر غي

عاىل اكن وت هسبحان هاللَّ. دظاليمي غي غاور ءدعا دان

 ينتوف ثيضبا كناممبوك دان ن،ااو كأتس ثدعاء كتغغم

 اكو وهغضسو نكو،اءكمولي دمي:"برفرمان سرايا يت،غال

 ".ثالما ساعت فبربا مسكي موغمنولو اكن
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 سكالني،   هاللَّ  درمحيت غي مجعة غسيد

 اين، كالي دف خطبة خريياغم يضبا روموسن ايضسبا     

 غند غلواف مبيلغم رضا سكالني مجاعه روثم نيغاي ربنم

 وليهارفمم يضبا اين رمضان بولن دف واسافبربيهن كل

 ثوهغضسسو. وتعاىل هسبحان هاللَّ دسيسييغ بسر  نجرنض

 وليهارفمم اكن سيتف مياننإك نوهف نغد واسافبر غي مريك

 ثنيالي يغضتي دان ضبرهر فخوكو غي ناءكتقو درجت

 . وتعاىل هسبحان هاللَّ دسيسي

 

 رباءيقفمم دان هاتي ممربسيهكن سنتياس كيت ماريله

 عملن ممستيكن يضبا هاري فستيا كيت واسافعملن 

 ديري ايلقكن. وتعاىل هسبحان هاللَّ اوليه دترميا كيت واساف

 ثها واسافبر غي غاور نغولوض دامل غولوضتر دفدر كيت

 ةعباد عملن نغد ضمسو. سهاج ضدها دان رفال تفمندا

 غي غاور نغولوض نغكال دامل غولوضتر كيت اين واساف

 هاللَّ فرمانوتعاىل.  هسبحان هاللَّ ن برتقوى دسيسيدا براميان

 :57ايات  يوسف ةوتعاىل دامل سور هسبحان

 

مم ام يل ىل مل يك ىك مك  ٱ  
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 باءيق لبيه اخرية هاري هاالف ثوهغضدان سسو"برمقصود: 

 ."سنتياس برتقوى والف مريك سرتا براميان غي غاور يضبا

 

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 ْ


