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ُطخَبةُُ َلُُاْلخ  ُاألوخ

َرَُأفخَضَلُاللهَياِلخُِفُالخَعاَم، َلَةُالخَقدخ َُجَعَلَُلي خ ُالهَذيخ ُدُّلَِلَه َمخ  َاْلخ
َشرَيخَكَُلُه، َدُهَُلَُ ُهللاَُُوحخ ََُلَُإَلَهَُإَله َهُدَُأنخ  َوَأشخ

لُُ َهُدَُأنهُُُمَمهًداَُعبخُدُهَُوَرُسوخ َ،.َوَأشخ ُثَُرْحخًَةَُللخَعاَلَمْيخ ُعوخ  ُهُالخَمب خ
ُ َُوَمنخ َُوَأصخَحاَبَه َُآَلَه َُوَعَلى ُُُمَمهٍد، َُوَحَبيخَبَنا َُسيَِّدََن َُعَلى َُوَسلِّمخ َُصلِّ اَللهُهمه

يخَن،ُ َمُالدَِّ َساٍنَُإَلُيَ وخ  تََبَعُهمخُِبََحخ
َن،ُات هُقواُهللاَُ َلُموخ َ.َأمهاُبَ عخُدُ،ُفَ َياُأَي َُّهاُالخُمسخ اَُأنهُهللَاَُمَعُالخُمتهَقْيخ َُُواعخَلُموخ

ََُحَفَظُكُمُهللاُُ َلَمْيخ  َمَعاَشَرُالخُمسخ

 ماريله اين، مليا غي رمضان بولن دامل يقبربا ماسيه غي ماس نغد نافمس
 اهلل دفك نءاكتقو دان كطاعنت يضال كتكنغمني كيت سام-سام

 لكنغضمني دان ثسوروهن االضس ملقساناكن نغوتعاىل د هبحانس
 دان يغدليندو سنتياس كيت فهيدو مودهن-موده. ثنغالر االضس

  :اياله اين هاري دف كيت خطبة تاجوق. اهلل درمحيت
 

  .راوليهيفد اهلل وننفمأكاري، خقدر دال ةليل            
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  .سكالني اهلل درمحيت غي مجعة غسيد
 دف برالكو غي اهلل سيسي د مليا غاليف غمامل ي ساتو اكنفقدر مروال ةليل

 دمي ثهمبا تاهوانفغ دفدر درهسياكن اي ايت كران ،رمضان بولن
 اراخس رمضان بولن مامل-مامل حياتيغم اونتوق مريك القكنغضم
 نوهف مامل اكنفمرو ضجو اي. ترتنتو غي مامل-مامل مميليه افتن لوروه،ثم
 بوات اايستيميو غاليف غ، مامل يوتعاىل هسبحان اهلل دري كربكنت نغد

 مامل نغد نتفبرت دالكوكن غي ةعباد االضس كران  نيب ةاوم
 اهلل فرمان. بولن سريبو دري باءيق لبيه نجرنض تفمندا اكن ترسبوت

 :5 غضهي 3 ايات القدرة سور دامل

 ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

 ايت، مامل دف. بولن سريبو دفدر باءيق لبيه قدرة الليل مامل :ثمقصود
 االضس ممباوا كران مريك، اهلل ايذين نغد جربيل دان مالئكة تورون

 لهاسجهرت; ﴾برايكوت غي تاهون دف ثبرالكو ركنيدتقد غي﴿ ركاراف
  .فجر تربيت غضهي ايت ﴾بركت غي﴿ مامل
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 .وتعاىل هسبحان اهلل دري خاص رهضقدر اداله سواتو انوة الليل
 اي سبلوم ترسبوت رهضانو تكنفندام اونتوق غلواف ربوتله ،جوسرتو

  .وتفلو
  اهلل رسول هاري سواتو دفدروايتكن بهاوا  كثريابن  تفسريدامل 

 دري غاور تفام قيصه ناءيغم صحابة اراف دفك ريتاكنخمن رنهف
 سالما وتعاىل هسبحان اهلل دفكة برعباد اين مريك. يلءاسرا بين نغالك

 اراف مك سدتيق، ونفواالو اهلل يءكاهامندر رنهف تيدق تاهون 80
 جربيل اللو ايت، ركاراف نغد  (takjub)تعجوب مراسا ونف صحابة

 نغد (takjub)تعجوب مو اومت بهاوا تاهو ممربي نيب دفك غدات
 سدتيق، ونفهلل واالوا يءمندرحكا افتن تاهون 80 سالما مريك ةعباد

 دري باءيق لبيه غي ركاراف ناءيغم ايات منورونكن اهلل اين غسكار
 :نيب دفك خممبا ونف جربيل مك ايت،

 پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ

 ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

 اومتمو دان كاوغا غي فسرتا بركات: اين اداله لبيه باءيق دري ا
  .ايت تعجوبكن
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  سكالني اهلل دكاسيهي غي مجعة غسيد
 ناءيغم اهلل رسول دري ضجو دان اهلل دري ننتوانف اد تيدق ونفواالو
 دري ترمشهور غي نغندافمنوروت  نامون قدر،ال ةليل ثكوبرال بيال

 اي مالكي، مذهب دامل نغنداف ساتو دان بليحن ،شافعيال مذهب
 اداله اين. رمضان بولن دفدر تراخري مامل ولوهفس دف برالكو

 نهاع هللاضي ر  ةشئعا سيدتنا دفدر ةدرواي غي حديث برداسركن
 :برسبدا وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول: بركات

َرُِفُخلَُي ُخََتَرهوخاُلَُ  ُانََُرَمضَُُاَخَرَُمنُخوََُرُاألََُعشُخَرَُمَنُالُخَوتُخالُخَُةُالَقدخ

 مامل ولوهفس دري نجيلض غي مامل دف قدرال ةيلل اريلهخ :برمقصود يغ
  .رمضان بولنتراخري 

  ﴾بخاريال ايةور حديث ﴿                                            
 

 اخري رمضان ولوهفس ماسوق كالي فتكن بهاوا ستياماله درواي
-ماس ملبيهي ةعباد ملقساناكن وهغضسو-وهغضبرسو  اهلل رسول

 هللا يضر  ةشئعا دفدر ةدرواي غي حديث اميانضسبا ين،ءال غماس ي
 :بركات نهاع
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ُصلىُهللاُعليهُوسلمََُيخَتَهُدُِفَُرمضاَنَُماََلُ ََه،ََُُيخَتَهُدُِفَُكاَنَُرُسوُلُاّلِلَه َغْيخ
َرُاأَلَواَخَرُمَُ َهَََُُيخَتهََُماََلُُنخهَُُوِفُالَعشخ  ُدُِفَُغْيخ

 بولن دف ةبرعباد وهغضسو–وهغضبرسو  اهلل رسول اداله :برمقصود غي
 دف وهغضسو–وهغضبرسو   ينداضب دان ينءال غي بولن-بولن ملبيهي رمضان

  .ينءال غي ماس ملبيهي اخري رمضان ولوهفس
  ﴾مسلم رواية حديث﴿                                                   

 

  .سكالني اهلل دبركيت غي مجعة غسيد
 ولوهفس دف برالكو ثقدر بياساال ةترسبوت منوجنوقكن بهاوا ليل حديث-حديث

 مامل-مامل دف جوسرتو. نجيلض مامل-مامل دف سكالي ماتراوت ،تراخري رمضان مامل
اوليه  .وتعاىل هسبحان اهلل دفك ثعبادت ناكندض تفملي  اهلل رسول ترسبوت
 ونتوهيخمن كيت ثاتوتفس اين ينداضب ةاوم منجادي غي كيت يضايت با

 رمضان تراخري مامل-مامل دف كيت عمالن-عمالن كتكنغمني نغد ينداضب ربواتنف
 مامل ساتو ساله دف الكوكن كيت غي عمالن اهلل ايذين نغد مودهن-موده اين،

  .ايت بولن 1000 دري باءيق لبيه ثنجرنض غي قدر،ة الليل نغد يتفمن ترسبوت
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 اونتوق ضنداكن تفدلي دان دتونتوت غعمالن ي-د انتارا عمالن
   :اياله ترسبوت مامل-مامل دفدلقسانكن 

 نغد ثمامل كنفهيدوغم يتءيا ،ليللا قيام دان تراويح سنة صالة :رتامف
 :  اهلل رسول سبدا. ثايضاسب دان ذيكري ءن،االقر خممبا صالة،ة عباد

 

َمَُمنَُذنُخاُت َُمَُُهُُاًًبُُغَفَرُلَُسَُتَُاحُخاًَنُوَُيخََُرُإَُلَقدُخلَةُاُخيُخاَمُلَُقَُُنُخمَُ  َُبهََُقده

 كاميانن نوهف نغد القدر مامل كنفدوهيمغ غي افسسيا :برمقصودغ ي
  .اللو غي ثدوسا-دوسا ونكنفمأد اكن اهال،ف كنفهارغم دان

  ﴾مسلم دان بخاريال رواية حديث﴿                                    
 

 غي مان رتيفس ،ةبرعباد اونتوق ضكلوار اهلي ونكنغممبا كدوا:
دتنا سي دفدر ةدرواي غي حديث  اهلل رسول ينداضب اوليه دالكوكن

ُ  :بوتثم نهاع هللا يضر  ةشئعا
ُ

ُرُشَُ َزرَُه،ُكاَنُالنيبَُُّصلهىُهللاُُعليهُوسلهَمُإَذاَُدَخَلُالَعشخ َُمئ خ  ده
َلهُُ َلُه،ُوأَي خَقَظُأهخ َياَُلي خ  وَأحخ
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 تراخري مامل ولوهفس دف ماسوق ابيالفا  نيب اداله :برمقصود غي
 كنفهيدوغم ،﴾وهغضسو-وهغضبرسو﴿ ثنيء كا يكتغم ينداضب رمضان

  .ثاهلي ونكنغممبا دان ثمامل
  ﴾بخاريال رواية حديث﴿                                               

 

 غي عمالن-عمالن مالكوكن غيفدمس مسجد دامل د كافاعتبر  :ضكتي
القرءان دان  خصالة، ذيكري، ممبا رتيفس اهلل دفك ديري مندكتكن

 نغجا مسجد، دامل د برادا كيت كالي فستيا جوسرتو. ثايضسبا
  .اهالف نجرنض تفمندا كيت ايفسو براعتكاف نية اونتوق افلو

 

 ثبرتا رنهف ةشئعا. ثوننفمأك ممينتا نغد اهلل دفك ءبردعا :تفمأك
 ؟قدرة المل ليلما دف دكاتاكن رلوف غي اكهفا: اهلل رسول ينداضب دفك

 :كاتاكنله: منجواب ينداضمك ب
 ُنُِّخعَُُفُُاعُخفَُُوَُفُخعَُالُخُبَُُّتَُُُوُ فُُعَُُكَُنهَُإُُمُههُُللُهاَُ

 سوك ،ونفمفغ مها كاوغا ثوهغضسسو اهلل يا :برمقصود يغ
  .داكو ونيلهفام مك ونكن،فمغم

  ﴾الرتمذي دان دامح امام رواية حديث ﴿                              
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 غي صدقه جك كران اين. اهلل دفك خالصنإك نغبرصدقه د كليم:
 صدقه عمالن اهالفقدر مك ة الليل مامل نغد نتفبرت ايت دالكوكن

 .نبول سريبو دري باءيق لبيه ضنداكن تفدلي اكن ضجو ايت
ُ

ُ

َُمَنُالشهيخطَاَنُالرهَجيمَُ  َأُعوُذًَُبّلِلَه

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

 ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ

 دف ثهرتا ممبلنجاكن غي غاور-غاور ﴾درما﴿ نغبندي :برمقصود غي
 توجوه منربيتكن تومبوه غي بنيه سبيجي رتيفهلل، اياله سام سا جالن

. بيجي سراتوس يغندواغم الوف ايت كايغت فتيا-فتيا; كايغت
 غي افسسيا يضبا اهالف ناكندض تفملي اكن اهلل ،﴾تلهغاي﴿ دان

 علمو وتيفملي يضال ،اثكورني ﴾رمحة﴿ لواس مها اهلل دان ،ثدكهندقي
 .ثتاهوانفغ

 ﴾261 ايات البقرة ةسور﴿                                            
ُُُُُُُُُُُُُُُُُ  

ُ
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  َرَكُهللاُُِلَُوَلُكمخُِفُالخُقرخآَنُالخَعَظيخَم.ًبَُ                   

ََكيخَم. َرُاْلخ ُكمخُِبَاَُفيخَهَُمَنُاآلَّيَتَُوالذَِّكخ  َونَ َفَعَنَُوَاّيَِّ
َُوَمنخُكمخَُتالَوَتُهَُانهُهُُهَوُالسهَميخُعُالخَعَليخُم.  َوتَ َقبهَلُهللاَُمنِّ

ِلُهَُ ُلُقَ وخ تَ غخَفُرُهللَاُالخَعَظيخَمُِلخَُوَلُكمخُأقُ وخ  ذاَُوَأسخ
َمَناتَُ ََُوالخُمؤخ َمَنْيخ َلَماَتَُوالخُمؤخ ََُوالخُمسخ َلَمْيخ  َوَلَساَئَرُالخُمسخ

ُرُالرهَحيخُم.ُ ُهُإنهُهُُهَوُالخَغُفوخ تَ غخَفُروخ ُفَاسخ
ُ
ُ

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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ُطخَبُةُالثهانََيةُُاَُ  ْلخ

دُُ َمخ ُالخَعاَلمَُُّلَِلهَُُاْلخ ََُربِّ َهدُُ.ُْيخ َدهُُُهللاَُُُإَلَُإَلهََُُلَُأنَُوَأشخ  ُ،َلهَُُُشرَيخكََُُلَُوحخ

َهدُُ لُهُُُهَُُعبخدُُُُُمَمهًداَُسيَِّدَنََُُأنُهَُوَأشخ َُُوَسلِّمُخَُصلَُُِّاللهُهمُه.َُوَرُسوخ َُسيَِّدَنََُُعَلىَوًَبَركخ
َ.َُوَأصخَحاَبهَُُآَلهََُُوَعَلىُُُمَمهٍد، َُأْجخََعْيخ

َن.ُاّلِلهَُُات هُقوا!ُهللاَُعَبادََُُياف َُُبَ عخُد،َُأمها ُفَاَزُالخُمت هُقوخ ُفَ َقدخ
 

ََُُمَعاَشرَُ َلَمْيخ   هللا،َُرَْحَُكمُُُالخُمسخ

  رسول هللا كفد سالم دان صلوات اوخافن فرباثقكنماريله كيت مم
 -:56 تسورة األحزاب، ااي اهلل دامل فرمانسباضاميان 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

 ڇ ڇ

ُاللههُُ َُصلِّ ُصَُمَُكَُ،ُُدمُهُُمََُُنَُدَُيِّسَُُآلَُُلىَُعَُوَُُ،دٍُمُهُُمََُُنَُدَُيِّىُسَُلَُعَُمه ُلىَُعَُُتَُيخُلُها
ُلىَُعَُوَُُ،دٍُمُهُُمََُُنَُدَُيِّسَُُلىَُعَُُكُخرًَُبَُوَُ،ُمَُيُخاهَُرَُب ُخُإََُنَُدَُيِّسَُُآلَُُلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهَُرَُب ُخُإََُنَُدَُيِّسَُ

ُمَُيُخاهَُرَُب ُخُإََُنَُدَُيِّسَُُآلَُُلىَُعَُوَُ،ُمَُيُخاهَُرَُب ُخُإََُنَُدَُيِّسَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُاًُبَُمَُكَُ،دٍُمُهُُمََُُنَُدَُيِّسَُُآلَُ
َُمَُالَُعَُُالُخِفُ يخٌدَُمََيخٌد. ،ْيخ  َُإنهَكُْحََ
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َُ َمَنْيخ َُللخُمؤخ ُاغخَفرخ َمَناَت،ُاللهُهمه ََُُوالخُمؤخ َلَمْيخ َلَماتََُُواملُسخ ُهمُخُ،َوالخُمسخ َُمن خ َياَء ُاأَلحخ
يخٌعَُقرَيخٌبُُ،َواأَلمخَواتَُ ُ.يخُبُالدهَعَواتََُمََُُّإنهَكَُسََ

ُوذُُعُُُن ََُنُهَإُُمُههُُاللُهُ.كَُْيخُُغَُُهُُُفُرَُصُخَلُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءًَُبَُوَُالُخوَُُالءَُبَُاُالُخنُهعَُُعُخفَُادُخُمُههُُاللُه
ُامَُقَُسُخاألَُُئَُيَُِّسََُمنُوَُُامَُذَُالخُُوَُُونَُنُُالخُُوَُُصَُالبََُُنَُمَُُكَُبَُ ُاَنَُضَُرُخمَُُفَُاشُخُمُههُُاللُه.
ُ.اَنَُبُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفََُنَُبُُفُخطُُالُخوَُُ،َنَُتَُوُخمُهُمُخحَُارُخوَُ

َُموخَلََنُالخَواَثَقًَُبهلَلُ َفظخ َزانَُُلخطَانَُالسُُّاللهُهمهُاحخ َمَُاُُ،زَيخَنُالخَعاَبَديخنََُُمي خ بخَنُالخَمرخُحوخ
ًَُبهلَلَُشاه،َُوأَنخَزَلُالرهْحخََةَُعَليخَهَُوَعَلىَُُُمخُمودَُُلخطَانَُسُُّال َتَفيخ نُ وخرُُلخطَانَةَُسُُّالالخُمكخ

ُ.ترغضانوُزَاَهَرة،ُُسلخطَانَةَُ

ن خَياُ ُالدُّ ُِف َلَماَت َُوالخُمسخ َ َلَمْيخ ُالخُمسخ َُمَن َُوَرَعاَّيُه َلُه َُوَأهخ َُأوخَلَدُه َفظخ َواحخ
ََتكَُ َ.َُواآلَخَرَة،َُبَرْحخ َُُّيَُأرخَحَمُالرهاَْحَْيخ

 غي دولي وهابك ضمسو ،ومتحضر  ك رستو مموهون نغيا اهلل ، كامي مناده تا
 ،ةاَيَعِر دامل اهلل، رمحة هنفسنتياس برادا دامل ليم سلطان توانكو مليا مها
 دان كصيحنت دكورنياكن اهلل، هدايه دان توفيق ه،اَيَنِع

 مرينتاهنف اوسيا كنغنجفد سرتا نءاكسجهرت، )keafiatan(نتكعافي
  .نءاكراج هسانغضسي اتس توانكو
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 مليسيا اراضن دان داراالميان انوضغتر ريضن رضا مموهون ضكامي جو
مانن،أكن ءاالن برادا دامل كادبركك تروس ينتاختر

 دان ماس غنجفكستابيلن دان كمعمورن د س، (kedamaian)كداماين
 .زمان

ُ َد ُالخَعهخ َُوِله َفظخ ُاحخ َاَعيخلَُُُُمَمهدَُُتغكواللهُهمه ًَُبهللََُاَُُإَسخ ُالخَواَثَق ُلخطَانَُسُُّالُبخَن
َزانَُ ُ.زَيخَنُالخَعاَبَديخنََُُمي خ

. خالصنإك دان مياننإك نوهف غي واساف كامي، واسافيا اهلل، جاديكن 
 دان قدرال ةليل نقيءكبا وليهيارفمم كامي رضا مو-توفيق كورنياكنله

. كامي جيوا-جيوا دفك نءاكتقو رهكنلهضانو. ثناءكسجهرت
 غي يقءبا-يقءسبا كاولهغا ثوهغضوسس كران اين، جيوا يكانلهخسو

 .غثليندوف دان غنولوف باءيق-يقءسبا جوا كاولهغا دان ثنيكخوثم
 

 هايخ كامي، هاتي فهيدوفغ ايضيا اهلل، جاديكنله القرءان سبا
 وانءكريسا غهيلفغ دان كامي كسديهن فكيغفث كامي، دادا غنراف

مو  تنعم اكن منشكوري مو، اتيغيغم اونتوق كامي بنتوله. كامي
  .مو دفك ةعباديلوق ا-يلوقإسدان منونايكن 
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. كامي ةعباد االضس دان واساف، صالة، زكاة، ءاهلل، ترمياله دعا يا
 فترهاد توبة وننفمأك كورنياكنله. كامي نغككورا االضس ورناكنلهفمس

 مها يضال توبة منرميا مها غي توهن كاولهغا ثوهغضسسو. كامي نفكسيال
 .اسيهانيفغ

ُ
ن خَياُحَُ  َُسَنًةَُوِفُاآلَخَرَةَُحَسَنًةَُوَقَناَُعَذاَبُالنهاَر.رَب هَناُآتََناُِفُالدُّ

 ُ.مَُلُهسَُوَُُهَُبَُحُخصَُوَُُهََُلُآُىلَُعَُوَُُدٍُمُهُمََُُُنَُدَُيَِّسَُُىلَُعَُُهللاُُُىلُهصَُوَُ
َُ ُالخَعاَلَمْيخ ُدُهلَلَُربِّ َمخ ُ.َواْلخ

ُ
َُعَباَدُهللَا!

ُهَُعَلى ُكُروخ  نََعَمَهَُيَزدخُكمخ،ُاُذخُكُروخاُهللَاُالخَعَظيخَمَُيذخُكرخُكمخ،َُواشخ

َن. نَ ُعوخ َبُ،َُوهللاُُيَ عخَلُمَُماَُتصخ ُرُهللَاَُأكخ  َوَلذَكخ

اَُإَلَُصالَتُكمُخ ُموخ  يَ رخَْحخُكُمُهللا.ُ،قُ وخ

 


