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ُطخَبةُ  َل  اْلخ   األوخ

ُد ِللّٰل  َمخ َيامل  ٱْلخ َيامل َوالخقل َر الخصّل يخ َجَعَل َرَمَضاَن َشهخ   .الَّذل
َدُه ََل َشرليخَك َلُه الُ  َهُد َأنخ ََل إلٰلَه إلَلَّ هللاُ َوحخ لخَكَمالل َوالتََّمامل َأشخ  ، تَ َفرّلُد ِبل

لُُه  ًدا َعبخُدُه َوَرُسوخ َهُد َأنَّ َسيّلَدََن ُُمَمَّ  ، َأفخَضُل َمنخ َصلَّى َوَصامَ َوَأشخ
ٍد َوعَ  ََن ُُمَمَّ مل الّلُهمَّ َصلّل وَسلّلمخ َعلَى َسيّلدل بلهل َوَمنخ تَبلَعُهمخ إلَل يَ وخ َلى آللهل َوَصحخ

َساٍن. يخنل ِبللحخ   الدّل
َوى هللال  َأمَّا بَ عخُد، يخ بلتَ قخ سل يخُكمخ َونَ فخ صل َباَد هللال، ُأوخ  فَ َيا عل

َمتخ للَغٍد َوات َُّقوا هللَا إلنَّ هللَا  ٌس َما َقدَّ يَن آَمُنوا ات َُّقوا هللَا َولختَ نخظُرخ نَ فخ ََي أَي َُّها الَّذل
َا تَ عخَمُلوَن   َخبلرٌي ِبل

 ديري ضجو دان توان-توان دفك سانفهمبا اهلل! ساي بر-واهاي همبا
 هاري اونتوق بكلن له سدياكن. اهلل دفك برتقوى ايفسو سنديري

 نغكمن دان نءاكجاي. نءاكتقو اداله بكلن باءيق-يقءسبا مبالسن،ف
  .برتقوى غي نغولوض ميليق اداله
  سكالني، درمحيت غي مجعة غسيد

 :برتاجوق خطبةممباوا  اين بركت نوهف هاري دفميمرب مليا 
  “واسافبر غاور صفة                  ” 
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 مليا، ريبادينفك مالتيه غي نديديقنف ةمدرساداله  رمضان
.ولغضواتر غي اخالق سرتا وناضبر غي انسان مودال (menjana)منجان

  
 غي غاور دفك يغضتي امت غي نجرنضوتعاىل ممربي  هاهلل سبحان

 منديريكن سرتا واسافبر غي غاور نغد (setaraf)رفطس مليا، براخالق
 :برسبدا اهلل رسول. مامل هغت د   غبهيمس

َن  مل هل َدَرَجَة الصَّائلمل الَقائلمل إلنَّ الُؤخ نل ُخُلقل رلُك حُبسخ  .لَُيدخ

 مليا غي اخالق ماللوءي مؤمني غسساور ثوهغضسسو برمقصود:
         غمسبهي منديريكن سرتا واسافبر غي غاور درجت يفااخمن تفدا
  .مامل هغت د

 ﴾داود ابو رواية﴿                                                      

  اهلل، درمحيت غي مجعة غسيد
 اومت، ريباديف داناخالق  ناءمبينف ممبنتو سهاج بوكن واسافعباده 
 دفدر مأنسي هخضمن يضبا ريسايف اكنفمرو ضجو اي بهكن

  .هضدت دان بوروق غي ربواتنف مالكوكن
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 :سبدا رسول اهلل 
َياُم ُجنٌَّة فَ  ، وَ ََل ََيخهَ  يَ رخُفثخ وَ َل الصّل ُرٌؤ قَاتَ َلُه أَ  نل إل لخ :امخ              وخ َشاََتَُه فَ لخيَ ُقلخ

ل   إّّنل َصائلٌم َمرََّتيخ

 كامو نلهغجا واسا،فبر مساس. ريساءيف عبارت ايت واساف برمقصود:
 والف نغجا دان ر،غدد اينق تيدق دان كوتور كات-كات كنخفوغم

 بركالهي، اجقغم اتاو مماكي غي كامو انتارا د اد جك. كرغبرت سيبوق
. “ واسافبر غسد اكو ثوهغضسسو ”:ثدفك كاتاكن كامو هندقله مك
  .“واسافبر غسدا اكو ثوهغضسسو”

 ﴾مسلم دان البخاري رواية حديث﴿                                  

  :يضال ينداضسبدا ب
َل الزُّورل وَ  َمنخ                                             ،هل َعَمَل بل الخ َلَخ َيدَعخ قَ وخ

 هُ ابَ رَ شَ نخ َيدََع َطَعاَمُه وَ  أَ َحاَجٌة فل  ِللّٰل َس يخ لَ ف َ 
 بوروق، غي ربواتنف دان نفاخاو لكنغضمني تيدق غي افسسيا مقصود:بر 

 ماكنن لكنغضمني غي ايت غاور ربواتنف اهلل يضبا ارتي اد تيدق مك
  .﴾واسافبر﴿ ثمينومن دان

﴾البخاري رواية حديث﴿                                               
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  دملياكن، غمسلمني ي
 اميانضسبا اداله واسافبر غاور ريبادينفمنجادي ك غمليا ي اخالق انتارا

 :برايكوت
 

  .جوجور دان إخالص :رتامف
 اداله آدم انق عمالن فستيا: برمقصود غقدسي يحديث دامل  برفرماناهلل 

 دان كو،-اونتوق ايت واساف ثوهغضسسو كران واسا،ف مالءينكن ،ثاونتوق
 . ثنغد بالسن ممربي اكن غي اكو

 ﴾البخاري رواية حديث﴿                                                    
 

  .كالخصرب دان  كدوا:
 كطاعنت، ملقساناكن دامل صرب يتءيا صرب، جنيس فبربا يءمااثم واساف

 ةرسو داملبرفرمان  اهلل. اوجني نغد صرب سرتا معصية، لكنغضمني دامل صرب
 :10الزُّمر ايات 

 ىث يث حج مج جح مح جخ

 اكن غي سهاج برصربله غي غراو-غاور ثوهغضسسو :ثمقصود
  .تركريا تيدق نغد مريك اهالف ورناكنفدمس
 



 

6 
 

  .مورهف دان درماون :ضكتي
 دان يءمراسا اونتوق اياله اين واساف عبادت دامل رفانتارا رهسيا برال

 غسأور جوسرتو،. كميسكينن قبةاع رنفكال غي نغولوض يءمنجيوا
  .رنفالك غي ميسكني غاور ممبنتو اونتوق موده واسافبر غي

  :برمقصود غي سبدا رسول اهلل 
. براميان غاور رزقي ثبرمتبه بولن دان اتيفاداله بولن سيم رمضان
 ثيضبا مك واسافبر غي غاور ﴾بربوك اونتوق﴿ ماكن ممربي غي افسسيا

 دي دان نراك يفا دفدر دبيبسكن دان ثدوسا-دوسا اتس وننفمفغ
 يغوراغم افتن واسافبر غي غاور اميانضسبا سام غي اهالف تكنفمندا

  “.واسافبر غي غاور اهالف ونف سديكيت
                    ﴾يِقَهْيالَب دان ةْي  ز  خ   ابن رواية حديث﴿                                                     

  :برمقصود غي مروايتكنتله  ضي هللا عنهر ابن عباس 
 بولن دف مورهف لبيه منجادي ينداضب دان مورهف غاليف غي غسأور نيب 

 نغد برمتو عليه السالم جربيل. ثنغد برمتو عليه السالم جربيل كتيك رمضان
 دان القرءان برتداروس اونتوق رمضان بولن دف مامل فستيا دف  نيب

  .فبرتيو غي نيغا دفدر مورهف لبيه منجادي  اهلل رسول ثكمودين
 ﴾البخاري رواية حديث ﴿                                                                  

 



 

7 
 

 دامل تقوى مناتيجهكن اكن اين كالي دف رمضان حياتنفغ نغد ضمسو
 تفدا كيت مودهن-موده. وجيفتر غي اخالق دان صنوباري هاتي
      .نْيِقتَُّم غي همبا منجادي كيت ماليقكن ثاخري غاهلل ي رضا يهءمرا

       

يمل                       يخطَانل الرَّجل َن الشَّ ِلَّل مل    َأُعوُذ ِبل

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

 ڦ ڦ ڦ

 واسافبر دواجبكن كامو براميان، غي غاور-غواهاي اور برمقصود:
 كامو دفدر تردهولو غي غاور-غاور اتس ك دواجبكن اميانضسبا
  .برتقوى كامو ايفسو

 ﴾183:  البقرة ةسور﴿                                                                   
 

.ِبَ  يخمل    َرَك هللاُ ِلل َوَلُكمخ فل الخُقرخآنل الخَعظل
.َونَ َفَعِنل  َكليخمل رل اْلخ َن اآلََيتل َوالذّلكخ َا فليخهل مل ُكمخ ِبل  َوالَيّل

يخُع الخَعلليخُم. مل نخُكمخ تللَوَتُه النَُّه ُهَو السَّ ِنّل َومل  َوتَ َقبََّل هللا مل
خ َوَلُكمخ  يخَم ِلل تَ غخفلُر هللَا الخَعظل ِلل َهذا َوَأسخ ُل قَ وخ  أقُ وخ

لل  َ َوالخُمسخ يخ للمل َناتل َوللَسائلرل الخُمسخ مل َ َوالخُمؤخ نليخ مل  َماتل َوالخُمؤخ
يخُم.  ُر الرَّحل ُه إنَُّه ُهَو الخَغُفوخ تَ غخفلُروخ  فَاسخ
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ُطخَبُة الثَّانلَيةُ اَ   ْلخ

دُ  َمخ َ  ِللَّل  اْلخ يخ َهدُ . َربّل الخَعاَلمل َدهُ  هللاُ  إلَل إلَلهَ  َل َأن َوَأشخ َهدُ  ،َلهُ  َشرليخكَ  َل َوحخ  َوَأشخ
ًدا َسيّلَدَنَ  َأنَّ  لُهُ  هُ َعبخدُ  ُُمَمَّ َنَ  َعَلىَوَِبرلكخ  َوَسلّلمخ  َصللّ  اللَُّهمَّ . َوَرُسوخ ٍد، َسيّلدل  ُُمَمَّ

َحابلهل  آللهل  َوَعَلى . َوَأصخ َ َعليخ  َأْجخ
َبادَ  فَ َيا بَ عخُد، َأمَّا َن. اِلََّ  ات َُّقوا! هللا عل ُقوخ  فَ َقدخ فَاَز الخُمت َّ

  دكاسيهي، غي مجعة غسيد
  رسول هللا كفد سالم دان صلوات اوخافن فرباثقكنممماريله كيت 

 -:56 تسورة األحزاب، ااي اهلل دامل فرمانسباضاميان 

 ڇ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

 لىَ عَ  تَ يخ لَّ ا صَ مَ كَ ،  دمَّ  ُمَُ َنَ دل يلّ سَ  آلل  لىَ عَ وَ  ،دٍ مَّ  ُمَُ َنَ دل يلّ ى سَ لَ عَ اللَُّهمَّ َصلّل 
 لىَ عَ وَ  ،دٍ مَّ  ُمَُ َنَ دل يلّ سَ  لىَ عَ  كخ رل ِبَ وَ ، مَ يخ اهل رَ ب خ  إل َنَ دل يلّ سَ  آلل  لىَ عَ وَ  ،مَ يخ اهل رَ ب خ  إل َنَ دل يلّ سَ 

 مَ يخ اهل رَ ب خ  إل َنَ دل يلّ سَ  آلل  لىَ عَ وَ ، مَ يخ اهل رَ ب خ  إل َنَ دل يلّ سَ  لىَ عَ  تَ كخ َر ا ِبَ مَ كَ ،دٍ مَّ  ُمَُ َنَ دل يلّ سَ  آلل 
َ مل الَ عَ  الخ فل  يخدٌ  ،يخ يخٌد َمَل   .إلنََّك َحَل

َ اللَُّهمَّ  نليخ مل ، اغخفلرخ لللخُمؤخ َناتل مل َ  َوالخُمؤخ يخ للمل للَماتل  َوالُسخ ُهمخ  ،َوالخُمسخ ن خ َياءل مل  اأَلحخ
َواتل  يخٌع َقرليخٌب َمُّل  ،َواأَلمخ َعَواتل إلنََّك َسَل  .يخُب الدَّ
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 وذُ عُ  ن َ َنَّ إل  مَّ هُ اللَّ  .كَ ريخُ غَ  هُ فُ رل صخ َل يَ  امَ  اءَ شَ حخ فَ الخ وَ  ءَ ِبَ وَ الخ وَ  لءَ بَ ا الخ نَّ عَ  عخ فَ ادخ  مَّ هُ اللَّ 
ن وَ  امل ذَ الخُ وَ  ونل نُ الخُ وَ  صل البََ  نَ مل  كَ بل   اَنَ ضَ رخ مَ  فل اشخ  مَّ هُ اللَّ . امل قَ سخ األَ  ئل يّل سَ مل

 .انَ بل  لَ زَ ا ن َ يمَ ا فل نَ بل  فخ طُ الخ وَ  ،َنَ تَ وخ مَّ  مخ حَ ارخ وَ 
هللل  َلََن الخَواثلَق ِبل َفظخ َموخ َزانَ  لخطَانَ السُّ اللَُّهمَّ احخ ي خ يخنَ  مل مل ال  ،زَيخَن الخَعابلدل بخَن الخَمرخُحوخ

ََة َعَليخهل َوَعَلى  َُمخُمودل  لخطَانل سُّ ال هللل َشاه، َوأَنخزللل الرََّحخ يخ ِبل َتفل ر  لخطَانَةل سُّ الالخُمكخ نُ وخ
َرة، ُسلخطَانَةل   .ترغضانو زَاهل

َ وَ  يخ للمل َن الخُمسخ َلهُ َوَرَعاََيهُ مل َفظخ َأوخَلَدهُ َوَأهخ َرةل، َواحخ َيا َواآلخل ن خ للَماتل فل الدُّ الخُمسخ
َتلكَ  . بلَرَحخ َ يخ   ََي َأرخَحَم الرَّاَحلل

دل  َّ الخَعهخ َفظخ َوِلل دَ  تغكواللَُّهمَّ احخ يخلَ  ُُمَمَّ َاعل هللل ال  إلَسخ َزانَ  لخطَانل سُّ ال بخَن الخَواثلقل ِبل ي خ  مل
يخنَ   .زَيخَن الخَعابلدل

  فغاسيه مها غيا اهلل، واهاي ذات ي
 فثاكيت، اءوب دان بنخان بالء ماالفتاك، سضاال فدهيندريله كامي در

 ككجامن ،نءفرسغكيتا فلباضاي درفد كموغكرن، دان ككجني درفد
 ماهوفون منفق يغ ن،ءكسغسارا دان كسولينت درفد ،هارا هورو دان
  .ترمسبوثي يغ

 

 .سسواتو سضاال اتس بركواس مها اغكاو غضوهثسسو
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َرةل َحَسَنًة َوقلَنا َعَذاَب النَّارل. رَب ََّنا َيا َحَسَنًة َوفل اآلخل ن خ   آتلَنا فل الدُّ

  .مَ لَّ سَ وَ  هل بل حخ صَ وَ  هل لل آ ىلَ عَ وَ  دٍ مَّ ُمَُ  َنَ دل يلّ سَ  ىلَ عَ  هللاُ  ىلَّ صَ وَ 
 َ يخ ُد هللل َربّل الخَعاَلمل َمخ  .َواْلخ

َباَد هللال!  عل
يخَم  ا هللَا الخَعظل ،اُذخُكُروخ هل َيزلدخُكمخ ُه َعَلى نلَعمل ُكُروخ ، َواشخ  َيذخُكرخُكمخ

َن. نَ ُعوخ َبُ، َوهللاُ يَ عخَلُم َما َتصخ ُر هللال َأكخ  َوَلذلكخ

ا إلَل َصلتلُكمخ  ُموخ  يَ رخََحخُكُم هللا. ،قُ وخ

 


