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ُطخَبةُُ َلُُاْلخ  ُاألوخ

ُدُهللُالَِّذيَُجَعَلُصُِ َبخَداِنُُانََُرَمضَُاَمُيَُاحلَمخ َرخَواح.َتطخِهريًاُِلْلخ  َواألخ
َدُهََُّلَُشرِيَكَُله، ُهللاَُُوحخ ُِإَلَهُِإَّلَّ َهُدَُأنَُّلَّ  َوَأشخ

َهُدَُأنََُّسيِ َدََنُُُمَمًَّداَُعبخُدُهُ  .َنِبُُّالرَّْحخَةَُُِوَرُسولُهَوَأشخ
ِبِهُ اَللَُّهمََُّصلِ َُوَسلِ مخَُعَلىَُسيِ ِدََنُُُمَمَّدُ   ُهََُُّلُاوَُوَُُهُُعَُِبَُتُُنُخمَُوََُوَعَلىُآِلِهَُوَصحخ

ُرواُتَ بخِذيًرا َُأمَّاُبَ عخُد،ُفَ َياُِعباَدُهللا،ُِات َُّقواُهللَاَُوََّلُتُ َبذِ 
 ناءكتقو كتكنغسام مني-سام كيت ماريله اهلل، درمحيت غقوم مسلمني ي

. إخالص نوهف دان ورنافمس اراخس برعمل نغد وتعاىله سبحان اهلل دفك
 ممربي اونتوق حاضريين روثم بيخط اين، بركة غي مجعة هاري دف
  :برتاجوق غي خطبة دفك رهاتنيف

  روحاني دان جسماني يكنخوثم رمضانُُ   ُُُُُُُُُُ

 

  اهلل، دملياكن غي مجاعه غسيد
 غروا اريخمن غي مسوا كيت اوليه دننتيكن غي بولن اكنفمرورمضان 

 نغد وتعاىل هسبحان اهلل دفك ديري مندكتكن اونتوق غلواف دان
 نغكال دامل ضجو اد ايت، غيفمس د. صاحل عمالن دان عبادت ايضلباف
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 البا رتيفس دنيا هابوان تكنفمندا يضبا رمضان وغضمنو غي كيت
 اياله وغضتو-وغضدتو غن يءاضرنياف انتارا. نءاضرنياف دفدر نغونتوأك

 دان جواده ايضلباف تفتردا. رمضان (bazar)بازر د ماكنن جوالن
 رمضان بولن د اد ثها غي ماكنن والف غكور تيدق ترسديا، غي نغهيد

 اونتوق ضنياف دفك غلواف ممربي اين بولن غسوغل تيدق اراخس. سهاج
باوا مم تيدق مان يضسال ساله لهقتيد اين، نءادأك. مريك نتفنداف منمبه

 فسيك نامون،. هابيس تيدق غي ماكنن نغمبواف دان مبذيرنف دفك
 مليهت افتن بربوك جواده ممبلي (bazar)بازر غوجنوفغ نيضسباها

 مبذيرنف برالكو ببكنثم ،نفسو كهندق دفك لبيه يفتتا رلوان،فك دفك
 كدامل سهاج يتوضب غدبوا دماكن تيدق غي ماكنن. اوفملم غي ماكنن

 اوليه ثنعمت اين اكن دتا-مسوا بهاوا نعمت كيت تلهغاي. هفمس غتو
 دامل وتعاىل هسبحان اهلل فرمان اميانضسبا ننيت اخرية د وتعاىل هسبحان اهلل

 :8 ايات ،رثاك  الت   ةسور

 ہ ھ ھ ھ ھ ے

 االضس غتنت ايت، هاري دف ثدتا اكن كامو ثوهغضسسو :ثمقصود
  .﴾ثمنعمتي تله كامو غي﴿ نعمت
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  اهلل، دبركيت غقوم مسلمني ي
 اياله واسافعبادت  (objektif)جبيكتيفانتارا حكمه دان أو

 دليهت تفدا جسماني مربسيهنف. روحاني دان جسماني ممربسيهكن
 كيت ثعموم اراخس. مينوم دان ماكن دفدر ديري مناهن يكفاس دفدر
 مسئله دان اكيتفث اوخنف انتارا اداله مينومن دان ماكنن بهاوا يءتاهوغم

دامل  ممبنتو تغسا غي عمالن اكنفمرو صيحت غي ماكاننف. كصيحنت
 غنتيف وتاغضا اكنفمرو روتف. جسماني كصيحنت ضمنجا روسيسف
 : اهلل رسول سبدا. ثيقءسبا نغد ضدجا رلوف غي

َنُُصلخَبهُ،ُ ُيُِقمخ ِبُابخِنُآَدَمُُأُكََلت  َُبطخن ،ُِبَسخ آَدِميٌُِّوَعاًءَُشرًّاُِمنخ ماَُمَْلَُ

َُكاَنََُّلَُُمَا ُِلنَ َفِسهُِ،ُفَ ثُ ُلٌثُِلَطَعاِمه،َُوثُ ُلٌثُِلَشَراِبِه،َُوثُ ُلٌثُةَُلَُفَِإنخ

. روتف دفدر تروق لبيه غي بكس ساتو آدم انق ممنوهي تيادله :ثمقصود
. غثبالك غتول قكنضمن تفدا غي نفسوا فبربا آدم انق يضبا لهفوكوخ

 ماكنن، اونتوق راونتوقكنفد ضرتيفو سات هندقله مك و،فمم تيدق جك
  .برنفس اونتوق ضرتيف ساتو دان مينومن اونتوق ضرتيف ساتو

﴾ماجه ابن دان الرتمذي رواية حديث﴿                                 
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 جواده دامل غتف دان هاري هغت ي،ضاف نغهيد ونكنفهيمغم ربواتنف
 هاري غنجفس غي روتف. صيحت تيدق غي ربواتنف اداله واساف بربوك
 ايضلباف هادمغم اونتوق كراس بكرجا قسافت داتوف تيدق غكوسو
 بربوك اونتوق (sunnah)ةسن اوليه جنوركنأد كيت. غترهيد غي جواده

 ماس ممربي اونتوق دهولو ترلبيه كورما بيجي فبربا دان يرءا نغد
  .باءيق نغد سيغفوبر تفدا رضا روتف دفك
 

  هلل،ا ُمُكَمِحَر مجعة غسيد
 تاهون فن، ستياوركفمال غينف والوف ونافغض رساتوانفكاجني 
 رعيت اوليه غدبوا ماكنن (tan)تن ريبو 10 غثاكور-غسكورا
 سقدر بوكن ماكنن مبذيرنف. رمضان بولن دف هاري فستيا مليسيا
. شيطان دفك صحابة اداله مبذيرف بهكن نعمت، كفور بنتوق ساتو
 :27 ايات ءسرااإل ةسور دامل وتعاىل هسبحان اهلل فرمان

 ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ

 ساودارا-ساودارا اداله ايت بوروس غي غاور ثوهغضسسو :ثمقصود
 دفك كوفور تغسا غي خملوق اداله والف ايت شيطان غسدا شيطان،

 .ثتوهن
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 مينومن دان ماكنن نعمت وناكنغضم تله ممباذير غي غاور! ثيدقت فكنا
 غسوغل برساله راس تيدق مريك. اهلل يءضادر  تيدق غي ركاراف دف

 وليهيارفمم تيدق غي كيت ساودارا-ساودارا يضال راماي ماسيه وحلال
  :برمقصود غي  اهلل رسول سبدا. دماكن اونتوق ٢افا

 

 )jiran( جرين نءاكاد دامل نثغكك غي غاور ،مؤمني غبوكنله سأور
 .رنفكال ثسبله د

 ﴾يهقيالب رواية صحيح حديث﴿                                       

ُإخواينُاملسلمنيُرْحكمُهللا

 سوراو اتاو مسجد ،ةمدرس ،حتفيظ وستفنن ك ماك هانرتغعمالن م
 نصيحتكن نيغاي بيخط. رمضان بولن دف ثصخصو القكنضد اداله

 يتا،خدوك. دماكن بوليه دان باءيق ناءدأك دامل ترسبوت ماكنن رضا
 دماكن بوليه تيدق دان روسق ونف سوده دهانرت غي ماكنن ثادكاال

ممبهاياكن  بوليه بهكن جوجور، تيدق سهاج بوكن اين. يضال
  .مجاعه اهلي دان الجرفكصيحنت 

 

 



 

7 
 

  كو قوم مسلمني سكالني، ساودارا

 دفك ينتاخصفة  دفدر روحاني ممربسيهكن كيت اجرغم ضجو رمضان
 شعبان بولن دف هجرة كدوا تاهون دف كنفرضود غي زكاة عبادت. دنيا
 هاتي ايري كدكوت، صفة دفدر روحاني مربسيهنف بنتوق اكنفمرو
 راوليهيفد غي هرتا االضس بهاوا كيت تكنغيغدنيا. زكاة م ينتاكنخ دان

 اهلل، جالن دف قكننفاإد غي هرتا االضس دان ينجامنف ثها اين دنيا د
 اهلل فرمان. كلق اخرية د ثحاصيل دتواي تفدا دان ككال اكن غي ايتله

 :39 ايات اءَبَس ةسور دامل وتعاىل هسبحان

 ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب

; ثنتيكنغضم اكن اهلل مك درماكن كامو غي سهاج فا دان: ثمقصود
  .رزقي مربيف باءيق-يقءسبا جوا له دي دان

 

عنه  هللا ضير  عباس ابن عبداهلل دفدرمروايتكن دان مسلم البخاري امام 
 ينداضب دان موره،ف تغسا غي غورسأ اكنفمرو  اهلل رسول بهاوا

 يغددات كتيك يضال لبيه-لبيه ،رمضان بولن دف مورهف لبيه منجادي
  .عليه السالم جربيل اوليه
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  اهلل، درمحيت غي مجاعه غسيد
 ممبتولكن دان نية منامن سام-برسام كيت ايوه اين، رتامف خطبة خريياغم
ن اي كالي رمضان جاديكن. اين مليا غي بولن دف كيت الكو كهغتي

 دان مبذيرنف لقكنيغم نغد باءيق لبيه غي نفكهيدو نءرموالف ايضسبا
           دان برزكاة نغد تامن وقخوخبر غالد ايضسبا دنيا منجاديكن

 روحاني يكنخوثم نغد ضمسو. وتعاىل هسبحان اهلل جالن دف قكننفاإبر
 دفك دجنجيكن غي نْيِقتَُّم نقكدودو تفمندا كيت جسماني، دان
 .واسافبر غي غاور-غاور

ُالرَِّجيمُُِالشَّيخطَانُُِِمنَُُِِبهللَُُِأُعوذُُ  

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٻ ٱ ٻ 

 ٺ ٿ

 برهياس اينده غي كامو اكاينف اكايلهف! آدم انق-انق واهاي :ثمقصود
 ،﴾غمسبهي كنارجغم اتاو﴿ عبادت تفمت ك كامو كالي فتيا-فتيا دف

 ثوهغضسسو; اوفملم كامو والف نغجا دان مينومله، سرتا ماكنله دان
  .باتس اوءيفملم غي غاور-غاور اكن سوك تيدق اهلل

 ﴾31 ايات فارعاأل ةسور﴿                                           
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ُ
  َُرَكُهللاُُِلَُوَلُكمخُِفُالخُقرخآِنُالخَعِظيخِم.ِبَُ

َِكيخِم. ِرُاحلخ ُكمخُِبَاُِفيخِهُِمَنُاآلَّيِتَُوالذ ِكخ  َونَ َفَعِِنَُوِاّيِ 
ُ  َوِمنخُكمخُِتَلَوَتُهُِانَُّهُُهَوُالسَِّميخُعُالخَعِليخُم.َوتَ َقبََّلُهللاُِمِنِ 

تَ غخِفُرُهللَاُالخَعِظيخَمُِلخَُوَلُكمخُ ِلَُهذاَُوَأسخ ُلُقَ وخ  أقُ وخ
ِمَناتُِ ََُوالخُمؤخ ِمِننيخ ِلَماِتَُوالخُمؤخ ََُوالخُمسخ ِلِمنيخ  َوِلَساِئِرُالخُمسخ

ُرُالرَُّ ُهُإنَُّهُُهَوُالخَغُفوخ تَ غخِفُروخ ُِحيخُم.فَاسخ
ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُطخَبُةُالثَّانَِيةُُاَُ  ْلخ

دُُ َمخ َُُلِِلَُُِّاحلخ ُالخَعاَلِمنيخ َهدُُ.َُربِ  َدهُُُهللاُُُِإَّلُِإَلهََُُّلَُأنَُوَأشخ َهدُُُ،َلهَُُُشرِيخكََُُّلَُوحخ َُوَأشخ
لُهُُُهَُُعبخدُُُُُمَمًَّداَُسيِ َدَنََُُأنَُّ َُُوَسلِ مُخَُصلُِ ُاللَُّهمَُّ.َُوَرُسوخ ُُُمَمَّد ،َُسيِ ِدَنََُُعَلىَوَِبِركخ

َ.َُوَأصخَحاِبهُُِآِلهَُُِوَعَلى َُأْجخَِعنيخ
َن.ُالِلََُُّات َُّقوا!ُهللاُِعَبادَُُفَ َياُبَ عخُد،َُأمَّا ُفَاَزُالخُمت َُّقوخ  فَ َقدخ

 دكاسيهي، غي مجعة غسيد

 منونايكن كيت اونتوق بولن ثجاديكن اين، رمضان بولن نغد نافبرمس
 غي هرتا زكاة-زكاة بهكن فطره، زكاة سقدر بوكن زكاة نفكواجي

 برصدقه دان برزكاة غلواف ربوتله. ثشرط يفوكوخمن تله جك ينءال
 نداض كالي تفنجيكن اداله برليدج غي اهالف كران اين مليا غي بولن د

  .ينءال بولن-بولن دف غبربندي
  رسول هللا كفد سالم دان صلوات اوخافن فرباثقكنماريله كيت مم

 -:56 تسورة األحزاب، ااي اهلل دامل فرمانسباضاميان 

 ڇ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ
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ُ َُصلِ  ُصَُمَُكَُ،ُُدمَُُُّمََُُنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،دُ مَُُُّمََُُنَُدُِيُِ ىُسَُلَُعَُاللَُّهمَّ ُلىَُعَُُتَُيخُلَّا
ُلىَُعَُوَُُ،دُ مَُُُّمََُُنَُدُِيُِ سَُُلىَُعَُُكُخرُِِبَُوَُ،ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُ

ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُ،ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُاُِبَُمَُكَُ،دُ مَُُُّمََُُنَُدُِيُِ سَُُآلُِ
َُمُِالَُعَُُالُخِفُ يخٌدَُمَِيخدٌُ ،نيخ  ُ.ِإنََّكُْحَِ

َُ ِمِننيخ ُِللخُمؤخ ُاغخِفرخ ِمَناِت،ُاللَُّهمَّ ََُُوالخُمؤخ ِلِمنيخ ِلَماتَُُِواملُسخ ُهمُخُ،َوالخُمسخ ُِمن خ َياِء ُاأَلحخ
يخٌعَُقرِيخٌبَُمُُُِّ،َواأَلمخَواتُِ َعَواتُِِإنََّكَُسَِ ُ.يخُبُالدَّ

ُوذُُعُُُن ََُنَُِّإُُمَُّهُُاللَُّ.كَُريخُُغَُُهُُُفُرُِصُخَّلُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءَُِبَُوَُالُخوََُُلءَُبَُاُالُخنَّعَُُعُخفَُادُخُمَُّهُُاللَّ
ُامُِقَُسُخاألَُُئُِي ُِسَُِمنُوَُُامُِذَُالخُُوَُُونُِنُُالخُُوَُُصُِالبََُُنَُمُُِكَُبُِ ُاَنَُضَُرُخمَُُفُِاشُخُمَُّهُُاللَّ.
ُ.اَنُِبُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفَُِنُِبُُفُخطُُالُخوَُُ،َنَُتَُوُخمَُُّمُخحَُارُخوَُ

َُموخَّلََنُالخَواِثَقُِِبهلِلُ َفظخ َزانَُُلخطَانَُالسُُّاللَُّهمَُّاحخ ِمُِاُُ،زَيخَنُالخَعاِبِديخنَُُِمي خ بخَنُالخَمرخُحوخ
ُِِبهلِلَُشاه،َُوأَنخِزِلُالرَّْحخََةَُعَليخِهَُوَعَلىَُُُمخُمودُُِلخطَانُِسُُّال َتِفيخ نُ وخرُُلخطَانَةُِسُُّالالخُمكخ

ُ.ترغضانوُزَاِهَرة،ُُسلخطَانَةُِ

ن خَياَُواآلِخَرِة،ُ ِلَماِتُِفُالدُّ ََُوالخُمسخ ِلِمنيخ َلهَُُوَرَعاَّيهُُِمَنُالخُمسخ َُأوخَّلَدهَُُوَأهخ َفظخ َواحخ
َِتكَُ َ.ّيَُُِبَرْحخ َُُُأرخَحَمُالرَّاِْحِنيخ

ِدُ َُوِلَُّالخَعهخ َفظخ َاِعيخلَُُُُمَمَّدَُُتغكواللَُّهمَُّاحخ َزانَُُلخطَانُِسُُّالُبخَنُالخَواِثِقُِِبهللُِِاُُِإَسخ ُِمي خ
ُ.زَيخَنُالخَعاِبِديخنَُ
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  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
ُ
ُ

ُ
ن خَياَُحَسَنًةَُوِفُاآلِخَرِةَُحَسَنًةُ  َُوِقَناَُعَذاَبُالنَّاِر.رَب ََّناُآتَِناُِفُالدُّ

 ُ.مَُلَّسَُوَُُهُِبُِحُخصَُوَُُهُِِلُآُىلَُعَُوَُُدُ مَُُّمََُُُنَُدُِيُِ سَُُىلَُعَُُهللاُُُىلَّصَُوَُ
َُ ُالخَعاَلِمنيخ ُدُهلِلَُربِ  َمخ ُ.َواحلخ

ُِعَباَدُهللِا!
ُهَُعَلىُنَِعِمِهَُيِزدخُكمخ، ُكُروخ  اُذخُكُروخاُهللَاُالخَعِظيخَمَُيذخُكرخُكمخ،َُواشخ

ُرُ َن.َوَلذِكخ نَ ُعوخ َبُ،َُوهللاُُيَ عخَلُمَُماَُتصخ  هللِاَُأكخ

اُِإَلَُصَلِتُكمُخ ُموخ  يَ رخَْحخُكُمُهللا.ُ،قُ وخ

 


