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ُطخَبةُُ َلُُاْلخ  ُاألوخ

ُدُهلِلُالَِّذيَُجَعَلُ َمخ ِرًداَُرَمَضانَُُِصَيامَُاْلخ َاِتَُموخ ُُ،ِللَخْيخ
ُالُِإَلَهُِإالُهللاُُ َهُدَُأنخ َدُهُالَُشرِيَكَُلهَُُوَأشخ َوَلًداُ،َوحخ ُُ،َماُاَّتَََّذَُصاِحَبًةَُوالَُ

َهُدَُأنََُّسيَِّدََنُُُمَمًَّداَُعبخدُُ َُدى،ُ،َوَرُسولُهُُُهَُُوَأشخ َُأرخَسَلُهُرَبُُّهُِِبْلخ
ُ َُُصلُِِّاللَُّهمَّ ِبهُُِىَُسيِِّدََنُُُمَمَّدُ َعلََُوَسلِّمخ َُُوَعَلىَُءاِلِهَُوَصحخ ُتَِبَعُهمخ َُوَمنخ ِإَلَُأنخ

َعَثُالنَّاُسَُغًدا  .يُ ب خ

ُبِتَ قخَوىُهللِا. َُأمَّاُبَ عخُد،ُفَ َياُِعَباَدُهللِا،ُُأوخِصيخُكمخَُونَ فخِسيخ
ِلُمونَُ  .ََيُأَي َُّهاُالَِّذيَنَُآَمُنواُات َُّقواُاَّللَََُّحقَُّتُ َقاتِِهَُوالََُتُوُتنَُِّإالَُوأَن خُتمخُُمسخ

 ديري دان توان-توان دفك سانفهمبا اهلل ! ساي بر-واهاي همبا
 غي اهلل رينتهف رلهغد. اهلل دفك برتقوى ايفسو سنديري ساي

 اهلل دفك كامو لهابرتقو! براميان غي غاور-غاور واهاي: برمقصود
 مالءينكن ماتي كامو كالي-سكالي نغجا دان تقوى، بنر-سبنر نغد

   .سالمإ نءاكاد دامل
  .اهلل دكاسيهي غي مجعة غسيد

 كيت اين هاري دف كران وتعاىل هسبحان اهلل دفك برشكور كيت
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 رلوف افتن تفرا غي صف نءاكاد دامل صالة منديريكن كمبالي تفدا
 كيت وال،ف ايسوق مامل اتاو اين مامل دف. يضال فيزيكل نجاراكنف

  .سام-برسام تراويح صالة منونايكن موال اكن
 نغرنو مبيلغم كيت سام-سام ماريله اين، مليا غدري ميمرب مجعة ي

  :برتاجوق خطبة دري
  “رمضان واساف يلنفغض”                       

  :البقرة ة،سور183وتعاىل دامل ايات  هاهلل سبحان فرمان

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

 ڦ ڦ ڦ ڦ

 واسافبر دواجبكن كامو! براميان غي غاور-غواهاي اور برمقصود:
 ايفسو كامو، دفدر دهولو غي غاور-غان دواجبكن اتس اوراميضسبا

  .برتقوى كامو
 (pensyariatan)نتنشريعف سواتو هاركنيشتيغوتعاىل م هاهلل سبحان

 حممد اومت نغكال د براميان غي همبا دفك امضا رهضانو ايضسبا بسر
  .رمضان واساف يتءيا 
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 غاور واهاي“ سروان نغد دموالكن اين  (pensyariatan)نتنشريعف
 دلقسانكن وفماللوءي اميان سهاجله شريعة اين مم كران “ براميان غي
 دان متالمت االضس ثايفاختر سهاجله اميان نغد دان ثاجاي نغد

. ثملقساناكن غي مأنسي ديري ددامل اهلل دكهندقي غي ساسرن
 االضس منرميا اونتوق برسديا سنتياس مأنسي جواله اميان ماللوءي

 سرتا نغالر دان رينتهف االضس مماتوهي اهلل، كتنتوان دان وتوسنفك
  .شريعة االضس ملقساناكن

 اومت دفك اهلل دكورنياكن رنهف غي شريعة بنتوق سواتو اداله واساف
 واساف بهاوا تندا منجادي اين.  حممد نيب اومت سبلوم تردهولو

 دان غوضا تغسا غي هحكم يغندوغم غي شريعة اوروسن اداله
 رلوكنفد سنتياس غي ترسنديري (maslahat)تَحَلْصَم اءيثوفمم

  .زمان غنجفس مأنسي اومت اوليه
 

 



 

5 
 

  دكاسيهي، غي مجعة غسيد
 يتءيا واساف متالمت جلس نغد مانفربر ضتعاىل جوه اهلل سبحان

 يفااخمن يضبا ترباءيق التيهن ساتو ساله اداله واساف مك. تقوى
 اولغم دديديق سالمإ اومت واساف ةعباد ماللوءي. اهلل دفك نءاكتقو
 رتيفس ينءال غي بولن د هاروس غي ركاراف لكنغضمني نغد نفسو
 حالل دان هاروس ركاراف لكنغضمني وفمم غي مريك. مينوم دان ماكن

  .حرام دان ةَهْبُش غي ركاراف وهيءمنجا اونتوق وفمم ثسنديري نغد
  دبركيت، غقوم مسلمني ي

  اهلل رسول دان هجرة دوا ك تاهون دف كنو دفرض رمضانواسا ف
  . ينداضدامل حياة ب رمضانكالي  9 قثسبا واسافبر تفمس

 :بهاوا دروموسكن تلهفالبقرة تادي دا ، سوره183برداسركن ايات 
 يتءيا ف  ل  ك  م   فستيا دفك رينتهكنفد رمضان واسافكفرضوان .1 

 ركاراف تياد سرتا وانفبركمم ضجو دان غ  ل  ب   تله دان برعقل غي غاور
  .واسافبر نفكواجي منونايكن دري غثهالغم غي
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 نغد نغري اتاو برت ادا سام اهلل شريعة االضس منرميا بنر غاميان ي 2.
  .ترباءيق غي اراخ نغد ثملقساناكن دان تربوك غي هاتي
 غنجفس مأنسي اومت اوليه رلوكنفد غي غنتيف شريعة اداله واساف 3.
  .برمشاركت نفكهيدو دان ديري نغنتيفك يضبا زمان

 غي ثصفة نغد نءاكتقو درجت وليهنارف اوخنف منجادي واساف.4 
 غي باتسن دامل ونفواالو ةشهو كهندق كتثم داننفسو  منديديق

  .برستوبوه دان مينوم ماكن، رتيفس حالل
 اهلل اواسنفغ دان مرهاتنيف يءمراسا يتءيا هَباَقَرُم تغمسا مالهري واساف.5 
 كهندق لكنغضمني فوغضس همبا غسساور منجاديكن غي ديري، اتس ك

  .وتعاىل هسبحان اهلل دفكران برتقوى ك وانفبركمم ونفواالو ثنفسو
  مسلمني قوم مجعة غسيد

 كيت ماريله. يضال برتامو غدات وغضتو-وغضدتو غي رمضان
 هسبحان اهلل دكورنياكن غي (keemasan)مسنأك غلواف وناكنغضم

 كيت تله،غاي. اين تاهون دف ترباءيق رمضان يهءمرا اونتوق اين وتعاىل
 مات،-مسات هاري غسيا د واسافبر اونتوق دتونتوت ثها تيدق
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 نغد ثمامل دف عباده قكنثربافمم اونتوق دتونتوت تغسا كيت بهكن
 القرءان برتداروس تراويح، سنة صالة عشاء، ،مغرب برمجاعه صالة
 صالة، مساس صف تكنفمرا اونتوق كبنرن نغد. يضال ثايضسبا دان
  .مامل فستيا دف سوراو دان مسجد ممنوهي كيت سامله-سام

 غي عمالن-عمالن رضا ممستيكن رلوفام، كيت س غدامل ماس ي
 الهغضسهي دالكوكن استقامه ككال تروس ترسبوت، دلقسانكن

 دف دعملكن اونتوق غندوروف منجادي تروس بهكن شوال، غمنجل
 تغها-تغها”ته،افف كات رتيفس بوكن. ثسالجنوت غي بولن-بولن
د  مان ك غهيل كمودين ،رمضان اول دف وهغضبرسو ثها ،“ايم تاهي
  .ثاخري
 دان ممبارا تروس اين كالي رمضان تغيا دان مساامودهن بود-موده

 . ثسرتوس غي رمضان دفك غضسهي ينرثم
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 :  اهلل رسول سبدا

َعِةُ ُمخ َعُةُِإَلُاْلخ ُمخ ُسَُواْلخ َمخ َوَرَمَضاُنُِإَلَُرَمَضاَنُُمَكفَِِّراُتُاَلصََّلَواُتُاْلخ
تَ َنَبُالخَكَباِئرَُ َُإَذاُاجخ نَ ُهنَّ  .َماُبَ ي خ

 ك رمضان دان ثبرايكوت مجعة ك مجعة وقتو، ليما صالة :ثمقصود
 ترسبوت وهفتيم انتارا د دوسا-دوسا وسكنفهاغم ،ثبرايكوت رمضان

  .بسر دوسا-دوسا وهيءدجا ابيالفا
 ﴾مسلم رواية حديث﴿                                                 

 ُ

ُِمَنُالشَّيخطَاِنُالرَِّجيمُِ  َأُعوُذُِِبَّللَِّ

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ہہ ہ  ہڻ ۀ ۀ 

ۅ  ۋ ۋۈ ۈ ٴۇ  ۆۇ ۆ  ۇڭ ڭ ڭ ڭ 

ُۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى
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 توجنوقف منجادي القرءان، دتورونكن ثدف غي رمضان بولن :ثمقصود
 منجلسكن غي نغكرتا-نغكرتا منجادي دان مأنسي، سكالني يضبا

 ايت، اوليه. ﴾ساله غي دان بنر غي انتارا﴿ نءاربيذف دان توجنوق،ف
 اي هندقله مك رمضان بولن انق قسيكنثم غنتارا كامو يا د افسسيا

 ﴾بربوك اي اللو﴿ مسافر دامل اتاو ساكيت غي افسسيا دان واسافبر
 دف ايت ثلكنغضيدت غي هاري قثسبا ﴾واسافبر ثيضبا واجب﴿ مك

 تيدق دان يمو،ضبا كموداهن هندقيغم اهلل. ينءال غي هاري-هاري
 نغبيل كنفوكوخمو كا ايفسو دان. يموضبا كسوكرن هندقيغم

 كران اهلل ممبسركن كامو ايفسو دان ،﴾رمضان سبولن﴿ واساف
  .برشكور كامو ايفسو دان ،ثتوجنوقف تفمندا

 ﴾185:  البقرة سورة﴿                                               
  َرَكُهللاُُِلَُوَلُكمخُِفُالخُقرخآِنُالخَعِظيخِم.ِبَُ      ُُُُُُُُُُُُُُُ

َِكيخِم. ِرُاْلخ ُكمخُِبَاُِفيخِهُِمَنُاآلََيِتَُوالذِِّكخ  َونَ َفَعِِنَُوِاَيِِّ
َُوِمنخُكمخُِتالَوَتُهُِانَُّهُُهَوُالسَِّميخُعُالخَعِليخُم.َوتَ َقبََّلُهللاُ  ِمِنِّ

تَ غخِفُرُهللَاُالخَعِظيخَمُِلخَُوَلُكمخُ ِلَُهذاَُوَأسخ ُلُقَ وخ  أقُ وخ
ِمَناتُِ ََُوالخُمؤخ ِمِنْيخ ِلَماِتَُوالخُمؤخ ََُوالخُمسخ ِلِمْيخ  َوِلَساِئِرُالخُمسخ

ُهُإنَُّهُُهَوُالخَغُفوُخُ تَ غخِفُروخ ُُرُالرَِّحيخُم.فَاسخ
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ُطخَبُةُالثَّانَِيةُُاَُ  ْلخ

دُُ َمخ ََُُّلِلَُُِّاْلخ ُالخَعاَلِمْيخ َهدُُ.َُربِّ َدهُُُهللاُُُِإالُِإَلهَُُالَُأنَُوَأشخ  ُ،َلهَُُُشرِيخكَُُالَُوحخ

َهدُُ لُهُُُهَُُعبخدُُُُُمَمًَّداَُسيَِّدَنََُُأنََُُّوَأشخ َُُوَسلِّمُخَُصلُُِِّاللَُّهمَُّ.َُوَرُسوخ َُسيِِّدَنََُُعَلىَوَِبِركخ
َ.َُوَأصخَحاِبهُُِآِلهَُُِوَعَلىُُُمَمَّد ، َُأْجخَِعْيخ

َن.ُاَّللََُُّات َُّقوا!ُهللاُِعَبادَُُفَ َياُبَ عخُد،َُأمَّا ُفَاَزُالخُمت َُّقوخ ُفَ َقدخ
 

ََُُمَعاِشرَُ ِلِمْيخ   هللا،َُرِِحَُكمُُُالخُمسخ

 215 -ك وليسف هاري دان ،89-ك دارت تنرتا هاري مسبوتن نغد نافبرمس
 نفاخاو دان نءاضهرفغ يغضستي مكنقمراب يخط يتاخاسوك اين، تاهون دف

 دان مليسيا تنرتا كنتغا ضسلوروه ور دفك غضترهي تيدق غي كاسيه ترميا
 . ورهكنخد غي ورباننفغ االضس اتس د مليسيا دراج وليسف

 

 دان ماننأك كسالمنت، ضمنجا دامل مريك بقيت نغسومب االضس ضمسو
 سيسي د نجرنض تفمندا اين ينتاختر غي (tanah air)يرءا تانه كدولنت

 نغد كلخ تروس رضا مريك، اتس ك نغرليندوف دان رمحة اهيفدليم اهلل،
 ام،ضا دمي جوابغوغضت راس نوهف نغد متخدبر سرتا غمندات غي ابرنخ
 .اراضن دان ساغب
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 ،يتدرمح يغ مجعة غسيد

  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

ُ َُصلِّ ُسَُلَُعَُاللَُّهمَّ ُصَُمَُكَُ،ُُدمَُُُّمََُُنَُدُِيِِّسَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،دُ مَُُُّمََُُنَُدُِيِِّى ُتَُيخُلَّا
ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيِِّسَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيِِّسَُُلىَُعَُ َُنَُدُِيِِّسَُُلىَُعَُُكُخرُِِبَُوَُ،
ُلىَُعَُوَُ،ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيِِّسَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُاُِبَُمَُكَُ،دُ مَُُُّمََُُنَُدُِيِِّسَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،دُ مَُُّمَُُ

َُمُِالَُعَُُالُخِفُُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيِِّسَُُآلُِ يخٌدَُمَِيخٌد. ،ْيخ  ُِإنََّكُِحَِ

َُ ِمِنْيخ ُِللخُمؤخ ُاغخِفرخ ِمَناِت،ُاللَُّهمَّ ََُُوالخُمؤخ ِلِمْيخ ِلَماتَُُِواملُسخ َياِءُُ،َوالخُمسخ اأَلحخ

ُهمُخ يخٌعَُقرِيخٌبَُمُُُِّ،َواأَلمخَواتُُِِمن خ ُ.يخُبُالدََّعَواتُِِإنََّكَُسَِ
َُنَُِّإُُمَُّهُُاللَُّ.كَُْيخُُغَُُهُُُفُرُِصُخالُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءَُِبَُوَُالُخوَُُالءَُبَُاُالُخنَّعَُُعُخفَُادُخُمَُّهُُاللَّ
ُفُِاشُخُمَُّهُُاللَّ.ُامُِقَُسُخاألَُُئُِيُِِّسَُِمنُوَُُامُِذَُاْلخُُوَُُونُِنُُاْلخُُوَُُصُِالبََُُنَُمُُِكَُِبُُوذُُعُُن َُ
ُ.اَنُِبُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفَُِنُِبُُفُخطُُالُخوَُُ،َنَُتَُوُخمَُُّمُخحَُارُخُوَُاَنَُضَُرُخمَُ
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ُ ُِِبهلِل ُالخَواِثَق َُموخالََن َفظخ ُاحخ َزانَُُلخطَانَُالسُُّاللَُّهمَّ ُالخَعاِبِديخنَُُِمي خ بخَنُِاُُ،زَيخَن
ِمُ ُِِبهلِلَُشاه،َُوأَنخِزِلُالرَِّحخََةَُعَليخِهَُوَعَلىَُُُمخُمودُُِلخطَانُِسُُّالالخَمرخُحوخ َتِفيخ الخُمكخ

ُ.ترغضانوُنُ وخرُزَاِهَرة،ُُسلخطَانَةُُِلخطَانَةُِسُُّال

ن ُخ ُالدُّ ُِف ِلَماِت َُوالخُمسخ َ ِلِمْيخ ُالخُمسخ ُِمَن َُوَرَعاََيُه َلُه َُوَأهخ َُأوخالَدُه َفظخ َياَُواحخ
َ.َُواآلِخَرِة،ُِبَرِحخَِتكَُ ََُُيَُأرخَحَمُالرَّاِِحِْيخ

ِدُ َُوِلَُّالخَعهخ َفظخ َاِعيخلَُُُُمَمَّدَُُتغكواللَُّهمَُّاحخ ُلخطَانُِسُُّالُبخَنُالخَواِثِقُِِبهللُِِاُُِإَسخ
َزانَُ ُ.زَيخَنُالخَعاِبِديخنَُُِمي خ

 كامي، سسام هوبوغن فرباءيقيله كامي، هاتي وتكنلهءفرتايا اهلل، 
 درفد كامي سالمتكن ن،ءكسجهرتا جالن-جالن كامي توجنوقكن
 دفدر كامي جاءوهكن كبنرن، كفد منوجو كامي بيمبيغله كسسنت،

  .يثترمسبو ونفماهو ظاهري غي كجاهنت دان نقكبورو االضس
 نغد كامي لوقكنايرف تاهوان،فغ علمو نغد كامي كناركايفيا اهلل، 

 نغد كامي هياسيله دان ن،ءاكتقو نغد كامي ملياكن كرتي،ف بودي
  .باءيق غي كصيحنت
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. كامي كتورونن دان ضكلوار ن،فيا اهلل، بركيت دان رمحتيله كهيدو
 مها يضال توبة نرمياف مها غي كاوغا ثوهغضسسو كامي، توبة ترمياله

 مو، نعمت اكن برشكور غي غاور-غاور كامي جاديكنله. غايفث
 ورناكنلهفمس دان مو، نعمت نءكورنيا نرمياف مو، نعمت غاجنوفث

 .كامي دفك مو نعمت

ُ
ن خَياَُحَسَنًةَُوِفُاآلِخَرِةَُحَسَنًةَُوِقَناَُعَذاَبُالنَّاِر.  ُرَب ََّناُآتَِناُِفُالدُّ

 ُ.مَُلَّسَُوَُُهُِبُِحُخصَُوَُُهُِِلُآُىلَُعَُوَُُدُ مَُُّمََُُُنَُدُِيِِّسَُُىلَُعَُُهللاُُُىلَّصَُوَُ
َُ ُالخَعاَلِمْيخ ُدُهلِلَُربِّ َمخ ُ.َواْلخ

ُ
ُِعَباَدُهللِا!

ُهَُعَلىُنَِعِمِهَُيِزدخُكمخ، ُكُروخ  اُذخُكُروخاُهللَاُالخَعِظيخَمَُيذخُكرخُكمخ،َُواشخ

َن. نَ ُعوخ َبُ،َُوهللاُُيَ عخَلُمَُماَُتصخ ُرُهللِاَُأكخ  َوَلذِكخ

اُِإَلَُصالِتُكمُخ ُموخ  يَ رخَِحخُكُمُهللا.ُ،قُ وخ

 


