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ُطخَبةُُ َلُُاْلخ ُاألوخ

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ :ُلُّّئُاُخقَُالُخُلِّلَُُّدُُمُخلخَُاَُ

َهُدُوَُ.ُڤ ڦ ڦ ڦ َهُدُنُالَُّإلَُأََُأشخ َدهُُالََُشرّيخَكَُلُه،َُوَأشخ هَُّإالَُهللاَُُوحخ
لُهَُُأَنُ ُثَُرْحخًَةُل ُُّ،ُُمََمًداَُعبخُدُهَُوَرُسوخ ُعوخ َ.الخَمب خ ُلخَعاَلّمْيخ

َُعَلىَُهَذاُالَنّب ُّ َُوَسلّ مخ َُسيّ ّدََنُُُمََمدُ ُاَلَلُهَمَُصلّ  ّبهُُّ،الخَكّرْيّخ ُ،َوَعَلىُآّلّهَُوَصحخ
َسانُ  ُتَّبَعُهمخُِبّّحخ يخّن.َُوَمنخ ّمُالدّ    إَلُيَ وخ

ُف َُ ُبَ عخُد، َُأَما ُهللّا، ُّعَباَد ُهللاَُاَُّيا ا ُفَاَزُتَ ُقوخ ُفَ َقدخ ُهللّا، ُبّتَ قخَوى َُوّإََّيَي ُُأوخّصيخُكمخ ،
َن.  الخُمتَ ُقوخ

   سكالني، مجعة غساوداراكو سيد-ساودارا

 مالكوكن نغد وتعاىل هسبحان اهلل دفك كيت نءاكتقو كتكنغماريله كيت مني
 سنتياس كيت اين نغد مودهن -موده. ثنغالر لكنغضمني دان ثسوروهن االضس

 سام-برسام كيت ماريله.ةاخريد ونف ماهو ددنيا نايضدان كبها رمحة تفمندا
  :برتاجوق اين هاري دف خطبة حياتيغم

  “دننتيكن  غي  بولن                                ”

 

  سكالني، درمحيت غي مجعة غسيد

 تردهولو،َحَ الَ صَ الَفَ لَ سَ ال فهيدو رجالننف (menjejaki)يفمنجج كيت ابيالفا
 سبلوم بولن دوا. مضانر نغداتاك مننيت برسديا سوده مريك اول لبيه بولن امن
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 مريك رضا ءبردعا قكنثربافمم نغد كتارا لبيه قفمن مريك نءرسدياف ،رمضان
 مندكتكن يفرا نفرسياف ممبوات ضجو مريك. ترسبوتمضانَر نغد رمتوكنفد

 برصدقه، قكنثربافمم نغد سنة عمالن-عمالن نغد وتعاىل هسبحان اهلل دفك ديري
 سودهكه كيت؟ نغد والف امياناضبا. يضال الين-الين دان القرءان خممبا

  ؟مضانر مبوتثم نفرسياف مالكوكن
 

 مسوا كاتس دواجبكن اين بولن دف. غوضا تغسا غي بولن اكنفمرو رمضانبولن 
 ةسور دامل وتعاىل هسبحان اهلل فرمان اميانضسبا. واسافبر ايفسو سالمإ اومت
   :برمقصود اين خطبة داول خدبا غي 183 ايات البقرة

 دواجبكن اميانضسبا واسافبر دواجبكن كامو! براميان غي غاور-غواهاي اور“
  “ .برتقوى كامو ايفسو كامو، دفدر دهولو غي غاور-غاور اتس

 

 غي سالمإ اومت دفك دبريكن بياسا لوار غي نجرنض ايضلباف، رمضاندامل بولن 
 سنة عمالن-عمالن مالكوكن ماله. نفكواجي االضس ملقساناكن دان واسافبر

 ماللوءي دجلسكن اين حال. نداض تفبرلي غي اهالف نجرنض روليهيفمم اكن ضجو
بهاوا رسول اهلل عنه  رضي هريره ابو دفدر دروايتكن غي اميانضسبا  نيبحديثَ

 :برسبدا اهلل 
 

َسَنُةُ،ُكلَُُّعَمّلُابخّنُآَدَمُُيَضاَعفُُ ثَاِّلَاُّإَلُبُّالَخ ُرَُأمخ َقاَلُالَِلُُُ،َسبخعّماَئةُّضعخفُ َُعشخ
َوَتهَُُُعَزَوَجلَُ ّزيُّبّهَُيدَُعَُشهخ َمَُفّإنَُهُِلَُوَأََنَُأجخ ّليُّإالُالَصوخ َُأجخ َُوَطَعاَمُهُّمنخ
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 ياماثم ثالاهف نفيءكبا ساتو. ثالاهف ندقنض تفليد آدم انق عمالن فستيا”
 واليخك مان،فربر وجّل عّز اهلل. نداض كالي راتوس توجوه غضهي ولوهفس
 ،ثالاهف ممربي اكن غي اكوله دان كو،-اونتوق اداله ايت واساف كران واسا،ف

  “.كو كران ثماكن دان شهوات لكنغضمني تله واسافبر غاور كران
  (مسلم رواية)                                                              

  سكالني، ياضبربها غي مجعة غسيد
 مبوتثم دامل سالمإ اومت اوليه دالكوكن رلوف غي رسديانف فبربا تفتردا

 روحاني، كقواتن كنفرسيافمم نغد اياله ثانتارا. دننيت غي مضانر نغكداتا
 ةعباد يفهادغم اونتوق تاهوانفغ علمو سرتا اميوسي ضجو دان جسماني

 ةعباد ملقساناكن تفدا كيت ايفسو غنتيف تغسا اين ركاراف مسوا. واساف
 .شرع يتفمن دان هاتي صنخالكا نغد ثالين غي ةعباد دان واساف

 مبوتثم دامل صاحل عمل نغد ديري كنفرسيافسالين ايت، كيت هندقله مم
-برلومبا مأنسي مسوا اونتوق ثلواس-سلواس دبوك ضشر ينتوف كران مضانر

  .ننيت رمضان بولن تيبا بيال نفيءكبا مالكوكن لومبا
 

 نغد مضانر نغكداتا منرميا تفدا مسوا كيت ضمسو كنفمك،امتله دهار
 ورنافمس نغد ةعباد ملقساناكن وفمم ثسرتوس يخسو دان برسيه غي هاتي
 غضسهي اول دفدر برتروسن كناكرج كيت غي ةعباد جاديكنله. استقامه دان

 .هاجس رمضان رتامف وغضدمي تغبرمسا مات-مسات بوكن. رمضان اخري
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 غي كاميانن راس نغد نوهيفد وهغضسو-وهغضبرسو نغد ةالكوكن عباد
 :برسبدا  اهلل رسول بهاوا نهع اهلل ضىر ةهرير ابو دفدر حديث. يغضتي
 

 هُّّبُنخُذَُُنُخمُُّمَُدَُقَُاُت َُمَُُهَُُلُُرَُُغفُُّابًُسَُتُّاحُخُوَُاَنًُيخَُّإُُانَُضَُمَُامُرَُقَُُنُخمَُ
 دان كاميانن نوهف نغد رمضان كنفهيدوغم غي افسسيا“

  “.اللو تله غي ثدوسا ونيفمأد اكن مك اهلل، دري اهالف كنفهارغم ثها
  (مسلم دان البخاري رواية)                                                

 

  سكالني، دبركيت مجعة غسيد
 النءرسوف-النءرسوف دفك ثنوهفس رهاتنيف وكنفسام كيت توم-ماريله سام

 دان يقني نغد واساف عباده منجالين تفدا كيت ايفسو دتيمبولكن غسري غي
 : ثانتارا ورنا،فمس

 سبولن اونتوق سهاج سكالي مضانر واساف برنية ايت غبوليهكه سساور 1.
  نوه؟ف
 ثها دنياتكن شرط نغمذهب مالكي د دفك برتقليد ايايت بوليه، ثنفجوا-
-مامل دف نية افترلو ثسكريا غوفمنم اونتوق سهاج مضانر رتامف مامل دف

  .الين مامل
 

 .رمضان مامل فستيا دف دالكوكن واجب ماسيه واساف نية ونفامياناضواالو با

 وفمم اي السن نغد برسحور ماهو تيدق غي غسساور واساف حكوم اكهفا
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 بركة دان ةليفض تفمندا تيدق يفتتا صح ثواساف؟. سحور افتن واسافبر
 . اهلل رسول اوليه داجنوركن غي رتيفس برسحور

 

 ليسيساهيمودي راوتن منجالين غي غسساور واسافبطلكه 2. 
(hemodialisis) ؟)داره يخو)خ . 

 قضاء' وفمم تيدق اي ثسكريا. وفمم جك ثواساف 'قضاء واجب يفتتا بطل،-
 .هي َدَ فَ  ممباير اي هندقله مك

  

 غي غاور دفك ماكنن منجوال اتاو دياكنثم واسافبر غي غبوليهكه اور3.
 .عذور؟ افتن واسافبر تيدق

 هتابرسوب ايضسبا دكريا ايت ربواتنف كران بردوسا، دان بوليه تيدق -
 . اهلل رينتهف رغضمل غي غاور ممبنتو

 

 .؟ صبح اذان رغتيبا ترد-بوليهكه منروسكن ماكن سحور جك تيبا4.  
 .واسافيت برهنيت ماكن سحور، كران تله موال وقتو برمس دان بوليه تيدق- 
 

 .؟ فعيشا مذهب منوروت تراويح سنة صالة ركعة نغبيل كهفبرا5. 
  .ركعة (20) ولوهف دوا ثنفجوا-

 

 كوليت باوه دف ((insulinاينسولني وقخوثم غي غاور واسافكه بطل ااد 6.
 ؟ثروتف
 .بطل تيدق ثنفجوا- 
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  سكالني، اهلل درمحيت غي مجعة غسيد
 فبربا حياتيغم سام-برسام كيت ماريله اين، هاري دفمجعة  خطبة يخرياغم
  :برايكوت دومنف
 دان نفكواجي اكنفمرو واساف ةسالم هندقله ميقيين بهاوا عبادإاومت  .1
  .وتعاىل هسبحان اهلل دفدر رينتهف
 صاحل عمل قكنثربافمم نغد ديري كنفرسيافسالم هندقله ممإاومت  .2

 تيدق غدات اكن غي رمضان بولن يغهاروغق ماونتو اول نءرسدياف ايضسبا
 . يضال الما
 نغد عباده بولن ايضسبا رمضانسالم هندقله منجاديكن بولن إاومت  .3

 يستاف ثبوكن ونن،فكام مموهون سرتا نفيءكبا مالكوكن لومبا-برلومبا
 .مبذيرنف دفك ممباوا غي ماكنن

 ڃ ڃ ڃ چ چُ

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ

  ڀ ڀ ڀ ڀ 

 

ِلُ ُلُقَ وخ تَ غخّفُرُهللَاُالخَعّظيخَمُِلَُُأقُ وخ َُوَلُكمخ،َُهَذا،َوَأسخ
ّمَناّت، ََُوالخُمؤخ ّمّنْيخ ّلَماّت،َوالخُمؤخ ََُوالخُمسخ ّلّمْيخ َُوّلَساّئّرُالخُمسخ

ُرُالَرّحيخُم. ُهُّإنَُهُُهَوُالخَغُفوخ تَ غخّفُروخ ُفَاسخ
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ُطخَبُةُالثَانَّيةُُاَُ  ْلخ

دُُ َمخ َاّنَُواإّلسخالمُُّاَلّذيُلِّلَُُّالخ َهدُُ.ُأَن خَعَمَناُبّّنعخَمّةُاإّليخ ُهللاُُُّإالُّإَلهَُُالَُأنَُوَأشخ
َدهُُ َهدُُُ،َلهَُُُشرّيخكَُُالَُوحخ لُهُُُهَُُعبخدُُُُُمََمًداَُسيّ َدَنََُُأنََُُوَأشخ َُصلُّ ُالَلُهمَُ.َُوَرُسوخ

َُُوَسلّ مُخ َباّعهَُُّوَأصخَحاّبهُُّآّلهَُُّوَعَلىُُُمََمد ،َُسيّ ّدَنََُُعَلىَوَبّركخ مُُّّإَلَُُوأَت خ ُيَ وخ
يخنُّ ُ.الدّ 

ُبّتَ قخَوىُهللّاَُوطَاَعّتّهُهللاَُُاتَ ُقوا!ُهللاُّعَبادَُُفَ َياُبَ عخُد،َُأَما َُونَ فخّسيخ ،ُُأوخّصيخُكمخ
َن. ّلُحوخ ُتُ فخ َُلَعَلُكمخ

 

ََُُمَعاّشرَُ ّلّمْيخ   هللا،َُرّْحَُكمُُُالخُمسخ

ََرسولَهللا كفد سالم دان صلوات اوخافن فرباثقكنماريله كيت مم
 -:56 تسورةَاألحزاب،َااي دامل اهلل فرمانان سباضامي

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  ڄ

 ڇ ڇ ڇ
ُلىَُعَُُتَُيخُلَُاُصَُمَُكَُ،ُُدمَُُُمََُُنَُدُّيُّ سَُُآلُُّلىَُعَُوَُُ،دُ مَُُُمََُُنَُدُّيُّ ىُسَُلَُعَُالَلُهَمَُصلّ ُ

ُلىَُعَُوَُُ،دُ مَُُُمََُُنَُدُّيُّ سَُُلىَُعَُُكُخرُّبَُوَُ،ُمَُيُخاهُّرَُب ُخُإَُّنَُدُّيُّ سَُُآلُُّلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهُّرَُب ُخُإَُّنَُدُّيُّ سَُ
ُبَُمَُكَُ،دُ مَُُُمََُُنَُدُّيُّ سَُُآلُّ ُمَُيُخاهُّرَُب ُخُإَُّنَُدُّيُّ سَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُا َُنَُدُّيُّ سَُُآلُُّلىَُعَُوَُ،

َُمُّالَُعَُُالُخّفُُمَُيُخاهُّرَُب ُخإُّ يخٌدَُمَّيخٌد. ،ْيخ  ُّإَنَكُْحَّ
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َُ ّمّنْيخ ُّللخُمؤخ ّمَناّت،ُالَلُهَمُاغخّفرخ ََُُوالخُمؤخ ّلّمْيخ ّلَماتَُُّواملُسخ ُهمُخُ،َوالخُمسخ َياّءُّمن خ ُاأَلحخ
يخٌعَُقرّيخٌبَُمُُُّّ،َواأَلمخَواتُّ ُ.يخُبُالَدَعَواتُّّإَنَكَُسَّ

 
 

َُنَُّإُُمَُهُُاللَُُ.كَُيخُُغَُُهُُُفُرُّصُخالُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءَُبَُوَُالُخوَُُالءَُبَُاُالُخنَُعَُُعُخفَُادُخُمَُهُُاللَُ
ُفُّاشُخُمَُهُُاللَُ.ُامُّقَُسُخاألَُُئُّي ُّسَُّمنُوَُُامُّذَُالخُُوَُُونُّنُُالخُُوَُُصُّالبََُُنَُمُُّكَُّبُُوذُُعُُن َُ
ُ.اَنُّبُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفَُّنُّبُُفُخطُُالُخوَُُ،َنَُتَُوُخمَُُمُخحَُارُخُوَُاَنَُضَُرُخمَُ

ُ ُّبهلّل ُالخَواّثَق َُموخالََن َفظخ ُاحخ َزانَُُلخطَانَُالسُُّالَلُهَم ُالخَعاّبّديخنَُُّمي خ بخَنُّاُُ،زَيخَن
ّمُ ُّبهلّلَُشاه،َُوأَنخّزّلُالَرْحخََةَُعَليخّهَُوَعَلىَُُُمخُمودُُّلخطَانُّسُُّالالخَمرخُحوخ َتّفيخ الخُمكخ

ُ.ترغضانوُنُ وخرُزَاّهَرة،ُُسلخطَانَةُُّلخطَانَةُّسُُّال
ن خَياُ ُالدُّ ُّف ّلَماّت َُوالخُمسخ َ ّلّمْيخ ُالخُمسخ ُّمَن َُوَرَعاََّيُه َلُه َُوَأهخ َُأوخالَدُه َفظخ َواحخ

َّتكَُ َ.ََّيَُأرخَحمََُُواآلّخَرّة،ُّبَرْحخ ُُُالَراّْحّْيخ
ّدُ ُالخَعهخ َُوِلَ َفظخ َاّعيخلَُُُُمََمدَُُتغكوالَلُهَمُاحخ ُلخطَانُّسُُّالُبخَنُالخَواّثّقُّبهللُّّاُُّإَسخ

َزانَُ ُ.زَيخَنُالخَعاّبّديخنَُُّمي خ
 

ن خَياَُحَسَنًةَُوّفُاآلّخَرّةَُحَسَنًةَُوّقَناَُعَذاَبُالَناّر.  ُرَبَ َناُآتَّناُّفُالدُّ
 ُ.مَُلَُسَُوَُُهُّبُّحُخصَُوَُُهُّّلُآُىلَُعَُوَُُدُ مَُُمََُُُنَُدُّيُّ سَُُىلَُعَُُهللاُُُىلَُصَُوَُ

َُ ُالخَعاَلّمْيخ ُدُهلّلَُربّ  َمخ  .َوالخ
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ُّعَباَدُهللّا!
 اُذخُكُروخاُهللَاُالخَعّظيخَمَُيذخُكرخُكمخ،ُ

ُهَُعَلىُُعُموّمُنَّعّمّهَُيّزدخُكمخ، ُكُروخ  َواشخ

َبُ،ُ ُرُهللّاَُأكخ َن.َوَلذّكخ نَ ُعوخ  َوهللاُُيَ عخَلُمَُماَُتصخ

ُ

اُّإَلَُصالّتُكمُخ ُموخ  يَ رخَْحخُكُمُهللا.ُ،قُ وخ
 

 


