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ُطخَبةُُ َلُُاْلخ ُاألوخ

ًراُُمَبارًَكاَُفيخَه، َرُرََمَضاَنَُشهخ َُجَعَلَُلَناَُشهخ ُالهَذيخ ُدُّلَِلَه َمخ  َاْلخ

تَُُ لُُهُالخُمخخ َهُدَُأنهُُُمَمهًداَُعبخُدُهَُوَرُسوخ ُُالخَواَحُدُالخَقههاُر،َُوَأشخ ُاّلِله ََُلَُإَلَهَُإَله َهُدَُأنخ اُر،َُوَأشخ
ُ ُتََبَعُهمخ َحاَبَهَُوَمنخ َياَر،َُوَعَلىُآَلَهَُوَأصخ َخخ َُعَلىَُسيَ َدََنُُُمَمهٍدَُسيَ َدُاألخ اَللهُهمهَُصلَ َُوَسلَ مخ

َمُالخَقَراَر.بََُ َساٍنَُإَلُيَ وخ  حخ

َن.ُ ُتُ رخََحُوخ ُهَُلَعلهُكمخ ُعوخ اُاّلِلهََُوَأَطي خ َن!َُات هُقوخ َمنُ وخ َُأمهاُبَ عخُدُفَ َياَُأي َُّهاُالخُمؤخ
 

         سكالني اهلل دبركيت غي مجعة غسيد

وتعاىل ماللوءي كطاعنت  هاهلل سبحان دفك نءاكتقو كتكنغسام مني-ماريله كيت سام
 مودهن-موده. ثنغالر االضس لكنغضمني دان ثرينتهف االضس دفك اتوهنفدان ك
 : برتاجوق اين هاري دفخطبة  وتعاىل هسبحان اهلل رمحة تفمندا اكن كيت

  اهلل دري(mega) ضتاورن مي رمضانُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 غتركندو كران اسالم، اومت يضبا ايستيميوا غاليف غي بولن اكنفمرو رمضانبولن 
-همبا دفك وتعاىل هسبحان اهلل اوليه دتاوركن غي كلبيهن دان نقيءكبا االضس ثددامل
 :اياله ثانتارا. الين غي بولن-بولن دف اد تيدق غي براميان، غي ثهمبا

 ندوانف منجادي دان هدايه ممباوا غي القرءان ثدف دتورونكن غاداله بولن ي رمضانبولن 
  .مأنسي سلوروه دفك فهيدو



3 
 

 

 :185البقرة ايات ة اهلل دامل سور فرمان

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

 ى ....ڻ ڻ 

 غي مضانر  بولن (اياله ايت واسافبر كامو دواجبكن غي ماس) :برمقصود غي
 دان نسي،ءام سكالني يضبا وقتوجنف منجادي القرءان، دتورونكن ثدف

 (منجلسكن) دان وجنوقتف منجلسكن غي نغكرتا-نغكرتا منجادي
 ..…)ساله غي نغد بنر غي انتارا نءاربيذف
 

 نتمحكر دان وننفكام كربكنت، نغد نوهف غي بولن اداله ضجورمضان بولن 
 رواية حديث سبواه دامل. براميان غي ثهمبا-همبا دفك رهكنضدأنو غي اهلل،
 : اهلل رسول سبدا ،يئنساال دان امحد

 

ُرُ َُجاءَُكمخَُشهخ ٌرُُمَباَرٌك،َُقدخ  ُهُ،فخََتََضُهللاَُُعَليخُكمخَُصَيامَُاََُرَمَضاَنَُشهخ
َنهَةُ،َُوتُ غخَلُقُ َتُحَُفيخَهُأَب خَواُبُاْلخ َحيخَمُ،َُوتُ غَُفَُتُ فخ ُ،يخَهُأَب خَواُبُاْلَخ  لَُُّفيخَهُالشهَياَطْيخ

ُُحرَُ ٍرُ،َمنخ ُأَلخَفَُشهخ َُفيخَهَُليخلٌةَُخْيخٌَُمنخ ََهاُفَ َقدخ  ُحرَمََُمَُخْيخ
 

 غي بولن رمضان بولن كامو دفك غدات تله ثوهغضسسو :برمقصود غي
 دبوك، ضشر ينتوف االضس واسا،فبر كامو كاتس ممفرضوكن تله اهلل دبركيت،

 مامل ساتو تفتردا ثدف و،غضدبل شيطان اراف دان فدتوتو نراك ينتوف االضس
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 مك ثنقكباي تفمندا دري غدهال غي افسسيا. بولن سريبو دري يقءبا لبيه غي
 .ورنافمس غي نقيءكبا تفمندا دري غدهال اي ثوهغضسسو
  

  سكالني اهلل دملياكن غي مجعة غسيد
 هفليم دان كايستيميوأن كلبيهن، غترسبوت منجلسكن تنت حديثايات دان 

 ايت جوسرتو. رمضان بولن دامل براميان، غي ثهمبا-همبا فترهاد اهلل كورنيا
ة عباد عمل قكنثربافمم نغد اين ضمي تاورن دري نمسأك غلواف ربوتله
 . اين اهلل دبركيت غي بولن غنجفس كيت

 قثبا تفتردا ورنا،فمس نغد كنادلقسان واجب غي واسافة سالين دري عباد
 : ثانتارا دتونتوت، غي سنة ةعباد-ةعباد يضال

  
  :رتامف غي

 اراخس دالكوكن اين رمضان بولن غنجفس وقتو ليما فرض صالة ستيكنف
 بسر لبيه ثنجرنض برمجاعه صالة كران دسوراو، اتاو دمسجد برمجاعه

. دامل سبواه رمضان بولن دامل يضال لبيه-لبيه ديري، غسأور صالة غبربندي
 :دان مسلم،سبدا رسول اهلل  خاريبالرواية حديث 

 

 ةًُجَُرَُدَُُنَُيخُرَُشُخعَُوَُُعٍُبُخسََُبَُُفذ َُالُخُةََُلُصَُُنُخمَُُلُُضَُفُخَأُُةَُاعَُمَُاْلخَُُةَُُلُصَُ
 ادو نغد ديري غدري صالة سأور لفضاصالة برمجاعه لبيه  :برمقصود غي
 .جترد توجوه ولوهف
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  :كدوا غي
 اراخس اد سام هاري فستيا دالكوكن القرءان نءاخبا اتاو تالوة ستيكنف
 تكنفمندا اكن كيت ايفسو ولن،فارا بركومخروس سبرتدا اتاو رسنديرينف

 اميانضسبا مسلم، رواية حديث سبواه دامل ننيت، اخرية هاري د القرءان شفاعة
 : اهلل رسول سبدا

 

 هَُابَُحَُصُخاُأَلَُعًُي ُخفَُشَُُةَُامَُيَُقَُالُخُمَُوُخي ََُُتُخيَُخُهُُنهُإَُفَُُآنَُرُخقُُاُالُخوُخؤُُرَُق ُخاَُ
 امةقي هاري دف ثوهغضان كران سسوالقرء خهندقله كامو ممبا :برمقصود غي

  .خثمباف اراف دفك شفاعة ممربي غدات اكن اي ننيت
 يكال ساتو غثكور-غسكورا امتكندت تفاد اي ستيكنفماله كاالو بوليه 

 .اين مليا غي بولن دامل

 

  :ضكتي غي
 ،رمضان بولن غنجفس مامل فستيا دلقسانكن تفدا تراويح صالة ستيكنف

 بولن دف اهلل وننفكام تكنفمندا يضبا سوراو،د اتاو مسجدد برمجاعه اراخس
  اهلل رسول مسلم، دان بخاريال رواية حديث سبواه دامل اين، مليا غي

  :برسبدا
تَُ             َاًَنَُواحخ ُقَاَمَُرَمَضاَنَُإْيخ َُذنخَبهََُمنخ َمَُمنخ  َُساًًبُُغَفَرَُلُهَُماُتَ َقده

 نغدرمضان  بولن دف (مامل صالة) امقي مالكوكن غي افسسيا :برمقصود غي
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 دف ثدوسا ونكنفامد اكن ايخنس اهلل بالسن كنفهارغم دان مياننإك نوهف
 .اللو غي ماس

 
 :تفكام غي
 لبيه غي صدقه اكنفمرو اي كران اين، رمضان بولن دامل صدقه قكنلهثرباف

. ترسبوت الين غي ماس-ماس دف صدقه نغد غبربندي ثاهالف بسر دان لافض
 مأنسي اداله  اهلل رسول ”:برمقصود غدان مسلم ي خاريالب حديثدامل 

 “.رمضان بولن دف اداله هاتي برموره غاليف ينداضب غي ماس دان هاتي برموره غي

 واساف بربوك جواده دياكنثم اياله رمضان بولن دفترماسوق دامل برصدقه 
 رسول اهلل رتمذي، الرواية  حديثبواه س دامل. واسافبر غي غاور اونتوق
 :برسبدا

 

رََهَُغْيخَُ َُكاَنَُلُهَُمثخُلَُأجخ َُفطهَرَُصاَئًما َرُالصُهَُمنخ َُأجخ ُقُصَُمنخ ًئاَأنهُهَُلُيَ ن خ  اَئَمَُشي خ

 غي غاور اونتوق واساف بربوك جواده دياكنثم غي افسسيا :برمقصود غي
 غتركور افتن واسا،فبر غي غاور اهالف يءاماثم اهالفاي دبري خنس واسافبر

  .ونف سديكيت
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  سكالني اهلل ليهارافد غي مجعة غسيد
 غي بولن دامل اهلل دري ضمي تاورن دان نمسأك غلوافربوتله  :ثولنفكسيم

 لبيه-لبيه اين، مليا غي بولن غنجفس كيت ةعباد قكنثربافمم نغد اين مليا
-مامل دري ساتو ساله بهاوا نفهار نوهف نغ، داخريمامل تر ولوهفس دف يضال

 تله وتعاىل هسبحان اهلل ثوهغضسسو. قدرال ةلليل مامل نغد يتفمن اداله ثمامل
 سريبو سالما ةبرعباد دفدر باءيق لبيه ثدف ةعباد فستيا نجرنض منجنجيكن

 سوده اي بيال كران سياكن-دسيا نلهغجا اين اد غي غلواف جوسرتو،. بولن
 .مسوال ثنغد برمتو اونتوق تنافبركسم كيت تنتو بلوم يضرف

 

 ڃ ڃ ڃ چ چ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ
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 ًَبَرَكُهللاُُِلَُوَلُكمخُِفُالخُقرخآَنُالخَعَظيخَم.

ََكيخَم. َرُاْلخ ُكمخُِبَاَُفيخَهَُمَنُاآلَّيَتَُوالذ َكخ  َونَ َفَعَِنَُوَاّيَ 

َُوَمنخُكمخَُتلَوَتُهَُانهُهُُهَواالسهَميخُعُالخَعَليخُم.  َوتَ َقبهَلُهللاَُمِنَ 

َلَماَتُ ََُوالخُمسخ َلَمْيخ َُوَلَساَئَرُالخُمسخ تَ غخَفُرواُهللَاُالخَعَظيخَمَُِلخَُوَلُكمخ ِلَُهذاَُوأسخ ُلُقَ وخ أقُ وخ
ُهُإنُه تَ غخَفُروخ َمَناَتَُفاسخ ََُوالخُمؤخ َمَنْيخ ُرُالرهَحيخمَُُوالخُمؤخ ُهُُهَوُالخَغُفوخ
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ُطخَبُةُالثهانََيةُُاَُ  ْلخ

دُُ َمخ َاَنَُواإَلسخلمَُُالهَذيُّلَِلهَُُاْلخ َهدُُ.ُأَن خَعَمَناُبََنعخَمَةُاإَلْيخ ُهللاَُُُإَلَُإَلهََُُلَُأنَُوَأشخ
َدهُُ َهدُُُ،َلهَُُُشرَيخكََُُلَُوحخ لُهُُُهَُُعبخدُُُُُمَمهًداَُسيَ َدَنََُُأنُهَُوَأشخ َُصلَُ ُاللهُهمُه.َُوَرُسوخ

َُُوَسلَ مُخ َباَعهََُُوَأصخَحاَبهَُُآَلهََُُوَعَلىُُُمَمهٍد،َُسيَ َدَنََُُعَلىَوًَبَركخ مََُُإَلَُُوأَت خ ُيَ وخ
يخنَُ ُ.الدَ 

ُبَتَ قخَوىُهللَاَُوطَاَعَتَهُهللاَُُات هُقوا!ُهللاَُعَبادَُُفَ َياُبَ عخُد،َُأمها َُونَ فخَسيخ ،ُُأوخَصيخُكمخ
َلحُُ ُتُ فخ َن.َلَعلهُكمخ ُوخ

 

ََُُمَعاَشرَُ َلَمْيخ   هللا،َُرََحَُكمُُُالخُمسخ

 تيدق غي نغولوض رينتفك غتنت كيت دركنثم ثاتوتفس واسافعباده 
 راس منرتمجهكن كيت ماريله ايت، اوليه. كسوسهن دان باءيق برنصيب

 فطره زكاة باءيق برزكاة، نفكواجي منونايكن نغد اين فننصاأك
 ثمنونايكن رالهضبرس. صدقه قكنثربافون زكاة هرتا سالين ممفماهو

 ونفاتاو MAIDAM اوليه دلولوسكن غي زكاة وستف-وستف ماللوءي
 .دالنتيق غي هابرتاولي عامل-عامل دفك
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  رسول هللا كفد سالم دان صلوات اوخافن فرباثقكنماريله كيت مم
 -:56 تسورة األحزاب، ااي دامل اهلل فرمانان سباضامي

چ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ

 ڇ ڇ ڇ
ُلىَُعَُُتَُيخُلُهاُصَُمَُكَُ،ُُدمُهُُمََُُنَُدَُيَُ سَُُآلَُُلىَُعَُوَُُ،دٍُمُهُُمََُُنَُدَُيَُ ىُسَُلَُعَُاللهُهمهَُصلَ ُ

ُلىَُعَُوَُُ،دٍُمُهُُمََُُنَُدَُيَُ سَُُلىَُعَُُكُخرًَُبَُوَُ،ُمَُيُخاهَُرَُب ُخُإََُنَُدَُيَُ سَُُآلَُُلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهَُرَُب ُخُإََُنَُدَُيَُ سَُ
ًُبَُمَُكَُ،دٍُمُهُُمََُُنَُدَُيَُ سَُُآلَُ ُمَُيُخاهَُرَُب ُخُإََُنَُدَُيَُ سَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُا َُنَُدَُيَُ سَُُآلَُُلىَُعَُوَُ،

َُمَُالَُعَُُالُخِفُُمَُيُخاهَُرَُب ُخإَُ يخٌدَُمََيخٌد. ،ْيخ  َُإنهَكَُحََ
 

َُ َمَنْيخ َُللخُمؤخ َمَناَت،ُاللهُهمهُاغخَفرخ ََُُوالخُمؤخ َلَمْيخ َلَماتََُُواملُسخ ُهمُخُ،َوالخُمسخ َياَءَُمن خ ُاأَلحخ
يخٌعَُقرَيخٌبَُمََُُّإنهَكُُ،َواأَلمخَواتَُ ُ.يخُبُالدهَعَواتََُسََ

 
 

َُنُهَإُُمُههُُاللُهُ.كَُْيخُُغَُُهُُُفُرَُصُخَلُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءًَُبَُوَُالُخوَُُلءَُبَُاُالُخنُهعَُُعُخفَُادُخُمُههُُاللُه
ُفَُاشُخُمُههُُاللُه.ُامَُقَُسُخاألَُُئَُي َُسََُمنُوَُُامَُذَُاْلخُُوَُُونَُنُُاْلخُُوَُُصَُالبََُُنَُمَُُكََُبُُوذُُعُُن َُ
ُ.اَنَُبُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفََُنَُبُُفُخطُُالُخوَُُ،َنَُتَُوُخمُهُمُخحَُارُخُوَُاَنَُضَُرُخمَُ

ُ ًَُبهلَل ُالخَواَثَق َُموخَلََن َفظخ ُاحخ َزانَُُلخطَانَُالسُُّاللهُهمه ُالخَعاَبَديخنََُُمي خ بخَنَُاُُ،زَيخَن
َمُ ًَُبهلَلَُشاه،َُوأَنخَزَلُالرهَحخََةَُعَليخَهَُوَعَلىَُُُمخُمودَُُلخطَانَُسُُّالالخَمرخُحوخ َتَفيخ الخُمكخ

ُ.ترغضانوُنُ وخرُزَاَهَرة،ُُسلخطَانَةَُُلخطَانَةَُسُُّال
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ن خَياُ ُالدُّ ُِف َلَماَت َُوالخُمسخ َ َلَمْيخ ُالخُمسخ َُمَن َُوَرَعاَّيُه َلُه َُوَأهخ َُأوخَلَدُه َفظخ َواحخ
ََتكَُ َ.َّيَُأرخَحمََُُواآلَخَرَة،َُبَرَحخ ُُُالرهاََحَْيخ

َدُ ُالخَعهخ َُوِله َفظخ ُاحخ َاَعيخلَُُُُمَمهدَُُتغكواللهُهمه ُلخطَانَُسُُّالُبخَنُالخَواَثَقًَُبهللََُاَُُإَسخ
َزانَُ ُ.زَيخَنُالخَعاَبَديخنََُُمي خ

 

ن خَياَُحَسَنًةَُوِفُاآلَخَرَةَُحَسَنًةَُوَقَناَُعَذاَبُالنهاَر.  ُرَب هَناُآتََناُِفُالدُّ
 ُ.مَُلُهسَُوَُُهَُبَُحُخصَُوَُُهََُلُآُىلَُعَُوَُُدٍُمُهُمََُُُنَُدَُيَُ سَُُىلَُعَُُهللاُُُىلُهصَُوَُ

َُ ُالخَعاَلَمْيخ ُدُهلَلَُربَ  َمخ  .َواْلخ
 
 
 
 

َُعَباَدُهللَا!
 اُذخُكُروخاُهللَاُالخَعَظيخَمَُيذخُكرخُكمخ،ُ

ُهَُعَلىُُعُموَمُنََعَمَهَُيَزدخُكمخ، ُكُروخ  َواشخ

َبُ،ُ ُرُهللَاَُأكخ َن.َوَلذَكخ نَ ُعوخ  َوهللاُُيَ عخَلُمَُماَُتصخ

ُ

اَُإَلَُصلَتُكمُخ ُموخ  يَ رخََحخُكُمُهللا.ُ،قُ وخ
 

 


