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 سلڤس رمضان عبادهكسوڠڬوهن بر

 (ه0441 شوال 3/ م9102 جون 7)

 ُ َمْدَ لِل ّٰهِ، نَحْمَدُهُ وَنَْستَعِيْنُهُ وَنَْستَغْفِرُهُ وَنَتُوُب ِإلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِالل ّٰهِ مِْن شُرُورِ َأنْف ِسنَا وَمِْن ِإن َّ الح
ا مُْرِشدًا.  َسي ِئَاِت َأعْمَالِنَا، مَْن يَهْدِ الل ّٰهُ فَهُوَ المُْهتَدِ وَمَْن يُْضلِْل فَلَْن َتجِدَ لَهُ وَلِي ًّ

ُ َأْن ل َّ  َ ِإل َّ ا ِإلَََٰأشْهَد ُ ه هُم َّ  ا الل ّٰه َلل َّ ُ وَرَُسوْلُهُ، ا دًا عَبْدُه ُ َأن َّ مُحَم َّ يَْك لَهُ، وََأشْهَد ُ لَا شَرِ وَحْدَه
ِ وََسل ِمْ  دٍ وَعَلَى  َصل   د ِيِْن.لَى يَوِْم الإِ لِهِ وََصحْبِهِ وَمَْن دَعَا بِدَْعوَتِهِ آعَلَى نَبِي ِنَا مُحَم َّ

 ِ ا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الل ّٰه قُوْ َأم َّ ِ  اُْوِصيْكُْم وَنَْفسِيْ  الل ّٰهَ، ا، اِت َّ ِتَْقوَى الل ّٰهِ وََطاعَت ُُونَ.ب ِ كُْم تُْفل  هِ لَعَلك َّ

 ڃ ڃ ڃ چ چ 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    

 ۋ    ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ڭڭ

 

 درحمتي اهلل،  جماعه يڠ سيدڠ 

 براوسهان كڤد اهلل سبحانه وتعالى دڠن ءايمانن دان كتقوإماريله كيت منيڠكتكن ك

مودهن -وهكن ديري درڤد ڤركارا يڠ دالرڠڽ. مودهءن دان منجاقيءكبا٢ممڤرباڽقكن عملن

ن دسيسي اهلل سبحانه وتعالى سرتا سالمت ددنيا ءكيت منجادي ڬولوڠن يڠ منداڤت كموليا

  .خيرةأدان د

كسوڠڬوهن ”: يڠ برتاجوق خطبهكيت مڠحياتي  ٢ليا اين ماريله ساموڤد هاري يڠ م

 .“سلڤس رمضان عبادهبر

 درحمتي اهلل، جماعه يڠ  سيدڠ 

الن ءن، مك برموالله ڤرسوءيريڠ دڠن براللوڽ بولن رمضان يڠ ڤنوه دڠن كمولياأس

يڠ ڤرنه دالكوكن دالم بولن رمضان  عبادهن دان عمل قن، كباجيقيءوه مان مومينتوم كباءسجا
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ڽ تكبير هاري راي؟ اتاو ابڬيتو سهاج ستله برڬم براخيركه اي اكن اداڤت دتروسكن؟ اد

الن اين ڤنتيڠ ءيمانن كيت؟ سموا ڤرسوأن دان كءااڤاكه رمضان برحاصيل منيڠكتكن كتقو

 نوڠن كڤد ديري كيت.اونتوق دجاديكن سباڬاي ر

هن تتاڤي اي ان دان كمريءكحاضيرن بولن شوال بوكن سقدر بولن كمنڠن، كڬمبيرا

ن يڠ ڤرنه دالكوكن سبلوم اين. جك عملن دان تيڠكه قيءدان عملن كبا عباده بولن كسينمبوڠن

كيت تله برجاي دڠن  اسباڬايمان دالم بولن رمضان برمعنالكو يڠ دڤاميركن اداله سالري 

يڠ  ٢كيت ترماسوق دالم كالڠن اورڠ اڤ يڠ برالكو اداله سباليقڽ برمعنڽ. تتاڤي جك اهتربي

كن ڤرلو دتروس ترسبوتن يڠ تله دالتيه سالما سبولن قيءمومينتوم كباروڬي. ايڠتله بهاوا 

  :33 ةمحمد اي ةسباڬايمان فرمان اهلل ددالم سور

 ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ  ژ  

له كڤد رسول تله كامو كڤد اهلل دان طاعتطاع ،يمانأيڠ بر ٢واهاي اورڠ”مقصودڽ: 

 “.كامو ٢اهلل دان جاڠنله كامو بطلكن عمل

 درحمتي اهلل، جماعه يڠ  سيدڠ 

اوليه ايت، دمي ممستيكن تربية رمضان ككل سڤنجڠ ماس، مك كيت ڤرلو ملتقكن 

ن يڠ دالكوكن ڤد بولن رمضان اداله كران قيءكفهمن يڠ جلس بهاوا سڬاال عملن كبا

ن ءااتاو ڤراي ٢تڠڬوڠجواب كيت سباڬاي همبا اهلل سبحانه وتعالى دان بوكنڽ كران بولن

سڤنجڠ رمضان اكن تروس بركسينمبوڠن ڤد  يءترتنتو. دڠن ايت، سڬاال روتين يڠ تله داللو

ستروسڽ. دسمڤيڠ مڠوكوهكن ديري دڠن كفهمن ترسبوت، كيت جوڬ بوليه منروسكن  ٢بولن

  ن سڤرتي:قيءدڠن ببراڤ عملن كبا عبادهكسينمبوڠن 

  ڤرتام: مالكوكن ڤواسا سنة انم هاري دبولن شوال

ملكن ڤواسا انم هاري دالم بولن شوال اداله عوليهي باڬي سسياڤا يڠ مڠادڤر ڬنجرن يڠ

 ضي اهلل عنهر يصارنيوب األأبو أمام مسلم درڤد اساڠت بسر. حديث يڠ دروايتكن اوليه 

 برسبدا: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  ،بركات
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اٍل كَانَ َكِصيَاِم  ا مِْن َشو َّ هْرِ مَْن َصامَ رَمََضانَ ثُم َّ َأتْبَعَهُ ِست ًّ  .الد َّ

 ي ملنجوتكن دڠن ڤواساسسياڤا يڠ برڤواسا دبولن رمضان، كمودين د”مقصودڽ: 

 “ام دڠن دي برڤواسا سالما ستاهون.انم هاري دبولن شوال، نياليڽ س

ترسبوت. كران  عملنواالوڤون اي اداله سنة، نامون كيت تيدق واجر مڠمبيل ريڠن 

دبولن رمضان كمودين برڤواسا انم هاري دبولن ورڠ يڠ برڤواسا أبرداسركن حديث اين، سس

رتي نياليڽ سام دڠن دي برڤواسا سالما ستاهون. اوليه ايت، ساڠت روڬي كاالو اشوال بر

 ملكن ڤواسا انم هاري دبولن شوال.عسياكن اتاو ترلڤس مڠ-كيت منسيا

 علمو٢ن القرءان دان مڠحاضيري مجليسءكدوا: منروسكن باچا

-ركن ديري كمجليسيس مالزيمي تداروس القرءان دان مڠحاضله اونتوق تروبراوسها

ترسبوت داڤت ممبري ٢. اين كران ڤروڬرم٢ينءمجليس علمو سڤرتي كليه اڬام، چرامه دان ال

ن قيءموتيۏاسي دان مڽڬركن فيكيرن سرتا ممبريكن سماڠت كڤد كيت اونتوق مالكوكن كبا

َ إڽ كتابدالم الجوزية م مام ابن قيِّان. بركات قدان كباجي َ غ ُ اث َ لا ة َ هْ ل  :ناف

اورڠ يڠ صالح اكن مروبه كامو درڤد انم ڤركارا كڤد انم  ٢دودوق دالم مجليس”

منجادي إخالص. درڤد الالي  اءڤركارا. درڤد كراڬوان منجادي يقين. درڤد سيكڤ ري

منجادي اورڠ يڠ سنتياس برذيكير. درڤد اورڠ يڠ چينتا كڤد دنيا منجادي اورڠ يڠ چينتا 

ع. درڤد اورڠ يڠ سنتياس برنية . درڤد اورڠ يڠ تكبور منجادي اورڠ يڠ تواُضاخيرةكڤد 

 “بوروق منجادي اورڠ يڠ ممبري نصيحت.

  كتيڬ: مموهون ڤرتولوڠن درڤد اهلل سبحانه وتعالى

نسي تيدق داڤت دڤيسهكن درڤد ڤرتولوڠن ءاسسوڠڬوهڽ كهيدوڤن كيت سباڬاي م

-برسوڠڬوه براوسهاسالم ستله إنجات باڬي اومت اداله س ءاهلل سبحانه وتعالى. دعا

، مك براوسهاسوڠڬوه. دساعت كيت تيدق ممڤو اونتوق مالكوكن سسواتو ستله هابيس 

موهونله كڤد اهلل سبحانه وتعالى سوڤاي دبريكن هدايه دان توفيقڽ سچارا برتروسن. دڠن 
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ن قن دان كباجيقيءترسبوت كيت ڤستي داڤت منروسكن عملن كبا ءاوسها دان كقواتن دعا

 :8ة اي عمران آل ةيڠ بوليه دعملكن سڤرتي ددالم سور ٢يڠ تله دالكوكن. انتارا دعا

 ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ېئائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ

جاڠنله اڠكاو  ،دڠن بركات﴾: واهاي توهن كامي ء﴿مريك بردعا”مقصودڽ: 

مميسوڠكن هاتي كامي سسوده اڠكاو بري ڤتونجوق كڤد كامي، دان كورنياكنله كڤد كامي 

 “ليمڤه ڤمبرينڽ.-ه توهن يڠ مليمڤهسسوڠڬوهڽ اڠكاو جوال ،ليمڤه رحمة دري سيسيمو

 درحمتي اهلل، جماعه يڠ  سيدڠ 

ال دبولن رمضان، مك بڬيتوله جوڬ سڤاتوتڽ ايه دان ممليهارا ڤهءجك كيت بوليه مرا

ق له اونتوق ممڤرتاهنكن نيالي تقوى يڠ تله دڤوڤوبراوسهابولن ستروسڽ. -يڠ كيت الكوكن دبولن

ن يڠ تله دالكوكن تربيار بڬيتو سهاج تتاڤي ڤرلو دتمبه قيءسڤنجڠ رمضان. جاڠن دبياركن كبا

ن قيءوتعالى منريما سڬاال عملن دان كباالڽ تتڤ برتروسن. سموڬ اهلل سبحانه ااڬر نيالي ڤه

الفطري كالي اين داڤت منچيڤتا  يڠ تله كيت الكوكن دالم بولن رمضان يڠ اللو. سموڬ عيد

  .يءيڠ تله كيت اللو عبادهدان مڠكلكن مومينتوم عمل 

بر ايڠين مڠاجق سيدڠ جماعه سكالين اونتوق نڤد هاري اين، م خطبهخيري امڠ

 سباڬاي ڤندوان دان ڤدومن برسام: يكوتابر مڠحياتي ببراڤ ڤركارا

 سأورڠ مسلم. يءوه مان كبركسنن التيهن رمضان يڠ داللوءبولن شوال مڠوجي سجاڤرتام: 

ي چرمينن عملن ءوه مان متالمت رمضان برجاي دچاڤاي اداله ماللوءاوكورن سجاكدوا: 

  ميركن ڤد بولن شوال دان ستروسڽ.دان تيڠكه الكو يڠ دڤا

ربوتله ڤلواڠ اونتوق مڠكلكن مومينتوم رمضان دڠن مالكوكن عملن سڤرتي ڤواسا سنة كتيڬ: 

عمل بر استقامه علمو دان ٢انم هاري دبولن شوال، ممباچ القرءان، مڠحاضيري مجليس

 .خصوصڽ صالة صبح سچارا برجماعه وتعالى اهلل سبحانهد ڤك عباده

 :20 ةل ايحنلا ةفرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سور

 ڃ ڃ ڃ چ چ 
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ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  

 ڱ      ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ    ڱڳ  ڳ  ڱ  ڱ

اهلل اڤابيال كامو برجنجي دان  ٢دان ڤرينته ٢دان سمڤورناكنله ڤسنن”مقصودڽ: 

جاڠنله كامو مرومبق ﴿منچابولي﴾ سومڤه كامو سسوده كامو مڠواتكنڽ ﴿دڠن نام اهلل﴾، سدڠ 

ي ءسسوڠڬوهڽ اهلل سديا مڠتاهو ،ن كاموقيءاهلل سباڬاي ڤنجامين كبا كامو تله منجاديكن

 “اكن اڤ يڠ كامو الكوكن.

َ  ،ِبَارَكَ الل ّٰهُ لِْي وَلكَكُْم بِالْقُرْآِن الْعَظِيْم اكُْم بِمَا فِيْهِ مَِن الآيَاِت و الِّ ِْ ِِْ وَنَفَعَنِي وَِإي َّ
َ  ،اْلحَِكيْمِ  َل مِن ِي وَمِنْكُْم تِل مِيُع الْعَلِيْمُ.وَتَقَب َّ هُ هُوَ الس َّ َ  اوَتَهُ ِإن َّ َذَا وََأْستَغْفِرُ الل ّٰهَ ََٰأقُوُْل قَوْلِْي ه

َ لِْي وَلكَكُمْ  ِ الْمُْسلِمِيْنَ وَالْمُْسلِمَاتِ  ،الْعَظِيْم ئِر ِ مِْنهُْم  ،وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ  ،وَلِسَا الَأْحيَاء
ُ فَاْستَغْفِرُْوهُ إِ  ،وَالَأْموَات ِحيْم هُ هُوَ الْغَفُوْرُ الر َّ  .ن َّ

 
 

خطبة كدوا

 ِ ِينَ  الحمْدُ لِل ّٰه َم اِلح ِينَ ، رَب ِ الْعَال لَاةُ وَالس َّ  ،وَنَاصِرِ الْمَْظلُومِينَ  وَلِي ِ الص َّ يِي ِ وَالص َّ لَامُ عَلىَ الن َّ
ينَ  اهِرِ ِ الط َّ ِ وََأْصحَابِه قِينَ ، وَعَلَى آلِه ِ الْمُرَْسلِينَ وَِإمَاِم الْمُت َّ ابِعِينَ  ،اْلَأمِينِ، َصْفوَة وَعَلَى الت َّ

 وَمَْن تَبِعَهُْم بِِإْحسَاٍن ِإلَى يَوِْم الد ِيِن.

ُ َأْن  َ ِإلا َّ َأشْهَد ا ِإلٓه ُ  ل َّ ُ أن َّ َسي ِدَنَا  الل ّٰه يَْك لَهُ، الْمَلُِك اْلحَق ُّ الْمُبِينُ، وََأشْهَد َ شَرِ ُ لا وَحْدَه
ادُِق الْوَعْدُ اْلَأمِينُ. دًا عَبْدُهُ وَرَُسولُهُ، الص َّ  مُحَم َّ
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ا َ  َأم َّ قُوا الل ّٰه َ الل ّٰهِ، اِت َّ ُ بَعْدُ، فَيَا عِبَاد ِ ا، َحق َّ تَْقوَاه َ َصلَاة َ وَحَافِظُوْا عَلى ِ لْكَجم وَُكونُوا  ،اعَة
 ِ ِنَفْ ِإْخوَانًا مُتَحَاب ِينَ فِي الل ّٰه ِسهِ، وََََّ َّ  . وَاعْلَمُوا َأنَ  الل ّٰهَ ُسبْحَانَهُ وَتَعَالَى َأمَرَكُمْ بَِأْمرٍ بَدََأ فِيْهِ ب

َئِكَتِهِ  ِ بِمَلا يلِهِ:الْمُسَب ِحَةِ بِقُْدِسه   ، فَقَاَل الل ّٰهُ تَعَالَى فِي مُحْكَمِ تَنْزِ

ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڄ

 ڇ

دٍ وَعَلَى  ِ دِنَا مُحَم َّ هُم َّ َصِل  عَلَى َسي َلل َّ َ آا بْرَاهِيْم ِ دِنَا ِإ يَْت عَلَى َسي دٍ َكمَا َصل َّ ِ دِنَا مُحَم َّ ِل آ وَعَلَى ِل َسي
دٍ وَعَلَى  ِ دِنَا مُحَم َّ َبَارِْك عَلَى َسي َ و بْرَاهِيْم ِ دِنَا ِإ ِ  آَسي َا بَارَْكَت عَلَىِل َسي دٍ َكم ِ دِنَا  دِنَا مُحَم َّ َسي

بْرَاهِيْمَ وَعَلَى  َك حَمِيْدٌ َمجِيْدٌ.آِإ ِيْنَ ِإن َّ َم بْرَاهِيْمَ فِي الْعَال ِ دِنَا ِإ  ِل َسي

، وَاْرَض  َ وَعُثْمَانَ وَعَلِي ٍ اِشدِيَن المَْهدِي ِينَ : َأبِي بَكْرٍ وَعُمَر ِ الر َّ ُلُفَاء هُم َّ عَِن اْلخ وَاْرَض الل َّ
حَابَةِ َأْجمَعِينَ،  ئِرِ الص َّ هُم َّ عَْن سا االل َّ َ  وَمَْن تَبِعَهُْم بِِإْحسَاٍن ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن وَاْرَض عَن َّ عَهُْم م

 .ْو ََِمَِك وَِإْحسَانَِك يَا َأْ َِْمَ اْلَأْ َِْمِينَ  بِمَن ِكَ 

هُم َّ اْغفِرْ لِلْمُْسلِمِينَ وَالمُْسلِمَاِت وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاِت الَأْحيَاءِ مِْنهُْم وَالَأْموَاِت.  الل َّ

 َ لَام ةِ وَالس َّ ح َّ وْفِيِْق وَالْهِدَايَةِ وَالص ِ هُم َّ َأي ِْد بِدَوَاِم الت َّ َ الل َّ ُ ةِ مَلِككَكنَا ككباوه دُولِي يڠ م ليا وهَا م
سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ، السُلطَان عَبْدُ الل ّٰه رِعَايَةُ الد ِيْن الكمُْصطَفَى بِالل ّٰه 

بْنِ   ُسلْطَان حَاِج َأْحمَد َشاه الكمُْستَعِيْن بالل ّٰه.  المرحوم َشاه ا
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 ُ ليا سري ڤدوك بڬيندا راج ڤرمايسوري اڬوڠ، ووَكَذلَِك ككباوه دُولِي يڠ مَهَا م
(Tunku) يَةْ بِنِْت الكمَرُْحوْم الكمُتَوَك ِْل عَلَى الل ّٰه حاجه عَزِيْزَةْ َأمِيْنَةْ مَيْمُوْنَةْ ِإْسكَنْدَرِ

َاج.  ُسلْطَان ِإْسكَنْدَْر الح

 َ الَهُ وَرَع هُم َّ اْحفَْظ عُلَمَاءَهُ وَوُزَرَاءَهُ وَقَُضاتَهُ وَعُم َّ مِنِينَ ايَاهُ مِنَ الْمُْسلِمِينَ وَالْمُْسلِمَاِت وَالْمُؤْ الل َّ
اِحمِينَ .   وَالْمُؤْمِنَاِت بِرَْحمَتَِك يَا َأْرَحمَ الر َّ

َلَدَنَا  هُم َّ اْجعَْل ب يَا الل َّ ا، َسخَاءً رَخَاءً، دَارَ عَْدٍل وَِإيمَاٍن، وََأْمٍن وََأمَاٍن، مَالِيزِ آمِناً مُْطمَئِن ًّ
 ِ ئِرَ ب  لَادِ الْكمُْسلِمِينَ.وََسا

ِ مَكَاٍن وَِحيْنٍ، وانْصُرْ مَْن نَصَرَ الد ِيَن، وَاخَْذُْل  هُم َّ َأعِز َّ اْلِإْسلَامَ وَالْمُْسلِمِيْنَ فِْي كُل  الل َّ
 الد ِيِن.مَْن خََذََل الْمُْسلِمِيْنَ، وََأعِْل كَلِمَتََك ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن، وَدَم ِْر َأعْدَاءَكَ َأعْدَاءَ 

لُمَاِت  لاِم، وََنج ِنَا مَِن الظ ُّ ِنَا، وََأْصلِْح ذَاَت بَيْنِنَا، وَاهْدِنَا ُسبَُل الس َّ ب هُم َّ َأل ِْف بَيْنَ قُلُو الل َّ
 َ َبَارِْك لَنَا فِي َأْسمَاعِنَا، وََأبَْصارِن ورِ، وََجن ِبْنَا الْفَوَاِحَش مَا َظهَرَ مِْنهَا وَمَا بَطََن، و ، اِإلَى الن ُّ
ي ِ ِحيمُ، وَاْجعَلْنَا َشاْ ِِ اُب الر َّ و َّ ِنَا، وَتُْب عَلَيْنَا ِإن ََّك َأنَْت الت َّ ات ي َّ ِنَا، وََأْزوَاِجنَا، وَذُر ِ ب  نَ وَقُلُو

هَا عَلَيْنَا نْيَا حَ لِنِعَمَِك، مُثْنِينَ بِهَا عَلَيَْك، قَابِلِينَ لَهَا وََأتِم َّ ِنَا فِي الد ُّ نَا آت َب َّ الآِخرَةِ  سَنَةً وَفِي. ر
ارِ.   َحسَنَةً وَقِنَا عََذَاَب الن َّ

 عِبَادَ الل ّٰهِ،

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڍ ڌ  ڌ   ڎ  

    ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ
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ِ يُعْطِكُْم  فَاذْْ ُُِوا ُ مِْن فَْضلِه ِ يَزِْدكُْم، وَاْسَألُوه ُ عَلَى نِعَمِه َ يَذْْ ُِْكُْم، وَاْشكُرُوه َ الْعَظِيْم الل ّٰه
 َأْكبَرُ، وَالل ّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَْصنَعُونَ.وَلَِِّْ ُِْ الل ّٰهِ 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 


