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 رحمة رمضان

 (ه٠٤٤١ رمضان ٥/ م٩١٠٢ مي ٠١)

 ْ هِ مِْن شُرُورِ َأن هِ، نَحْمَدُهُ وَنَْستَعِينُهُ وَنَْستَغْفِرُهُ وَنَتُوُْب ِإلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِالل َّ َمْدَ لِل َّ فُِسنَا وَمِْن إن َّ اْلح
ْرِشداً.َسي ِئَاِت َأعْمَالِنَا، مَْن  هُ فَهُوَ الْمُْهتَدِ وَمَن يُْضلِْل فَلَن َتجِدَ لَهُ وَلِي اً م ُّ  يَهْدِ الل َّ

  َ َلل ُ وَرَُسوْلُهُ، ا دًا عَبْدُه ُ َأن َّ مُحَم َّ يَْك لَهُ، وََأشْهَد َ شَرِ ُ لا ُ وَحْدَه َ ِإلا َّ الل  ه ا ِإلََٰه ُ َأْن ل َّ ُ َأشْهَد م َّ ه
ِ وََسل ِْم عَلَى نَبِي ِنَا  دٍ وَعَلَى آلِهِ وََصحْبِهِ وَمَْن دَعَا بِدَْعوَتِهِ ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن.َصل   مُحَم َّ

كُْم تُْفلِحُ  ِتَْقوَى الل  هِ وََطاعَتِهِ لَعَل  َّ ْوِصيْكُْم وَنَْفسِي ب قُوا الل  هَ، وَأُّ ا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الل  ه، اِت َّ  نَ.وْ َأم َّ

 ڃ ڃ ڃ چ چ 

ڀ  ڀ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ   

    ڀ

 درحمتي اهلل، جماعه يڠ  سيدڠ 

وتعالى دڠن ڤنوه كطاعتن،  ن كڤد اهلل سبحانهءاكيت منيڠكتكن كتقو ٩ماريله سام

خالصن دڠن ملقساناكن سڬاال سوروهنڽ سرتا منيڠڬلكن سڬاال الرڠنڽ. إكيقينن دان ك

دان  نسان يڠ برتقوى ستروسڽ برجاي سرتا سالمت ددنياامودهن كيت منجادي -موده

 خيرة.أد

 “.رحمة رمضان” برتاجوق: هليا اين اكن ممبيچاراكن خطبوڤد هاري يڠ مبر نم

 دكاسيهي، ڤارا تتامو اهلل يڠ 

 يئيكن خبر ڬمبيرا سباڬايمان رواية النساادساعت تيباڽ رمضان مڽمڤ ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 :ضي اهلل عنهر ةبو هريرأدرڤد 
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ُ  ،َأتَاكُمْ رَمََضانُ شَْهرٌ مُبَارَكٌ  هُ عَز َّ وَجَل َّ عَلَيْكُْم ِصيَامَه  فِيهِ َأبْوَاُب تُْفتَحُ  ،فَرََض الل َّ
 ِ مَاء َحِيمِ  ،الس َّ يَاطِينِ  ،وَتُغْلَُق فِيهِ َأبْوَاُب اْلج ِ  ،وَتُغَل ُّ فِيهِ مَرَدَةُ الش َّ هِ ف يهِ لَيٌٌََْ ٌٌََْْ مِْن َأل ِِْ لِل َّ

َ  ،شَْهرٍ  .مَْن حُرِمَ ٌَََْْهَا فَقَْد حُرِم

مواجبكن  عَز َّ وَجَل َّ لين بولن رمضان يڠ دبركتي، اهلل اي كءتله داتڠ منمو”رمقصود: ب

ڽ االڠيت، دتوتوڤ ڤد ٩ڽ ﴿بولن رمضان﴾ ڤينتواكالين برڤواسا ﴿ڤد بولن﴾ رمضان. دبوك ڤد

دورجان. دسيسي اهلل سبحانه  وتعالى ڤد بولن  ٩ڽ شيطانانراك دان دبلڠڬو ڤد ٩ڤينتو

يق دري سريبو بولن. سياڤا يڠ ترهالڠ درڤد منداڤتكن ءيڠ لبيه بارمضان اد ساتو مالم 

 “.نڽ يڠ باڽق﴾قيءنڽ، مك سسوڠڬوهڽ دي ترهالڠ ﴿درڤد منداڤتكن كباقيءكبا

مڤونن. رمضان اداله بولن القرءان، أبولن كدان ، بولن رحمة ةرمضان مروڤاكن بولن برك

صالح سباڬايمان  ٩دان بولن تقوى. بولن رمضان تله دننتيكن سكين الما اوليه اورڠ هبولن عباد

اتاكن بهاوا مڽلَضَ ل َّىَبنَالف َمُع َبهاوا فَار َمع َفَال َائ َط َل َيڠ دنوكيل اوليه ابن رجب الحنبلي ددالم 

 ءسالما انم بولن اڬر دڤرتموكن دڠن بولن رمضان دان مريك بردعا ءصالح تله بردعا ٩اورڠ

 كن.اسسوده بولن رمضان سالما انم بولن ڤوال اڬر دتريما عملن يڠ دلقسان

باڬايمان تيدق برڬمبيرا ”ابن رجب الحنبلي منجلسكن حقيقة رمضان دڠن بركات: 

شرڬ؟ باڬايمان تيدق برڬمبيرا ٩ڽ ڤينتواسأورڠ مؤمين ﴿اڤابيال تيباڽ رمضان﴾ دڠن تربوك

نراك؟ باڬايمان تيدق برڬمبيرا سأورڠ يڠ برعقل دڠن  ٩سأورڠ ڤندوسا دڠن ترتوتوڤڽ ڤينتو

 “.ي وقتو اين؟ءايڠ مڽروڤ رمضان ينءالسكه وقتو ا؟ اد٩ڠڬو شيطانلڽ دباوقتو يڠ ڤد

 درحمتي اهلل، مسلمين يڠ 

ي سرتا دننتيكن كحاضيرنڽ اين ڤرلو ءنڽ دان دريندوءابولن رمضان يڠ دتاڠيسي ڤمرڬي

عتكن ن اين ڤرلو دمنفءايستيميوإدان ك ةيڠ ڤنوه رحمة، بركن. بولن ءدسمبوت دڠن ڤنوه ڤرسديا

 وسهاكن اياله:أن اوتام يڠ سهاروسڽ دءيقڽ اوليه ستياڤ مؤمين. انتارا ڤرسدياءسبا
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يق، سوچي دان إخالص دالم مڠهيدوڤكن رمضان دڠن ڤلباڬاي ءموجودكن نية يڠ باڤرتام: 

سڤرتي نية توبة دالم منسوچيكن ديري، نية مڠختمكن القرءان دڠن تدبور، نية  هعمل عباد

نسي دان سباڬايڽ. سسوڠڬوهڽ ءان كڤد مقيءممڤرباڽقكن عملن صالح، نية ملقساناكن كبا

يق نسچاي عملن يڠ منوروتيڽ اداله ءنية مروڤاكن ڤموال كڤد ستياڤ عملن. اڤابيال نية با

 يق.ءبا

يت رمضان دأڠڬڤ سباڬاي ءدڠن سماڠت سرتا عزم يڠ بارو يامڽمبوت رمضان كدوا: 

، اهلل سبحانه وتعالى تين دالم ممبنتوق ديري سباڬاي مؤمين يڠ ڤاتوه منطاعءتيتيق ڤرموال

 ڽ.وهي الرڠنءمنجونجوڠ ڤرينتهڽ دان منجا

موجودكن سواسان ڬمبيرا مڽمبوت رمضان دالم كلوارڬ دان مشاركت دڠن ڤرسياڤن كتيڬ: 

، ه، مڽياڤكن ڤاكاين كلڠكڤن عبادهيقڽ سڤرتي مڠمس كديامن اتاو رواڠ عبادءيڠ سبا

يق ساڠت ممڤڠاروهي اهلي ءحكام ڤواسا دان سباڬايڽ. سواسان يڠ با-مڠولڠكاجي حكوم

 يق.ءيڠ با ٩كلوارڬ دان مشاركت دڠن ڤركارا

ان، القرء، ختم ساسرن ترتنتو سڤرتي صالة تراويح نچڠ اكتيۏيتي رمضان دڠنا: مرمڤتأك

برزكاة، برصدقه دان سباڬايڽ. ڤرانچڠن يڠ دبوات مستيله مڠمبيل كيرا اونتوق منجاديكن 

 يق دري يڠ سبلومڽ.ءرمضان كالي اين اداله يڠ تربا

كڤد اهلل سبحانه  وتعالى اڬر دبريكن هدايه سرتا دڤرمودهكن سڬاال يڠ  ءدعابر: اكليم

بن جبل  اذكڤد مع ملسو هيلع هللا ىلصيڠ ڤرنه دڤسن اوليه رسول اهلل  ءڽ اياله دعاءدرانچڠ. انتارا دعا

بهاوا رسول  ضي اهلل عنهبن جبل ر اذبو داود درڤد معأ. دروايتكن اوليه ضي اهلل عنهر

 برسبدا: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

ٍ تَقُولُ  ِ َصلَاة ِ كُل  ُ لَا تَدَعَن َّ فِي دُبُر وِصيَك يَا مُعَاذ َ  :أُّ هُم َّ َأعِن ِي عَلَى ذِكْرِك  الل َّ
 .وَُشكْرِكَ وَُحْسِن عِبَادَتِكَ 
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خير ا، جاڠنله اڠكاو تيڠڬلكن دستياڤ اذكڤدامو واهاي مع ةوصيبراكو ”برمقصود: 

و دان ماصالة اونتوق مڠوچڤكن: يا اهلل، بنتوله اكو اونتوق برذيكير مڠيڠتيمو، برشكور كڤد

 “.موايقڽ كڤدءسبا هبرعباد

 درحمتي اهلل، جماعه يڠ  سيدڠ 

 ملسو هيلع هللا ىلصبهاوا رسول اهلل  ضي اهلل عنهاهلل بن سالم ر ابن ماجه مروايتكن درڤد عبد
 برسبدا:

اُس  هَا الن َّ َ  ،يَا َأي ُّ لَام َ  ،َأفْشُوا الس َّ عَام َ  ،وََأْطعِمُوا الط َّ ِ  ،وَِصلُوا اْلَأْرحَام وا ب يِْل وََصل ُّ الل َّ
 ٌ ِيَام اُس ن ةَ بِسَلَامٍ  ،وَالن َّ َن َّ  .تَْدَُلُوا اْلج

بركن سالم، بريكن ماكن، سمبوڠكن صلة ينسي، سءاواهاي سكالين م”برمقصود: 

كالين اكن ماسوق  ين سدڠ تيدور، نسچايءنسي الءاله وقتو مالم دساعت متم، صاليالرح

  “.شرڬ دڠن سجهترا

تس بوليه دالتيه أله سبهاڬين عملن يڠ ممباوا كشرڬ. امڤت عملن دالم حديث دياين

  كن سلڤسڽ:استن دلقسانيبولن رمضان ستروسڽ كونسد

نسي. سالم اداله بنيه ءان دالم هوبوڠن سسام مقيءبرن سالم مروڤاكن اساس كبايس ڤرتام:

  ن دان كاسيه سايڠ.ءامنيمبولكن كمسر

نسي. سام اد ماكنن ءاڤمبرين ماكن اداله اساس كاسيه سايڠ دالم هوبوڠن سسام م كدوا:

ترسبوت دبريكن كڤد يڠ ممرلوكن، جيرن تتڠڬ، كلوارڬ، صحابة، كنلن دان سباڬايڽ. 

داڤت موجودكن  ايساڠت مڠنجوركنڽ كران  ملسو هيلع هللا ىلصممبريكن ماكنن اداله هديه دان رسول اهلل 

 ن كاسيه سايڠ. ءڤراسا

ه سايڠ دالم وتكن هوبوڠن كاسيءمڠهوبوڠكن صلة الرحيم مروڤاكن اساس يڠ ممڤرتا كتيڬ:

   سانق ساودارا. دان ةرابقكالڠن اهلي كلوارڬ، 

 اقرب يڠ ين سدڠ تيدور اداله ڤتندا هوبوڠنءنسي الءاصالة وقتو مالم دساعت م مڤت:أك

ي اهلل سبحانه وتعالى اداله مريك ءچينتامنسأورڠ همبا دڠن توهنڽ. سسوڠڬوهڽ همبا يڠ 
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ديريڽ كڤد اهلل سبحانه وتعالى. سموڬ كيت داڤت  كنالم هاري مندكتميڠ باڠون د

كورڠ صالة تراويح -يت سكورڠءيا هدبولن رمضان اين دڠن عمل عباد ٩مڠهيدوڤكن مالم

  سرتا وتر دڠن سمڤورنا.

 درحمتي اهلل، حاضيرين يڠ  سيدڠ 

 سچارا جواده ڤيليهله سكالين، جماعه ڤارا مڠيڠتكن برنم ڤواسا، بربوك كيت سماس 

 يڠ جواده ڤيليهله رمضان، دبازر ممبلي كتيك اوتام، ڤاليڠ. ذيرممب تيدق دان برسدرهان

 تيسڤر كبرسيهن لكنعممڠ يڠ ڤنياڬ دري ماكنن بليله. سالمت دان برسيه يق،ءبا الڬي حالل

 كيت بادن توبوه تنتوڽ برڤواسا كتيك ايڠتله،. رمبوت دان كوكو منجاڬ برسيه، يڠ ڤاكاين

 دڠن عباده مالكوكن داڤت سوڤاي ديري كصيحتن ممبينا داڤت يڠ ماكنن ڤيليهله. كلتيهن اكن

 مميليقي اي ڤستيكن هوتيل، اتاو دريستورن ڤواسا بربوك يڠ مريك باڬي. سمڤورنا دان عخشو

 .بركواس ڤيهق اوليه عترافإد يڠ حالل سيجيل

 اونتوق برعزم سوڤاي جماعه سيدڠ مڠيڠتكن اونتوق كسمڤتن مڠمبيل جوڬ برمن

 كصيحتن كمنترين كيمڤين مڽوكوڠ هندقله كيت. مروسقكن يڠ مروكوق طبيعة منيڠڬلكن

 لهيينا جوسترو،. رمضان بولن بارو نفس ڤروڬرام يءماللو تيمبكاو تنڤا هاري سمڤنا مليسيا

 ماله ڤروكوق كڤد سهاج بوكن روكوق اسڤ ڽابهاي تنتڠ تيمڠيڠ-ايڠت ساليڠ كيت ڽاماس

  .دسكليليڠڽ برادا يڠ مريك

  ماريله كيت مڠحياتي ببراڤ كسيمڤولن: ،ڤد هاري اين هخيري خطبامڠ

رمضان مروڤاكن انوڬره يڠ ساڠت برهرڬ باڬي ستياڤ مؤمين دڠن ڤلباڬاي  ڤرتام:

  ن دان ڬنجرن يڠ دجنجيكن.ءايستيميوإك

ان ڤرانچڠن ديقڽ. ءن، عزم دان تيندقن يڠ سباءدڠن ڤنوه ڤرسديا يءرمضان ڤرلو داللو كدوا:

  دان مڠيلقكن ڤمبذيرن. يقءيق ممبواهكن حاصيل يڠ باءساسرن يڠ با
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م دان صالة دوقتو مالم مروڤاكن يبرن سالم، ڤمبرين ماكنن، مڠهوبوڠكن صلة الرحيس كتيڬ:

د ڤ ستنيكن سچارا كونساسبهاڬين عملن يڠ داڤت دالتيه سڤنجڠ رمضان ستروسڽ دلقسان

  .ينءيڠ ال ٩بولن

  :381 ةالبقرة اي ةسبحانه  وتعالى ددالم سور فرمان اهلل

 ڃ ڃ ڃ چ چ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  

  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ 

تس كامو اونتوق برڤواسا أدواجبكن ك ،يمانإيڠ بر٩واهاي اورڠ”مقصودڽ : 

 “.نءاكتقو وليهامودهن كامو ممڤر-تردهولو سبلوم كامو، موده ٩تس قومأسباڬايمان دواجبكن ك

اكُْم بِمَا فِيْهِ مَِن الآيَاِت وَالذ ِكْرِ  بَارَكَ الل  هُ لِْي وَل َكُْم بِالْقُرْآِن الْعَظِيِْم، وَنَفَعَنِي وَِإي َّ
مِيُع الْعَلِيْمُ. هُ هُوَ الس َّ َل مِن ِي وَمِنْكُْم تِلاوَتَهُ ِإن َّ ُ  َأقُوْلُ  اْلحَِكيِْم، وَتَقَب َّ الل  هَ  قَوْلِْي هذَا وََأْستَغْفِر

ِ مِْنهُمْ  ِ الْمُْسلِمِيْنَ وَالْمُْسلِمَاِت وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاِت الَأْحيَاء ئِر َ لِْي وَل َكُْم وَلِسَا  الْعَظِيْم
ِحيْمُ. هُ هُوَ الْغَفُوْرُ الر َّ  وَالَأْموَات، فَاْستَغْفِرُْوهُ ِإن َّ

 
 
 
 
 
 



رمضان رحمة  خطبة جمعة                                                                                                                                

7 

 

خطبة كدوا

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

 وَمَْن تَبِعَهُْم بِِإْحسَاٍن ِإلَى يَوِْم الد ِيِن.

ُ َأْن  ُ َأشْهَد َ ِإلا َّ الل  ه ا ِإلٓه ُ أن َّ َسي ِدَنَا  ل َّ يَْك لَهُ، الْمَلُِك اْلحَق ُّ الْمُبِينُ، وََأشْهَد َ شَرِ ُ لا وَحْدَه
ادُِق الْوَعْدُ اْلَأمِينُ. دًا عَبْدُهُ وَرَُسولُهُ، الص َّ  مُحَم َّ

ا َ  َأم َّ قُوا الل  ه َ الل  هِ، اِت َّ ُ بَعْدُ، فَيَا عِبَاد َ ، َحق َّ تَْقوَاه ِ الْ َجم َ َصلَاة ِ اوَحَافِظُوْا عَلى وَُكونُوا  ،عَة
 ِ ِنَفْ ِإْخوَانًا مُتَحَاب ِينَ فِي الل  ه ِسهِ، وََََّ َّ  . وَاعْلَمُوا َأنَ  الل  هَ ُسبْحَانَهُ وَتَعَالَى َأمَرَكُمْ بَِأْمرٍ بَدََأ فِيْهِ ب

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

ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڄ  ڄ  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 ِ دِنَاآَسي َ  ِل َسي َا بَارَْكَت عَل دٍ َكم ِ دِنَا مُحَم َّ ى َسي

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

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

 .بِمَن َِك وكَرَمَِك وَِإْحسَانَِك يَا َأكْرَمَ اْلَأكْرَمِينَ 
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هُم َّ اْغفِرْ لِلْمُْسلِمِينَ وَالمُْسلِمَاِت   وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاِت الَأْحيَاءِ مِْنهُْم وَالَأْموَاِت.الل َّ

 ُ لَامَةِ مَلِ كَ نَا ك باوه دُولِي يڠ مَهَا م ةِ وَالس َّ ح َّ وْفِيِْق وَالْهِدَايَةِ وَالص ِ هُم َّ َأي ِْد بِدَوَاِم الت َّ ليا والل َّ
سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ، السُلطَان عَبْدُ الل  ه رِعَايَةُ الد ِيْن ال مُْصطَفَى بِالل  ه 

بِْن ُسلْطَان حَاِج َأْحمَد َشاه ال مُْستَعِيْن بالل  ه.   َشاه ا

 ُ ليا سري ڤدوك بڬيندا راج ڤرمايسوري اڬوڠ، ووَكَذلَِك ك باوه دُولِي يڠ مَهَا م
(Tunku) ْ يَةْ بِنِْت ال مَرُْحوْم ال مُتَوَك ِْل عَلَى الل  ه حاجه عَزِي زَةْ َأمِيْنَةْ مَيْمُوْنَةْ ِإْسكَنْدَرِ

َاج.  ُسلْطَان ِإْسكَنْدَْر الح

 ْ الَهُ وَرَعَايَاهُ مِنَ الْمُْسلِمِينَ وَالْمُْسلِمَاِت وَال هُم َّ اْحفَْظ عُلَمَاءَهُ وَوُزَرَاءَهُ وَقَُضاتَهُ وَعُم َّ ُ الل َّ ؤْمِنِينَ م
اِحمِينَ .   وَالْمُؤْمِنَاِت بِرَْحمَتَِك يَا َأْرَحمَ الر َّ

َََدَنَا  هُم َّ اْجعَْل ب يَا الل َّ ا، َسخَاءً رَََاءً، دَارَ عَْدٍل وَِإيمَاٍن، وََأْمٍن وََأمَاٍن، آمِناً مُْطمَئِن   مَالِْزِ
ئِرَ بِلَادِ الْ مُْسلِمِينَ.  وََسا

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

لُمَاِت  لاِم، وََنج ِنَا مَِن الظ ُّ ِنَا، وََأْصلِْح ذَاَت بَيْنِنَا، وَاهْدِنَا ُسبَُل الس َّ ب هُم َّ َأل  ِِْ بَيْنَ قُلُو الل َّ
 َ ورِ، وََجن ِبْنَا الْفَوَاِحَش مَا َظهَر َ  ِإلَى الن ُّ َبَارِْك لَنَا فِي َأْسمَاعِنَا، وََأبَْصارِن ا، مِْنهَا وَمَا بَطََن، و

ي ِ ِحيمُ، وَاْجعَلْنَا َشاكِر اُب الر َّ و َّ ِنَا، وَتُْب عَلَيْنَا ِإن ََّك َأنَْت الت َّ ات ي َّ ِنَا، وََأْزوَاِجنَا، وَذُر ِ ب  نَ وَقُلُو



رمضان رحمة  خطبة جمعة                                                                                                                                

9 

 

هَا عَلَيْنَالِنِعَمَِك، مُثْنِينَ بِهَا عَلَيَْك، قَابِلِينَ لَهَا  نْيَا حَ وََأتِم َّ ِنَا فِي الد ُّ نَا آت َب َّ ِِرَةِ . ر سَنَةً وَفِي الآ
ارِ.   َحسَنَةً وَقِنَا عَذَاَب الن َّ

 عِبَادَ الل  هِ،

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڍ ڌ  ڌ   ڎ  

    ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ

ِ  فَاذْكُرُوا ُ عَلَى نِعَمِه َ يَذْكُرْكُْم، وَاْشكُرُوه َ الْعَظِيْم ِ يُعْطِ  الل  ه ُ مِْن فَْضَِه كُْم يَزِْدكُْم، وَاْسَألُوه
 وَلَذِكْرُ الل  هِ َأْكبٌَُ، وَالل  هُ يَعْلَمُ مَا تَْصنَعُونَ.

 

 

 

 


