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رمضان ،ڤمرڬينڽ دتاڠيسي
( 10مي 6102م 62 /رمضان 0441ﻫ)
الْْحم ْدْلْلْهْْالْ ْذيْْْفضلْشهرْرمضانْ،وفرْضْصيامهْعلىْأَ هلْال ِإسلامْوال ِإ يمانْ.أَ حمدْهْ
حمدًاْكثير ًاْطيبًاْمبارك ًاْفيهْيمل ُأْالميزانْ .
اْإلَٰه ِْإلْاْاللهْ ْوحده ْلاْشر يك ْلهْ ،ر ُب ْكل ْشيءْ ْومليكهْ ْوهو ْالمعبودْ
أَ شهد ْأَ ن ْلْ ِ
المستعانْ،وأَ شهدْْأَ نْْمحمدًاْعبدهْْورسولهْ،المبعوث ِْإلْىْالناسْكافة ًْبالدليلْْوالُرهانْْ،
اللهمْصلْوسلمْعلىْعبدكْورسولكْمحمدْوعلىْآلهْوأَ صْحابهْأَ هلْالعلمْوالعْ ْرفانْ ْ.
أَ ماْبعدْ،فياْعبادْاللهْْ،اتقواْاللهْ،اوصيكمْونفسيْبتقوىْاللهْوطاعتهْْْلعلككمْتفلُونْ .

ﭷﭸﭹﭺﭻ
ﮫﮬ ﮭﮮﮯﮰ ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ ﯙ ﯚﯛ
ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
ڤد ﻫاري يڠ ڤنوه كبركتن اين ماريله كيت تيڠكتكن كتقواءن كڤد اهلل سبحانه وتعالى،
منجونجوڠ ڤرينتهڽ دان منيڠڬلكن الرڠنڽ .سموڬ دڠن عباده ڤواسا يڠ كيت لقساناكن داڤت
ممبنتوق تقوى دان ايمان يڠ كوكوه كڤد اهلل .اينيله يڠ اكن مننتوكن باڬايمان كسودﻫن كيت
دأخيرة كلق اونتوق براوليه شرڬ يڠ ڤنوه دڠن كنعمتن.
ﻫاري اين ،كيت تله ﻫمڤير منوجو كڤڠهوجوڠ رمضان .جوسترو ،ماريله كيت مڠمبيل
ڤڠاجرن درڤد بيچارا منبر ڤد ﻫاري اين يڠ برتاجوق ” :رمضان ،ڤمرڬينڽ دتاڠيسي“.
سيدڠ جماعه يڠ دمولياكن،

1

رمضان ،ڤمرڬينڽ دتاڠيسي

خطبة جمعة

ستله سبهاڬين بسر ﻫاري٢رمضان كيت تمڤوﻫي ،اينيله ماس يڠ ڤاليڠ سسواي اونتوق
منيالي سموال سجاءوه مان كيت ممنفعتكنڽ .رياليتيڽ ،دساعت اين ترداڤت دوا ڬولوڠن
ياءيت مريك يڠ برڬمبيرا دڠن ڤلواڠ يڠ ماسيه اد اونتوق ممڤرﻫيبتكن عملن .مريك برسوڠڬوه-
سوڠڬوه ممنوﻫي ماس دڠن مالكوكن كباءيقن ،كباجيقن دان عباده .ماناكاال ڬولوڠن يڠ كدوا
ڤوال برڬمبيرا مننتي وقتو رمضان ڤرڬي دان سقدر سيبوق ممبوات ڤرسياڤن شوال اونتوق
دراعي .جوسترو ،كيت براد دڤيهق يڠ مان؟ تيدق ماﻫوكه كيت منواي كريضاءن دان كأمڤونن
اهلل سبحانه وتعالى سڤرتي ڬولوڠن ڤرتام اتاو كيت ماسيه الڬي ليك سڤرتي ڬولوڠن كدوا يڠ
ﻫاڽ منوڠڬو براخيرڽ رمضان دان مننتيكن تيباڽ شوال اونتوق برڬمبيرا سمات-مات؟
ماريله كيت برمحاسبه سبلوم براخيرڽ رمضان .اڤ يڠ كيت ﻫارڤكن اداله سوڤاي
كسدرن دان كأنصافن حاضير دالم ديري كيت سبلوم سڬاالڽ ترلمبت .ايڠتله ،تياد سياڤا
يڠ ممڤو ممبري جامينن اڤاكه ماسيه دبري نعمت دڤنجڠكن عمور اونتوق برتمو دڠن رمضان
يڠ اكن داتڠ .امام الطبراني رحمه اهلل تله مروايتكن حديث درڤد جابر رضي اهلل عنه ،نبي
ﷺ منچريتاكن بهاوا جبريل عليه السالم ڤرنه بركات:
ياْمحمدْمنْأَ دركْشهرْرمضانْ،فماتْ،فلمْيغفرْلهْ،ف ُأدخلْالنارْ،فأَ بعدهْْالله

برمقصود” :واﻫاي محمد ،سسياڤا يڠ بركسمڤتن منموءي بولن رمضان ،اللو منيڠڬل
دنيا ،نامون دوساڽ ماسيه تيدق دأمڤونكن ،مك دي دماسوقكن كدالم نراك ،سرتا
دجاءوﻫكن اهلل ﴿درڤد رحمتڽ﴾“.
براد ڤد ﻫاري ٢اخير رمضان ،راماي يڠ تله ممبياساكن ديري مڽمڤورناكن عباده٢
دالم بولن موليا اين .كمانيسن دان كالذتن دالم برعباده اخيرڽ داڤت دراس دان دنعمتي.
نيالي ڤوسيتيف اينيله يڠ منجادي ڤڠڬرق اونتوق كيت مراءيه كريضاءن دان كأمڤونن درڤد
اهلل سبحانه وتعالى .اهلل سبحانه وتعالى تله برفرمان منروسي سورة العنكبوت ،اية :22
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
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برمقصود” :دان اورڠ ٢يڠ برسوڠڬوه-سوڠڬوه اونتوق ﴿منچاري كريضاءن﴾ كامي،
بنر ٢اكن كامي تونجوقكن كڤد مريك جالن ٢كامي .دان سسوڠڬوﻫڽ اهلل بنر ٢برسام دڠن
اورڠ ٢يڠ مالكوكن كباءيقن“.
سدرله ،دساعت كيت منوجو كڤونچق تربيه رمضان دالم كأداءن امان دان ﻫرموني
دنڬارا اين ،ماسيه ترداڤت دلوار سان ساودارا سأڬام كيت يڠ ماسيه الڬي دظاليمي دان
دسيقسا سابن ﻫاري تنڤا مڠنل ارتي بلس كاسيهن .ماله ماسيه اد يڠ تربلڠڬو دڠن
كميسكينن ،كبولورن دان ڤلباڬاي ببن كهيدوڤن يڠ تيدق بركسودﻫن .رمضان بوكن سهاج
مڠاجر ارتي كالڤرن دان كسوسهن بهكن مڠوكوﻫكن راس كشكورن سهيڠڬ ممبنتوق ديري
كيت منجادي مسلم يڠ طاعة كڤد اهلل سبحانه وتعالى دان رسولڽ.
سيدڠ جماعه يڠ دمولياكن،
رمضان ممڤوڽاءي تيمڤوﻫڽ يڠ ترتنتو ،سمڤاي ماساڽ اي اكن براللو ڤرڬي منيڠڬلكن
كيت .مك سهاروسڽ كيت ممنجتكن كشكورن كڤد اهلل سبحانه وتعالى كران تله ممبريكن
كسمڤتن كڤد كيت اونتوق برعباده سڤنجڠ بولن رمضان كالي اين .كيت بردعاء موده-مودﻫن
اهلل سبحانه وتعالى ممنجڠكن عمور كيت اونتوق برتمودڠن رمضان يڠ ستروسڽ.
تندا برشكور كڤد اهلل سبحانه وتعالى ايت اياله دڠن منروسكن عملن كباءيقن
مسكيڤون براد دلوار بولن رمضان .اي سباڬاي بوقتي بهاوا سسأورڠ ايت بنر ٢برايمان دان
برتقوى كڤد اهلل سبحانه وتعالى .جك دبولن رمضان كيت باڽق ممباچ دان ممڤو مڠختمكن
القرءان ،مك بڬيتوله سڤاتوتڽ ڤد بولن ٢يڠ الءين .جك كيت باڽق برصدقه دالم بولن رمضان،
مك دمكين جوڬاله ڤد بولن ٢ستروسڽ .اين كران تاورن ڬنجرن برڬندا ڤد بولن رمضان
بوكنله متالمت تراخير عملن كيت.
جوسترو ،ڤد ﻫاري ٢اخير رمضان يڠ برباقي اين ،ماريله كيت بولتكن تيكد دان
كعزمن اونتوق ممنفعتكنڽ سباءيق موڠكين .ڤستيكن كيت داڤت لقساناكن صالة تراويح دان
قيام الليل ڤد ﻫاري تراخير اين مسكيڤون دالم كسيبوقن ممبوات ڤرسياڤن منجلڠ ﻫاري راي.
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ايڠتله ،تاورن ڬنداءن ڬنجرن اهلل سبحانه وتعالى ماسيه برتروسن سالڬي انق بولن شوال بلوم
كليهتن .اڤابيال منجلڠڽ  0شوال ،ماريله سام ٢كيت ڤستيكن بهاوا تكبير يڠ دكومندڠكن
اداله بنر ٢ممبسركن اهلل سبحانه وتعالى دڠن ڤنوه راس شكور .اهلل سبحانه وتعالى تله
منجاديكن  0شوال سباڬاي ﻫاري راي كڤد اومت إسالم .اي سيمبوليك بهاوا كيت تله
كمبالي كڤد فطره اصل كجادين ماءنسي ياءيت سباڬاي ﻫمبا كڤد اهلل.
قوم مسلمين يڠ دكاسيهي سكالين،
ڤد كسمڤتن اين جوڬ ،خطيب ايڠين مڠيڠتكن كڤد ڤارا جماعه يڠ اكن برمسافير
ڤولڠ ككامڤوڠ ﻫالمن ماسيڠ .٢سنتياساله كيت مڠعملكن سيكڤ برﻫاتي-ﻫاتي دجالن راي.
برﻫيمه دان برسيكڤ توليرنسي دڠن ڤڠڬونا كندراءن يڠ الءين .ڤستيكن تاﻫڤ كصيحتن
دالم كأداءن باءيق ،سلڠڬارا كندراءن سبلوم مموالكن ڤرجالنن سرتا ڤستيكن كديامن
دتيڠڬلكن دالم كأداءن سالمت .اينيله دأنتارا لڠكه ٢يڠ واجر كيت الكوكن باڬي منجامين
كسالمتن سبلوم بردعاء دان برتوكل كڤد اهلل.
دالم كيت ممبوات ڤرسياڤن عيد الفطري ،جاڠن دلوڤاكن انسان ٢دسكليليڠ كيت.
اوتاماكنله جيرن تتڠڬ ماﻫوڤون قوم قرابة يڠ تردكت يڠ ڤرلو دبنتو دان دسنتوني .ماسيه اد
دالم كالڠن مريك يڠ مڠهادڤي كهيدوڤن سوسه اڤاته الڬي تيدق ممڤو اونتوق ممبوات ڤرسياڤن
مڽمبوت ﻫاري ليبرن .جوسترو ،بنتوله مريك سداي يڠ ممڤو .الڠكه ايندﻫڽ شوال جك كيت
داڤت مراعيكن كڬمبيراءنڽ برسام مريك يڠ ممرلوكن بنتوان.
دسمڤيڠ ايت ،جاڠن دلوڤاكن كواجيڤن اونتوق منونايكن زكاة فطره سبلوم تمت تيمڤوه
وقتوڽ دان بايرله ماللوءي عامل ٢زكاة يڠ دالنتيق اوليه بيت المال اتاو ڤوست ڤوڠوتن زكاة.
سڤرتيمان حديث يڠ دروايتكن اوليه امام البخاري رحمه اهلل درڤد ابن عمر رضي اهلل
عنهما بركات ،بهاوا رسول اهلل ﷺ برسبدا:
أَ نْالنبيْصلىْاللهْعليهْوسلمْأَ مرْبزكاةْالفطرْقبلْخروجْالناس ِْإلىْالصلاةْ
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مقصودڽ” :بهاواسڽ نبي ﷺ مڽوروه سوڤاي دكلواركن زكاة فطره سبلوم اورڠ راماي
كلوار اونتوق منونايكن صالة ﴿ﻫاري راي﴾“.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي سكالين،
منبر ايڠين مڠمبيل كسمڤتن يڠ ماسيه اد اونتوق سام ٢كيت رنوڠي كسيمڤولن خطبه
يڠ تله دسمڤايكن :
ڤرتام :برمحاسبه سبلوم براخيرڽ رمضان اكن ممبري كسدرن دان كأنصافن دالم ديري كيت.
كدوا :رمضان بوكن سهاج مڠاجر ارتي كالڤرن دان كسوسهن بهكن مڠوكوﻫكن راس
كشكورن سهيڠڬ ممبنتوق ديري مسلم يڠ طاعة كڤد اهلل سبحانه وتعالى دان رسولڽ.
كتيڬ :ڤستيكن كيت داڤت لقساناكن صالة تراويح دان قيام الليل ڤد ﻫاري تراخير اين
مسكيڤون دالم كسيبوقن ممبوات ڤرسياڤن منجلڠ ﻫاري راي.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة يونس اية :85
ﭷﭸﭹﭺﭻ
ﮑﮒ ﮓﮔ ﮕﮖﮗ ﮘﮙ ﮚﮛ
برمقصود ” :كاتاكنله ﴿واﻫاي محمد﴾ ،كداتڠن القرءان ايت اداله سمات-مات دڠن
ليمڤه كورنيا اهلل دان كاسيه سايڠڽ ،مك دڠن ايسي كاندوڠن القرءان ايتوله ﻫندقڽ مريك
برسوكاچيتا ﴿بوكن دڠن يڠ الءينڽ﴾ ،كران اي لبيه باءيق درڤد اڤ يڠ مريك ﻫيمڤونكن درڤد
سڬاال بندا دان ڤركارا يڠ تيدق ككل﴾“.
ْباركْاللهْليْولككمْبالقرءانْالعظيمْ،ونفعنيْو ِإياكمْبماْفيهْمنْالآياتْوالذكرْ

الحكيمْ،وتقبلْمنيْومنكمْتلاوته ِْإنهْهوْالسميعْالعليمْ.أَ قولْقولي هذاْوأَ ستغفرْاللهْ

العظيمْليْولككمْولجميعْالمسلمينْوالمسلماتْ والمؤمنين ْوالمؤمناتْفاستغفروهْفياْفوزْ
المستغفر ينْو ياْنجاةْالتائبين.
5
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خطبة كدوا



الحمدْللهْ ْربْالعالمينْ ،وليْالصالح ينْ ْوناصرْالمظلومينْْ،والصلاةْوالسْلامْعلىْالنبيْ
الْأَ مينْ،صفوة ْالمرسلين ْو ِإمام ْالمتقين ْْ،وعلىْآله ْوأَ صحابه ْالطاهر ينْْ ،وعلىْالتابعينْ
ومنْتبعهمْب ِإحسان ِْإلىْيومْالدين.

اْإل ٓه ِْإلا ْاللهْ ْوحده ْلا ْشر يك ْلهْ،الملك ْالح ُق ْالمبينْ،وأَ شهد ْأن ْسيدناْ
أَ شهد ْأَ ن ْل ِ
محمدًاْعبدهْورسولهْ،الصادقْالوعدْالأَ مينْ .
أَ ما ْبعدْ،فياْعباد ْاللهْ،اتقواْالله ْحق ْتقواهْْ،وحافظواْعلى ْصلاة ْالكجمْاع ْةْ ،وكونواْ
ِإخوان ًاْمتحابينْفيْاللهْْ.واعلمواْأَ نْاللهْسبحانهْوتعالىْأَ مركمْبأَ مرْبدأَْفيهْبنفْسهْ،وََّ ْ
بملائكتهْالمسبحةْبقدس ْهْ،فقالْاللهْتعالىْفيْمحكمْتنز يله:

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ
اْإ براهيمْْوعلىْآلْ
اللهمْصلْعلىْسيدناْمحمدْوعلىْآلْسيدناْمحمدْكماْصليتْعلىْسيدن ِ
سيدنا ِْإ براهيم ْو بارك ْعلى ْسيدنا ْمحمد ْوعلى ْآل ْسيدنا ْمحمد ْكما ْباركت ْعلْىْسيدناْ
اْإ براهيمْفيْالعالمين ِْإنكْحميدٌْمجيدٌ.
ِإ براهيمْوعلىْآلْسيدن ِ
وارض ْاللهم ْعن ْالخلفاء ْالراشدين ْالمهديين ْْ:أَ بيْبكر ْوعمر ْوعثمان ْوعليْ،وْارضْ
اللهمْعنْسا ئرْالصحابةْأَ جمعينْ،ومنْتبعهمْب ِإحسان ِْإلىْيومْالدينْوارضْعنا ْمعهمْ
بمنكْوكرمكْو ِإحسانكْياْأَ كرمْالأَ كرمينْ.
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اللهمْاغفرْللمسلمينْوالمسلماتْوالمؤمنينْوالمؤمناتْالأَ حياءْمنهمْوالأَ موات.
اللهم ْأَ يد ْبدوامْالتوفيق ْوالهداية ْوالصحة ْوالسلامة ْملكككناْككباوهْدوليْيڠْمهاْمْولياْ
سريْڤدوكْبڬينداْيڠْدڤرتوانْاڬوڠْ،السلطانْعبدْاللهْرعايْةْالدينْالكمصطفىْباللهْ
شاهْا بنْْالمرحومْسلطانْحاجْأَ حمدْشاهْالكمستعينْباللهْ ْ.
وكذلك ْككباوه ْدولي ْيڠ ْمها ْمْوليا ْسري ْڤدوك ْبڬيندا ْراج ْڤرمايسوري ْاڬوڠْ،
)(Tunkuحاجه ْعزيزة ْأَ مينة ْميمونة ِْإسكندر ية ْبنت ْالكمرحوم ْالكمتوكل ْعلى ْاللهْ
انْإسكندرْالحاجْ .
س لط ِ
اللهمْاحفظْعلماءهْووزراءهْوقضاتهْوعمالهْورعاياهْمنْالمسلمينْوالمسلماتْوالْْمؤمنينْ
والمؤمناتْبرحمتكْياْأَ رحمْالراحْمينْْ ْ.
اللهم ْاجعل ْبلدناْماليز ياْآمنا ًْمطمئ ًّناْ،سخاء ًْرخاءًْ،دار ْعدل ْو ِإيمانْ،وأَ من ْوأَ مانْ،

وسا ئرْبلادْالكمسلمينْ .

اللهم ْأَ عز ْال ِإسلام ْوالمسلمين ْفي ْكل ْمكان ْوحينْ،وانصرْ ْمن ْنصر ْالدينْ،واخذلْ
منْخذلْالمسلمينْ،وأَ علْكلمتك ِْإلىْيومْالدينْ،ودمرْأَ عداءكْأَ عداءْالدينْ .
اللهم ْأَ لف ْبين ْقلوبناْ،وأَ صلح ْذات ْبينناْ،واهدناْسبل ْالسلامْ،ونجناْمن ُ
ْالظلماتْ
ِإل ُ
ىْالنورْ،وجنبناْالفواحشْماْظهرْمنهاْوماْبطنْ،و باركْلناْفيْأَ سماعناْ،وأَ بصارناْ،
اْإنكْأَ نتْالتوابْالرحيمْ،واجعلناْشاكر ينْ
وقلوْبناْ،وأَ زواجناْ،وذر ياتناْ،وتبْعلين ِ
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لنعمكْ،مثنينْبهاْعليكْ،قابلينْلهاْوأَ تمهاْعليناْ.ر بناْآتناْف ُ
يْالدنياْحْسنة ًْوفيْالآخرةْ
حسنة ًْوقناْعذابْالنارْ .
عبادْالله،

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃﮄ ﮅ ﮆ
ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
فاذكروا الله ْالعظيم ْيذكركمْ،واشكروه ْعلىْنعمه ْيزدكمْ،واسأَ لوه ْمن ْفضله ْيعطكمْ
ولذكرْاللهْأَ كُرْ،واللهْيعلمْماْتصنعون.
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