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  خطبة جمعة

 فضيلة رمضان

دُ  َمح َُُٱۡلح َيّلَِله نحُُٱَّله
َ
َُعبَدهَُالحُأ وَنُلَلحَُكَتاَبَُزَلُلََعَ شُحُ.َعالََمنَيُنََذيًراَِلَك 

َ
ُأ نُّله

َ
ُأ َهُُـ إَلََُُهد 

ُ ُ ٱُإَّله ُ َّلُُۥَده ُوَحُحُّلِله ََ ُ ََ َك ََ ُُ،ۥُ
َ ُالح ُ سُحََ  ُاۡلح ُالحُسُحَماء  َفات  َُوالَصِّ َلََُن شُحُ.ع 

َ
َُوأ ًداَُهد  َمه ُُم  نه

َ
أ

ه َُعبُح ُ ُۥد   َ و َُ ،ۥَورَس  حُالرهحح ُال هُح ُة  ُم  ََُداة  َجُدُحَوالح ُادلُّ ُوََسلَِّمُحاللُهُ.ر  َ
َُصلِّ مه َُُوَبارَكَُُه  ََاُلََعَ َُحبَببَ

ََاَُوق دُح ََاُِإَوَماَم دُ وََشفَيعَ َمه ََاُُم  َ صحُ ،َوت
َ
ََُوأ ََ ُآ ُ.َتَدىاهُحَُحابَهَۦَُوَمنََُولََعَ

اَُبعُح مه
َ
ُ:دُ أ

َُ َُُ،َفَياَُعَباَدُٱّلِله واُْٱّلِله َوىُ.ٱتهق  ادَُٱتلهقح ُٱلزه َ َُخۡيح د واُفَإَنه ونَُُ،َوتََزوه تهق  حم  ُفَاَزُٱل ُ.َفَقدح

هللا، برتقواله کامو کفد هللا دڠن مڠيکوت سݢل فرينتهڽ دان منيڠݢلکن  2واهي همبا

وفن دنيا سهيڠݢ هاري بکالن )باݢي کهيد 2سݢل الرڠنڽ. چاريله بکالن، مك سسڠݢوهڽ سبأيك

 يڠ برتقوى. 2اخيرة( اياله برتقوى کفد هللا. مك سسڠݢوهڽ برجاي دان سالمتله اورڠ

 سيدڠ جمعة يڠ درحماتي هللا،

 مڽاهوت سروان هللا سبحانه وتعالى:ماريله کيت 

َها يُّ
َ
أ َينََُُيَٰٓ ُُٱَّله م  َُعلَيحك  تََب ُْك  َ وا َيامُ َءاَم َ ُُٱلصِّ ُلََعَ تََب ُك  َينََُكَما ُُٱَّله مح َمنَُقبحلَك 

وَنُ َُتتهق  مح  [٣٨١:  ]سورة البقرة١٨٣ُلََعلهك 

يمان دواجبكن واس سبڬفيڠ برايمان، دواجبكن اتس كامو بر  2ي اورڠه)مقصودڽ(: وا

 .سبلوم كامو اڬر كامو برتقوى  2اتس اورڠ

بتاف بسرڽ فضيلة فواس دان ملياڽ بولن رمضان سهيڠݢ کداتڠن بولن رمضان 

 اوله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دڠن سبداڽ: 2دالوکن

مُح هُحَشهُحَُرَمَضانُ َُجاَءك 
َ
ُ.َحًباُبَهًًَُلَُوَمرُحٌرَُكرَكٌمُفَأ

 مت داتڠ.سال  مك اوچفکنله)مقصودڽ(: تله تيبا کفد کامو بولن رمضان، بولن يڠ مليا. 
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 سبداڽ الݢي:

ُ
َ
ُ وُهأ َُرَََُُ ُوَُُ ُةٌُحح

َ
ُ.ارَُالهُُنَُمَُُقٌُتُحعَُُه ُرُ آخَُوَُُةٌُرَُفَُغُحمَُُهُ طُ سَُوُحأ

)مقصودڽ(: )بولن رمضان( فرموألنڽ رحمة، فرتڠاهنڽ کأمفونن دان فڠهوجوڠڽ 

 فمبيباسن دري افي نراك.

بتاف بسر دان مليمفهڽ رحمة هللا سبحانه وتعالى دبولن رمضان يڠ مليا اين اياله فمبرين 

يڠ ألين سهيڠݢ دݢنداکن برليفت کالي ݢندا  2فهال يڠ ساڠت بسر درفد عبادة فواس دان عبادة

رمضان اداله بولن فمبرين دان کرنيا رحمة دري هللا سبحانه وتعالى،  مكيڠ ألين.  2لبه درفد بولن

هال يڠ ساڠت بسر درفد عبادة يڠ سديکيت اتو تيدق باڽق، تتافي کلبيهن دان فهالڽ برليفت ف

 کالي ݢندا.

افبيل کيت منونيکن فواس  2هللا سبحانه وتعالى جوݢ مليمفهکن رحمة دکالڠن همباڽ

يڠ برشکور کفد هللا  2کيت برالفر، بردهاݢ دان لتيه، بوکن سهاج کيت منجادي اورڠ .رمضان

دالم  افي(، تتڠاتي اکن نعمة )نعمة ککڽاڠن دان رزقي يڠ دبري اوله هللا سبحانه وتعالىدان مڠي

يڠ  2مسکين، اورڠ 2يڠ سوسه، اورڠ 2ماس يڠ سام رمضان مڠاجر کيت برسيمفاتي کفد اورڠ

 تيدق چوکف مکانن دان فکاينڽ. 

 :ديث قدس يهللا سبحانه وتعالى. دسبوت ددالم ح 2بولن يڠ مالهيرکن رحمة دکالڠن همبا

رحمة هللا يڠ مليمفه رواه دان لواس ايت دبهاݢيکن کفد سراتوس، هاڽ  )مقصودڽ(:

 ،منجاديکن مأنس ي برکاسيه سايڠاي ساتو رحمة سهاج دبري کفد همباڽ دعالم دنيا اين. 

ناتڠ يڠ منجاديکن ب سرت دانتارا ساتو سام ألين دان کاسيهن بلس برسيمفاتي، تولوڠ منولوڠ

ادافوان سمبيلن فوله سمبيلن الݢي دسيمفن اوله هللا  .2س سايڠ کفد انقڽبواس دان ݢان

 فد هاري قيامة. 2سبحانه وتعالى دسيسيڽ انتوق دبهاݢيکن کفد همباڽ

اولهکران ايت اداله منجادي کواجيفن دان تڠݢوڠجواب کيت مڠمبيل رحمة هللا دبولن 

بوکن سهاج دبري فهال، تتافي  يڠ ألين، 2رمضان اين دڠن مڠرجاکن عبادة فواس دان عبادة

 دالم ماس يڠ سام دبري کلبيهن دان کرنيا يڠ ألين يڠ تيدق ترهيڠݢ باڽقڽ.
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کأمفونن دري هللا سبحانه وتعالى. هللا سبحانه وتعالى بولن اداله جوݢ بولن يڠ مليا اين 

 كبو دمنجنجيکن کأمفونن درفد دوسا، هللا يڠ مها فڠمفون مڠمفوني دوسا ايت. منجنجيکن 

 فينتو توبة يڠ لبه لواس دبولن رمضان يڠ مليا اين. سبدا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

لََوات ُ ُمُحالحَُُالصه ُ ُس  َع ُةُ َوالح ُ ُإََلُُم  َع ُةَُالح ََراٌتَُُرَمَضانَُُإََلَُُوَرَمَضانُ ُم  َكفِّ نُهبَبُحَُماُم  ََُه 
َََبُاجُحُإََذا  ]رواه مسلم[ُ.َكَبائَرَُالُحَُت

ليم وقت، جمعة سهيڠݢ جمعة دان رمضان سهيڠݢ رمضان )مقصودڽ(: سمبهيڠ 

 يڠ بسر. 2يڠ کچيل دانتاراڽ سکيراڽ دتيڠݢلکن دوسا 2مڠهافوسکن دوسا

يڠ کچيل دهافوسکن هللا سبحانه وتعالى، سدر دان انصافله  2والوفون دسبوت دوسا

بر دکيري فن کيت يڠ منچادالم کهيدو  2يڠ کچيل ايت منجادي باڽق دان برتيمبون  2بهوا دوسا

دوسا  مكکچيل يڠ باڽق.  2کانن دان هدافن فرجالنن هيدوف کيت مڽببکن کيت مالکوکن دوسا

 کچيل تيدق بوله داڠݢف کچيل سبݢيمان داوچفکن اوله سئورڠ صحابة:

َُُعَُمَُُةَُۡيَُغََُُصَُّلُوَُُ،ارَُفَُغُحتَُسُحاَّلُُعَُمَُُةَُۡيَُبَُُكََُّلُ  .ارََُصَُالح

دوسا تيدق منجادي بسر سکيراڽ سسئورڠ ايت براستغفار )کفد هللا( دان )مقصودڽ(: 

 .سا ايتکالو تروس منروس مالکوکن دو  دوسا تيدق بوله داڠݢف کچيل

فينتو توبة سجق کيت دالهيرکن کدنيا سهيڠݢ ڽاوا سمفي  ممبوكهللا سبحانه وتعالى 

اڽ دري اره بارت. هللا منجنجيکن سکير  جادين دنيا اين سهيڠݢ متهاري نأيكدرفد ک دان کحلقوم

سسئورڠ همبا ايت داتڠ کفداڽ دڠن دوسا يڠ سفنوه الڠيت دان بومي، کأمفونن کفداڽ 

فد بولن رمضان  2سلواسڽ بتڽ دبوكجوݢ. کأمفونن هللا دان فينتو تو  دان بومي سفنوه الڠيت

 يڠ مليا دان ساڠت دبرکاتي اين.

واڠ دبولن رمضان يڠ دحنجيکن کأمفونن، بوکن اولهکران ايت ماريله کيت مڠمبيل فل

اس دان ي فضيلة )کلبيهن( فو يڠ دبري ماللؤ سهاج کيت منوڠݢو کأمفونن هللا سبحانه وتعالى 

 يڠ ألين، تتافي دالم ماس يڠ سام کيت براستغفار دان برتوبة کفد هللا سبحانه وتعالى. 2عبادة
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ن مڠمبيل فلواڠ درفد دڠ 2سکيراڽ کيت دافت مڽمفرناکن رمضان دڠن سبأيکڽ

م کادأن کيت مڠأخيري رمضان دال ، مكفضيلة اتو کلبيهن يڠ دجنجيکن اوله هللا سبحانه وتعالى

 .درفد افي نراك دمرديکاکن

ُ
َ
َُأ وذ ُب ََُمَنُٱع  يُحٱّلِله  .لرهَجيمَُٱَطاَنُلشه

رُ    َيُ َرَمَضاَنَُُشهح نزََلُفَيهَُُٱَّله
 
رحَءانُ أ ََنُُٱلحق  َهاَسَُوَبيََِّن ٖتُمِّ ٗدىُلَِّل َدىُ ه  حه  رحقَاَنُ وَُُٱل ُٱلحف 

ُ م  رََُفَمنَُشَهَدَُمَك  هح ُُٱلشه ي رَكد  َُۗ َخَر
 
ُأ يهام 

َ
ُأ َنح ةُٞمِّ َُسَفرُٖفَعَده ُلََعَ  وح

َ
َوَمنََُكَنَُمرَكًضاُأ ُُۖ ه  مح فَلحَيص 

 ُ ُُٱّلِله م  َُبَك  ُُٱلحب سح م  ُبَك  ََُوَّلُي رَكد  َمل ُُٱلحع سح ةَُواَُْوتَل كح واُُْٱلحعَده  َ ََُوتَل َكّبِّ َُماَُهَدى كُ ُٱّلِله ُلََعَ  مح
وَنُ ر  ك  ُتَشح مح َوةَُُِإَوَذا١٨٥َُولََعلهك  َُدعح َجيب 

 
أ ُقَرَكٌبُُۖ ُفَإَّنَِّ َ َُعَبادَيَُعَنِّ ََ

َ ل
َ
اعََُسأ إََذاَُدََعنَُُِۖٱدله

وَنُ د  ُيَرحش  مح َ واَُِْبُلََعلهه  َم َتَجيب واَُْلَُوِلح ؤح  [٣٨١ -٣٨1:  ]سورة البقرة١٨٦ُفَلحَبسح

نجوق تفي ان سباڬءالقر( رموألن)فنكن بولن رمضان، بولن يڠ دداملڽ دتور )مقصودڽ(: 

ن ار . ك(انتارا يڠ حق دان يڠ باطل)ا ذمبيفنجوق ايت دان تفي أمڠن 2سننجال فباڬي مأنس ي دان 

له اي بولن ايت، مك هندقد (ت تيڠڬلڽفنڬري تمد)انتارا كامو حاضر د فسياايت، بارڠ

واجبله )، مك (اللو اي بربوك)رجالنن فو دالم ساكيت ات فسياد بولن ايت، دان بارڠف واسفبر 

ي كموداهن کين. هللا مڠهندقيڠ أل  2د هاري ف، سباڽق هاري يڠ دتيڠڬلكنڽ ايت، (واسفباڬيڽ بر 

ڽ دان ڠنكن بيال فرن باڬيمو. دان هندقله كامو منچوكاي كسوكکباڬيمو، دان تيدق مڠهندق

 اي كامو برشكور. دانفدامو، سفنجوقڽ يڠ دبريكن كتفهندقله كامو مڠاڬوڠكن هللا اتس 

، بهواسڽ اكو اداله دكت. اكو مڠابولكن (جوابله)دامو تنتڠ اكو، مك فكو برتاڽ ك2بيل همبافا

 لسڬ)كو، مك هندقله مريك ايت ممنوهي ادفن كاي مموه بيلفنن اورڠ يڠ بردعا ارموهف

 .رن اكو، اڬر مريك ساللو برادا دالم كبنادفو دان هندقله مريك برايمان كك (رينتهف

ُ ُ ٱبَاَرَك مُحُّلِله َُولَك  َُُل ََ ُةَُٱَكَتاَبُوَُلحُٱَِف مُحُ،لسُّ ََُُوَنَفَعََنُِإَويهاك  ُٱب
َُٱيَاَتُوَُلح ُ. ُةَُمَُكُحۡلح

ُ
َ
ُقَوُحأ َُتغُحَذاَُواَسُحَِلَُه ُق ول  َُٱفَر  مُحلحُٱُّلِله حُٱَولََسائَرََُُعَظيَمَُلَُولَك  سُحل حُٱنَيُوَُلَمَُم  سُحل َوُُۥلََماَتُإَنههُ م  ه 
ُلحُٱ ور   .لرهَحيمُ ٱَغف 
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