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  خطبة جمعة

 بولن رمضانلبيهن ك

دُ  َمح َُُٱۡلح َيُ ّلَِله اَُولَمُحَُيتهَخذُحُلَمُحُٱَّله نُحَُوََلً ََُشَيُيَك  حََُل  لحٌُكَُِفُال نُحَُكَُولَمُحم  َُوَلُيُيَك  ََُل 
ُح َُوَكّبَ ّلَ ُاَّلُّ ُتَكُحَمَن شُح .ابَيًُه 

َ
ُأ نُّله

َ
ُأ ُُـ ََََُُِهد  َُِّله ُ ٱَُه ََُلُ َُّلُُۥَده ُوَحُحُّلِله ُُ،ۥََشَيَك

َ ُالح ُسُحََل  َماء 
 ُ ُاَحُسُحاۡلح َفات  َلََُنَُوالَصّ ُ.ع 

شُح
َ
َعبُحَوأ ًدُا َمه ُُم  نه

َ
ُأ ه َُهد  ُ ۥُد  وَل  َُ ،ۥَورَس  حُالرهحح هُح ُة ُال ََُداةُ م  ُ.َجُر ُاَلُُّدُحَوالح

ُوََسلَّمُحاللُه َُصّلَ مه َُُوَبارَكَُُه  ََاَُوُ دُحََعَ ََاُمِإََماَم ََاُوََشفَععَ دُ َُحبَببَ َمه ََاُُم  َ ُآََلَُوَُُ،َوت َُوََعَ
َ
ُبَهَُاحَُصحُأ

 ُ.ىَتَد َُوَمَنُاهُح

اَُبعُح مه
َ
ُ:دُ أ

َُ َُُ،َفَعاَُعَباَدُٱّلِله واُْٱّلِله َوىُ.ٱتهق  ادَُٱتلهقح ُٱلزه َ َُخيح د واُفَإَنه ونَُُ،َوتََزوه تهق  حم  ُفَاَزُٱل ُ.َفَقدح
ن فرينتهڽ دان منيڠݢلکدڠن مڠيکوت سݢل )هللا، برتقواله کامو کفد هللا  2واهي همبا

بکالن )باݢي کهيدوفن دنيا سهيڠݢ هاري  2. چاريله بکالن، مك سسڠݢوهڽ سبأيك(سݢل الرڠنڽ

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

 سيدڠ جمعة يڠ درحماتي هللا،

ت مڽمبوت ري کسمفاتن کفد کيماريله کيت برشکور کفد هللا سبحانه وتعالى يڠ تله ممب

دکرنيا  يڠ يڠ ساڠت بسر 2فواس يڠ دواجبکن کفد کيت دڠن کلبيهنملقسناكن بولن رمضان، 

يڠ ألين يڠ ساڠت بسر کلبيهنڽ دان باڽق  2دان دجنجيکن اوله هللا سبحانه وتعالى. دڠن عبادت

 فهالڽ.

ڠيرا ممڠحساب دان کيت کيت سوده براد فد ميڠݢو يڠ اخير درفد بولن رمضان. ماريله 

ديري کيت سنديري اداکه کيت منچافي متالمت دان توجوان درفد فواس رمضان ايت، 

 يڠ دفرمانکن اوله هللا سبحانه وتعالى:بݢيمان س

َها يُّ
َ
أ َينََُُيَٰٓ ُُٱَّله م  َُعلَعحك  تََب ُْك  َ وا َعامُ َءاَم ُُٱلّصَ ََُعَ تََب ُك  َينََُكَما ُُٱَّله مح َمنَُقبحلَك 

وَنُ َُتتهق  مح  [٣٨١:  ]سورة البقرة١٨٣َََُعلهك 
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يمان دواجبكن واس سبڬفيڠ برايمان، دواجبكن اتس كامو بر  2ي اورڠه)مقصودڽ(: وا

 .سبلوم كامو اڬر كامو برتقوى  2اتس اورڠ

هللا تله منتفکن توجوان درفد عبادت فواس ايت اياله مالتيه دان مڠاجر ديري کيت 

ن منيڠݢلکن الراڠنڽ انتوق ممبيذاک يڠ برتقوى کفد هللا مڠيکوت فرينتهڽ دان 2منجادي اورڠ

 مخلوق مأنس ي دڠن مخلوق بناتڠ، کايو دان باتو. 

مأنس ي دبري کمليأن اوله هللا سبحانه وتعالى دڠن ايمان يڠ اد ددالم هاتي دڠن عقل 

هللا  كݢرق دان اد مروه اتو هرݢ ديري. مفيکيران يڠ بوله برفيکير، دڠن توبه بدان يڠ بوله بر 

نتفکن فراتوران حالل دان حرام، بوله دان تيدق بوله، فراتوران يڠ دنماکن سبحانه وتعالى م

يڠ ألين. سمواڽ  2اسالم اداله فتنجوق هللا سبحانه وتعالى انتوق مملياکن مأنس ي درفد مخلوق 

 اداله دڠن رحمة دان کاسيهن هللا سبحانه وتعالى کفد مأنس ي. 

ي اين بوم كدر هيدوف دأتس مو هللا سبحانه وتعالى بوکن سهاج منجاديکن مأنس ي سق

س ي منجاݢ مأن دان. هللا تعالى جوݢ ممليهارا سقدر بوله ماکن مينوم دان ممواسکن هوا نفسو

لبه درفد دوا ايبو باف منجاݢ انقڽ. سلوره ڽاوا کيت، دݢوف جنتوڠ کيت، دڽوت نادي کيت 

دوف کيت دماس جاݢ اليران داره کيت، اودارا يڠ کيت سدوت، مکانن يڠ کيت ماکن، سموا هي

 فرمان هللا تعالى: .له دبري اوله هللا سبحانه وتعالىدان تيدور ادا

 ُ َوُُٱّلِله ُه  ََِل َهَُِّله ه ُُٱَحَقعُّوم  ُُٱَحَحَُُّّلُ  ذ  خ 
ح
ُ ُۥَّلُتَأ ََ ُةَُٞوَّلُنَوحمٞ  [2٢٢:  ]سورة البقرةَُس

)مقصودڽ(: هللا، تيدق اد توهن )يڠ برحق دسمبه( مألينکن دي يڠ هيدوف ککل الݢي 

 ر.، تيدق مڠنتوق دان تيدق تيدو تروس منروس مڠوروس )مخلوقڽ(

ن کيت، اوروس ، مڠتهوي سموايڠ مليهت کيت، مندڠر کيت سبحانه وتعالىدي هللا  ايتله

 ،سهاج دبري رزقي انتوق مکانن کيت، مينومن کيتوکن ب .تيدق ممبيارکن کيت بݢيتو سهاج

دأتس  يڠ دجاديکن اوله هللا 2يڠ کيت امبيل درفد مخلوق  فکاين کيت دان تمفت تيڠݢل کيت

سفاي کيت بوات فرکارا يڠ  راڠن، سوروهن دان ال ، هللا جوݢ مڠاداکن فراتورانموک بومي اين

بهکن ، ق ممبري فائدهد، بوکن سقدر تي، جاڠن بوات فرکارا يڠ تيدق ممبري فائدهممبري فائده

 . أنس يمسمواڽ مروسقکن ديري  يڠ دحرمکن اوله هللا 2فرکارا. مروسقکن ديري کيت سنديري 
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ال يڠ بسر کفد فه ڽدجنجي. ، هللا ممرينتهکن کيت ايکوت فراتورانڽي مڽالمتکن مأنس يباݢ

مباوا ت سبنرڽ مسا ايو درکارا ف دان دبري امارن دوسا کفد سسياف يڠ الوان. سسياف يڠ ايکوت

  ايت ماتي. دأتس دنيا سبلوم درفد سسئورڠ مأنس ي فڽاکيت

 .ݢرون يڠ دنماکن صفة تقوى تعالى مڽوروه کيت طاعة کفداڽ دڠن راس تاکوت دان  هللا

 ، ݢرون دان ايکوت فرينته دان تيڠݢل الراڠنراس تاکوت رتسعالى جاديکن صفة تقوى تهللا 

ة کفد طاعأيت يدڠن تقوى تعالى جاديکن هرݢ ديري مأنس ي هللا . هللا اداله هرݢ ديري مأنس ي

 هللا تعالى:رمان ف ڽ.دان منيڠݢلکن سݢل الراڠن هللا

َها يُّ
َ
أ َُُيَٰٓ ُوََجعَُُٱنلهاس  نََث 

 
مُّمَنَُذَكرَُٖوأ َن ك  َُِنهاَُخلَقح  ْ وٗباَُوَقَبا ئََلُتَلََعاَرف و ا ع  ُش  مح لحَن ك 

َُعََدُ مح َرَمك  كح
َ
ُأ ََُِنه ُُٱّلِله مح َُِنه تحَقى ك 

َ
َُأ  [٣١:  ]سورة الُحـُجـرات١٣َُعلَعٌمَُخبَيُُٞٱّلِله

تاكن كامو دري لالكي دان فڠڬوهڽ كامي تله منچيمأنس ي! سسي واه)مقصودڽ(: 

 2لناكناي كامو بر فواق، سفي بڠسا دان برسوكو اڬان كامي تله منجاديكن كامو بربوان دفرمف

سيس ي هللا اياله اورڠ يڠ كامو د 2لياڠڬوهڽ سم. سس(ينبرامه مسرا انتارا ساتو دڠن يڠ أل دان )

وي، الڬي هڠڬوهڽ هللا مها مڠت. سس(و بڠساڽه كتورونن اتبوكن يڠ لب)انتارا كامو، د ڽاه تقو لب

 .(اكن كادأن دان عمالن كامو)هوانڽ ڠتفمها مندالم 

ديري مأنس ي تيدق  هرݢ. اعة ايت اداله هرݢ ديري مأنس يهللا منجاديکن صفة ط كم

دان  ك، با، عاليم دان جاهيلاي مسکينکباڽق اتو  ، هرت يڠ، ورن کوليتدلتق فد روف فارس

 .سبحانه وتعالىمأنس ي ايت طاعة کفد هللا ، تتافي دلتق کفد سجأوه مان کتورونن

 وتعالى سبحانهله هللا ، کيت دفرينته او اس سبولن کيت منونيکن عبادت فواسمدالم 

اين  2، والوفون فرکاراممواسکن هوا نفسو دان منيڠݢلکن سفاي منيڠݢلکن ماکن مينوم

ڽ توجوان. دان دبنرکن فد مالم هاري دبولن رمضانڠ الأين د بولن يفدسياڠ هاري دحاللکن 

سبحانه يڠ برتقوى کفد هللا  يڠ طاعة 2منجادي اورڠديري کيت  دان مڠاجر انتوق مالتيه

 .وتعالى

دق ، تيدان مڽمبوڽيکن ديري  فواس اداله عبادت يڠ فاليڠ موده انتوق منيفوعبادت 

دان  2وت روکنكا يڠ بتول مڠيدڠن چار يڠ منونيکن فواس  كمري كم. يڠ ألين 2سفرت عبادت

ڠ ي سبحانه وتعالىاوله هللا  يکنتقوى، صفة يڠ مليا يڠ دجنج اکن مندافت کلبيهن 2ڽادب



 

4 

 يڠ ألين 2دڠن فهال، دمان فهال فواس ايت تيدق بوله دبنديڠ دجنجيکن فهال يڠ ساڠت بسر

 :سلمصلى هللا عليه و حديث قدس ي يڠ دروايتکن اوله رسول هللا کران فرمان هللا تعالى ددالم 

ُُّ ََُُلُ ُآَدمَُُنَُابحَُُعَملَُُك  وََُُعامَُالّصََُُِّله نَاَُلَُُفه 
َ
جُحَُوأ

َ
َماُبَهَُُزَىأ ُ َُِنه ابَهُ َُطَعاَمهُ ُكُ َيتح َُوََشَ

جُحَُمنُح
َ
هُ َُلُأ نَاَُلُُفََصَعام 

َ
جُحَُوأ

َ
 حمد[]رواه أ .بَهَُُزَىأ

اکوله يڠ  كم. ، مألينکن فواسمأنس ي ايت دسرهکن کفداڽعمل  2)مقصودڽ(: تيف

سڽ اکو يڠ ممبال ك، مماکن مينومڽ کران اکووهڽ دي سڠݢوف منيڠݢلکن سسڠݢمننتوکنڽ. 

 کلق(. )فد هاري قيامة

تعالى  هللا. دان دبڠکيتکن سموالي ستله کيت منيڠݢل دنيا هللا اين اکن دراسأبالسن 

ڠ ي كمرياساله ر  ي جاݢ درفد تيدور.ؤ دان بڠکيت مالل ي تيدور ؤ اتي ايت ماللممڠاجر کيت 

تتافي ميمفي يڠ مناکوتکن ساڠت  ، يڠ سدف دان سليساتيدور والوفون دتمفت يڠ نعمة

تله يا ، ميمفي يڠ مڽنڠکن ساڠت مڠݢمبيراکن.يڠ تيدور دتمفت يڠ سوسه كمريراساله  مڽيقسا.

وده اداله انتوق بکالن کيت سسسفاي کيت سدر سݢل عمل يڠ کيت بوات اين  چونتوه کماتين

 .ماتي

 كبأي دانددنيا  كأيکفد هللا انتوق بفواس مڠاجر کيت منجادي اورڠ يڠ برتقوى عبادت 

، اسيڠ تيدق برفو  كمرياين.  يڠ مندافت کلبيهنسهاج  يڠ برفواس كمرياڽ ه سسوده ماتي.

اڠت کن سهاج منڠݢوڠ دوسا يڠ سبو  بهکن تيدق مندافت کلبيهن اين,بوکن سهاج دوساڽ بسر، 

 ددالم حديث:دسبوت . دڠن سبب منيڠݢلکن ساتو هاري فواس 2، بهکن روݢي يڠ سباڽقڽبسر

 ، بردوسا بسرله دي.ڠݢلکن فواس بوکن کران عذور )مقصودڽ(: سسياف يڠ مني

 هللاوالوفون فواس ايت.  باݢيڽ مڠقضاکنواجب اکن منڠݢوڠڽ سسوده ماتي. دي 

 دڠن سبب، دي تيدق بوله مڠݢنتيکن فهالڽ دي مڠقضاکن فواس دڠن دوساڽنکن فو مڠم

وفون ات عمورڽ سريبو تاهون ن فو لو وا دي برفواس سفنجڠ هيدوفڽهاري ايت والوفون  ساتو

 لبه.

مڠهارفکن  ڠ اخيري وميڠݢ 2دساعتکيت مڠمبيل کلبيهن درفد عبادت فواس اين ماريله 

 تو يمان دسبسبݢدان مندافت کلبيهن يڠ ترسبوت  سبحانه وتعالىدتريما اوله هللا فواس کيت 

 :صلى هللا عليه وسلماوله رسول هللا 
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لََوات ُ ُمُحالحَُُالصه ُ ُس  َع ُةُ َوالح ُ ََُِلُُم  َع ُةَُالح َكّفََراٌتَُُرَمَضانَََُُِلَُُوَرَمَضانُ ُم  نُهبَبُحَُماُم  ََُه 
َََبُاجُحََُِذا َُحَُت  ]رواه مسلم[ُ.َكَبائَرَُا

 انضمر ، جمعة سهيڠݢ جمعة )دالم ماس سميڠݢو( دان صودڽ(: سمبهيڠ ليم وقت)مق

ڽ سکيراڽ يڠ دبوات دانتارا 2ڠهافوسکن دوسام سهيڠݢ رمضان )دالم ماس ستاهون(

 دوسا يڠ بسر.دتيڠݢلکن 

دالم  کاليفون باڽق والو باڽق مان سيڠ کچيل يڠ  2دوسا سکنو رمضان مڠهافمعناڽ 

 کيت.هللا تعالى منريما عبادت فواس  2مودهن. کلبيهن فواس يڠ ساڠت بسرايتله . ماس ستاهون 

ُ
َ
َُأ وذ ُب ََُمَنُٱع  عُحٱّلِله  .لرهَجعمَُٱَطاَنُلشه

رُ  َيُ َرَمَضاَنَُُشهح نزََلُفَعهَُُٱَّله
 
رحَءانُ أ َهاَسَُوَبّعََن ٖتُّمََنُُٱَحق  ٗدىََُّل َدىُ ه  حه  رحَُاَنُ وَُُٱل ُٱَحف 

ُ م  رََُفَمنَُشَهَدَُمَك  هح ُُٱلشه ي رَيد  َُۗ َخَر
 
ُأ يهام 

َ
ُأ ةُّٞمَنح َُسَفرُٖفَعَده ََُعَ  وح

َ
َوَمنََُكَنَُمرَيًضاُأ ُُۖ ه  مح فَلحَعص 

 ُ ُُٱّلِله م  َُبَك  ُُٱَحب سح م  ُبَك  ََُوَّلُي رَيد  َمل واُُْٱَحع سح ةََُوتَل كح واُُْٱَحعَده ََُوتَل َكّبَ  َُماَُهَدى كُ ُٱّلِله ََُعَ  مح
وَنُ ر  ك  ُتَشح مح َوةَُُمِإََذا١٨٥َُوَََعلهك  َُدعح َجعب 

 
أ َُُرَيٌبُُۖ ُفَإَّّنَ لََكَُعَبادَيَُعَّنَ

َ
اعََُسأ ََِذاَُدََعنَُُِۖٱَله

وَنُ د  ُيَرحش  مح َ واَُِْبَََُعلهه  َم َتَجعب واَُْلَُوۡلح ؤح  [٣٨١-٣٨٢:  ]سورة البقرة١٨٦ُفَلحَبسح

ورونكن داملڽ دتولن رمضان، بولن يڠ دب (هاري يڠ دتنتوكن ايت اياله فببرا))مقصودڽ(: 

تونجوق ايت دان في أمڠن 2سننجال فتونجوق باڬي مأنس ي دان في ان سباڬءالقر (رموألنف)

ت فنڬري تمد)انتارا كامو حاضر د فسياايت، بارڠ نار . ك(انتارا يڠ حق دان يڠ باطل)مبيدا ف

دالم  وساكيت ات فسيان ايت، دان بارڠد بولف واسفبولن ايت، مك هندقله اي بر د (تيڠڬلڽ

د ف، سباڽق هاري يڠ دتيڠڬلكنڽ ايت، (واسفواجبله باڬيڽ بر )، مك (اللو اي بربوك)رجالنن ف

و. دان رن باڬيماي كسوكکي كموداهن باڬيمو، دان تيدق مڠهندقکين. هللا مڠهندقيڠ أل  2هاري 

يڠ دبريكن  ڽتونجوقفڠكن هللا اتس ڠنڽ دان هندقله كامو مڠاڬو كن بيال فهندقله كامو منچوكو 

، (جوابله)دامو تنتڠ اكو، مك فكو برتاڽ ك2همبا بيلفاي كامو برشكور. دان افدامو، سفك

و، كادفن كاي مموه بيلفرموهونن اورڠ يڠ بردعا افبهواسڽ اكو اداله دكت. اكو مڠابولكن 

ر مريك كو، اڬادفقله مريك برايمان ككو دان هند (رينتهف لسڬ)مك هندقله مريك ايت ممنوهي 

 .رن اساللو برادا دالم كبن
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ُ ُ ٱبَاَرَك مُحُّلِله َُوََك  َُُل ََ ُةَُٱَكَتاَبُوََُحُٱَِف مُحُ،لسُّ ََُُوَنَفَعََنُمِإَيهاك  ُٱب
َُٱيَاَتُوَُلح ُ. ُةَُمَُكُحۡلح

ُ
َ
َُُوُحأ َُتغُحَذاَُواَسُحَلَُه ُُ ول  َُٱفَر  مُحَحُٱُّلِله حُٱَولََسائَرََُُعَظعَمَُلَُوََك  سُحل حُٱنَيُوَُلَمَُم  سُحل َوُُۥلََماَتَُِنههُ م  ه 
َُحُٱ ور   .لرهَحعمُ ٱَغف 

 

 (10/07/2015) ٣3١١رمضان  2١


