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عمالن يڠ دتونتوت دالم رمضان

16 اڤريل  2021 / 4 رمضان  1442

ِه  بِاللَّ َوَنُعْوُذ  َوَنْسَتْغِفُرُه.  َوَنْسَتِعْينُُه  َنْحَمُدُه  لِّلِه  َاْلَحْمُد 
ُه  اللَّ َيْهِدِه  َمْن  َأْعَمالِنَا.  َسيَِّئاِت  َوِمْن  َأْنُفِسنَا  ُشُرْوِر  ِمْن 

َفَل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفَل َهاِدَي َلُه. 

ُه َوْحَدُه َل َشِريَك َلُه، َوَأْشَهُد  َوَأْشَهُد َأْن َل إِٰلَه إِلَّ اللَّ
ْم  َوَسلِّ َصلِّ  َاللَُّهمَّ  َوَرُسوُلُه.  َعْبُدُه  ًدا  ُمَحمَّ َسيَِّدَنا  َأنَّ 
َوَمْن  َوَأْصَحابِِه  آلِِه  َوَعَلى  ٍد  ُمَحمَّ َسيِِّدَنا  َعَلى  َوَباِرْك 

ْين.  َتبَِعُهْم بِإِْحَساٍن إَِلى َيْوِم الدِّ

اَي  َوإِيَّ ُأْوِصْيُكْم  َه،  اللَّ ُقوا  اتَّ ِه،  اللَّ ِعَباَد  َفَيا  َبْعُد،  ا  َأمَّ
ِه، َفَقْد َفاَز اْلُمتَُّقْوَن. بَِتْقَوى اللَّ

  ه ماريله كيت برسام2 منيڠكتكن كتقواٴن كڤد اللَّ
دڠن ملقساناكن سڬال ڤرينته دان منيڠڬلكن سڬال 
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درحمتي  دان  دبركتي  كيت  موده-مودهن  لرڠنڽ. 
ه  ددنيا دان اخيرة. اللَّ

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

ليمڤهن  كبركتن،  ڤنوه  يڠ  بولن  اداله  رمضان  بولن 
ه . ستياڤ عمل عباده  رحمة دان كامڤونن درڤد اللَّ
دليمڤهكن ڤهال يڠ برڬندا2 ملبيهي ڬنجرن يڠ بياسا. 
دالم بولن اين كيت دڬالقكن ممڤرباپقكن عمالن سنة 
دان  برتقوى  يڠ  اورڠ  كالڠن  دالم  منجادي  اڬر كيت 
دالم    ه  اللَّ رسول  سبدا  دوسا.  سڬال  دامڤونكن 

حديث رواية امام المسلم;

َأْمَثالَِها  َعْشُر  اْلَحَسنَُة  ُيَضاَعُف  آَدَم  اْبِن  َعَمِل  ُكلُّ 
إِلاَّ   : َوَجلاَّ َعزاَّ  ُه  اللاَّ َقاَل  ِضْعٍف.  ِماَئِة  َسْبِع  إَِلى 
َشْهَوَتُه  َيَدُع  بِِه  َأْجِزي  َوَأَنا  لِي  ُه  َفإِناَّ ْوَم،  الصاَّ
ِعنَْد  َفْرَحٌة  َفْرَحَتاِن:  ائِِم  لِلصاَّ َأْجلِي.  ِمْن  َوَطَعاَمُه 
ِه.  َوَلُخُلوُف فِيِه َأْطَيُب  فِْطِرِه، َوَفْرَحٌة ِعنَْد لَِقاِء َربِّ

ِه ِمْن ِريِح اْلِمْسِك ِعنَْد اللاَّ

khutbah 04 - 2021.indd   11 29/03/2021   3:03:50 ptg



12

ڤهالڽ  آدم،  انق  عمالن  ستياڤ  برمقصود:  يڠ 
سهيڠڬاله  ڬندا  كالي  سڤولوه  دڬنداكن  اكن 
ه بركات: كچوالي  توجوه راتوس كالي ڬندا. اللَّ
ڤواسا. سسوڠڬوهڽ اي ميليق اكو. اكو-له يڠ 
اورڠ  ڤهالڽ.  ڬنجرن  ممبهاڬي-بهاڬيكن  اكن 
يڠ برڤواسا ايت تله منيڠڬلكن نفسو شهوة دان 
ماكن مينوم كران اكو. اورڠ يڠ برڤواسا مميليقي 
بربوك  كتيك  كڬمبيراٴن  كڬمبيراٴن:  دوا 
توهنڽ.  برتمو  كتيك  كڬمبيراٴن  دان  ڤواسا 
سسوڠڬوهڽ باٴو مولوت اورڠ يڠ برڤواسا لبيه 

واڠي درڤد واڠين كستوري.

انتارا عمالن يڠ دتونتوت دالم بولن رمضان اين اياله 
ممڤرباپقكن صلة تراويح سهيڠڬ 20 ركعة دايكوتي 
صلة وتر 3 ركعة سباڬايمان َقْول ُمْعَتَمد دالم مذهب 
دان  رواتب  سنة  صلة  تهجد،  صلة  الشافعي، 
دڬالقكن  جوڬ  كيت  ايت  دسمڤيڠ  لڬي.  لٴين2 
ممڤرباپقكن ذكر، برصدقه دان ممباچ القرءان. ڬالقن 
ماله  سهاج،  برَتَداُرس  ستاكت  بوكن  القرءان  ممباچ 
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ر ممهمي ستياڤ مقصود  دتونتوت اونتوق كيت برَتَدبُّ
ايات القرءان. 

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

عمل  سڬال  ممڤرتيڠكتكن  برسام2  كيت  ماريله 
ڤستي  بلوم  كيت  كران  اين  رمضان  بولن  دالم  عباده 
  ه اكن برتمو دڠن رمضان يڠ اكن داتڠ. فرمان اللَّ

دالم سورة الَعْصر ايات 1 هيڠڬ 3:
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يڠ برمقصود: دمي ماس. سسوڠڬوهڽ مأنسي 
يڠ  مريك  كچوالي  كروڬين،  دالم  براد  ايت 
برايمان دان مڠرجاكن عمل صالح دان برڤسن2 

كڤد كبنرن دان برڤسن2 كڤد كصبرن.
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اُكْم  ُه لِْى َوَلُكْم فِْى الُقْرَءاِن اْلَعظِْيِم، َوَنَفَعنِْى َوإِيَّ َباَرَك اللَّ
ْكِر اْلَحِكْيِم، َوَتَقبََّل ِمنِّْى َوِمنُْكْم  بَِما فِْيِه ِمَن اْلَياِت َوالذِّ

ِمْيُع اْلَعِليُم. ُه ُهَو السَّ تَِلَوَتُه، إِنَّ

َه اْلَعظِْيَم لِْى َوَلُكْم َولَِساِئِر  َأُقْوُل َقْولِْى ٰهَذا َوَأْسَتْغِفُر اللَّ
َواْلُمْؤِمنَاِت،  َواْلُمْؤِمنِْين  َواْلُمْسِلَماِت  اْلُمْسِلِمْيَن 

ِحْيُم. ُه ُهَو اْلَغُفْوُر الرَّ َفاْسَتْغِفُرْوُه، إِنَّ
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