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KOLEKSI SMS KATA-KATA MUTIARA BULAN ROMADHON 
 
 
Bila dalam kata perbuatan tergores salah &amp; khilaf, dgn segala kerendahan hati 
terucap mhn maaf setulus2nya. Selamat menunaikan ibadah puasa 1430 H  
  
Ya Allah, muliakan &amp; sayangilah saudaraku ini, bahagiakan keluarganya, berkahi 
rizkinya, kuatkan imannya. Berikanlah kenikmatan ibadahnya, jauhkan dari segala 
fitnah. amiin. "AHLAN WASAHLAN YA RAMADHAN 1430 H", mohon maaf lahir dan 
batin. 
  
Selembut embun dipagi hari, tengadah tangan sepuluh jari, ucapkan salam setulus 
hati, selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadhan, mohon maaf lahir & 
bathin. 
  
Marhaban yaa Ramadhan, pucuk selasih bertunas menjulang dahannya patah tolong 
betulkan, puasa Ramadhan kembali menjelang, salah dan khilaf mohon dimaafkan. 
Selamat Menunaikan Ibadah puasa.  
  
Hari berlalu begitu cepat segudang aktivitas telah menguras tenaga & pikiran kita, 
hingga tanpa terasa hanya dalam hitungan berapa puluh jam lagi kita akan songsong 
fajar suci ramadhon yang akan mencuci lahir dan batin kita selama 1 tahun. Tapi 
sebelumnya dengan segala kerendahan hati, saya mohon maaf lahir dan batin, 
sebelum akhirnya kita akan berserah diri pada Allah SWT. Amin...  
 
Assalamualaikum Wr.. 
Buka hati dapat CINTA  
Buka fikiran .... dapat ILMU  
Buka mata.......cari Rizki...  
& buka Handphone 1 pesan diterima  
"Selamat menjalankan ibadah puasa, wish Allah give U the Best lives. I Pray... N 
Mohon dimaafin segala ksalahan2 _____ ya? Tq Marhaban Ya Ramadhan 1431 
Hijriah. 
  
Sebelum lidah keluh, sebelum hati keabali membeku, sebelum jempol kaku & sulit 
hanya untuk sekedar minta maaf lewat sms & sebelum semua operator sibuk... 
MOHON Maaf atas semua khilaf yg ku lakuin. Maafin yaks !  
 
Marhaban yang ramadhan... bulan suci kembali tiba... saat tepat menyucikan diri dari 
segala dosa... tanpa basa basi mohon dimaafkan segala kesalahan.  
  
Pergilah keluh, ku tak mau berteman dengamu. Silahkan kesah kau bukan takdirku, 
mujahadah adalah temanku, dakwah adalah nafasku, dan Allah adalah kasihku. 
Maafkan segala kesalahan.   
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Mengingat kata yang salah, hati yang berprasangka, janji yang terlupakan, sikap & 
sifat yang menyakitkan, di hari ini ijinkanlah ku juga mengucapkan mohon maaf 
LAHIR DAN BATHIN. 
  
Pelanggan yang terhormat. Selamat menunaikan ibadah puasa 1930 H. Mohon maaf 
lahir dan batin.  
 
Sebelum HCl jadi basa, NaOH jadi asam, NaCl jadi manis n glukosa jadi asin, hati 
selalu tertengadah mengharap titrasi maaf dari buret hatimu. Marhaban Ya 
Ramadhan.   
  
Anak melayu mengail ikan, perahu berlabuh ditengah lautan, sambil menunggu 
datangnya ramdhan jari ku susun mohon ampunan, selamat menyambut bulan suci 
ramadhan bagi semua umat muslim.  
  
Mungkin hari-hari yang lewat telah menyisakan sebersit kenangan yang tak 
terlupa..., ada salah, ada khilaf, ada dosa yang mengikuti perjalanan hari-hari itu.  
Agar tak ada sesal, tak ada dendam, tak ada penyesalan, mari kita sama-sama 
sucikan hati, diri, dan jiwa kita. Marhaban Yaa Ramadhan.  
  
Jika hati ini seringkali jengkel,  
Jadikan ia jernih sejernih XL,  
Jika hati ini seringkali iri,  
Jadikan ia cerah secerah MENTARI,  
Jika hati ini seringkali dendam  
Jadikan ia penuh kemesraan FREN  
Jika hati ini seringkali dengki  
Jadikan ia penuh SIMPATI  
Ahlan Wa Sahlan Wa Marhaban Ya Ramadhan  
Bebaskan Diri dari ROAMING dosa,  
Raihlah HOKI  
Raihlah JEMPOL dari Ilahi  
  
Semoga di bulan Ramadhan ini kita bisa beningkan hati seperti XL,  
Dapat berpikir luas seperti SIMPATI,  
memberi maaf secara cuma2 seperti AS,  
memberi banyak kesempatan seperti IM3,  
murah senyum seperti JEMPOL,  
& yang paling penting kita dpt berpikir cerah seeprti MENTARI.  
Sebelum cahaya Illahi dipadamkan,  
sebelum langit runtuh,  
sebelum pintu taubat ditutup,  
sebelum malaikat menjemput,  
sebelum ramadhan tiba,  
maaf kalau ada perkataan yang menyinggung sampai telinga panas seperti ESIA..  
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Berharap padi dalam lesung, yang ada cuma rumpun jerami,  harapan hati bertatap 
langsung, cuma terlayang sms ini.  
Sebelum cahaya padam, Sebelum hidup berakhir, Sebelum pintu tobat tertutup, 
Sebelum Ramadhan datang, saya mohon maaf lahir dan bathin.  
  
Jika semua HARTA adalah RACUN maka ZAKAT-lah penawarnya,  
Jika seluruh UMUR adalah DOSA maka TAQWA&amp;TOBAT lah obatnya,  
Jika seluruh BULAN adalah NODA maka RAMADHAN lah pemutihnya,MOHON MAAF 
LAHIR & BATHIN,SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA.  
  
Bila hati saling terpaut rasa cinta terjalin indah  
Bila salah & Khilaf telah terjadi maka Mohon Maaf  
Lahir & Batin atas kesalahan,  
 
Marhaban Ya Ramadhan  
Selamat Menunaikan Ibadah Puasa  
Semoga kita selalu diberkahi dibulan yang penuh mahrifah  
  
Jika hati seputih awan jangan biarkan ia mendung, jika hati seindah bulan hiasi 
dengan senyuman...  
Marhaban ya ramadhan, selamat menunaikan ibadah puasa mohon maaf lahir dan 
bathin.  
  
Gersang bumi tanpa hujan... gersang akal tanpa ilm... gersang hati tanpa iman... 
gersang jiwa tanpa amal...   
Marhaban ya ramadhan, selamat menunaikan ibadah puasa mohon maaf lahir dan 
bathin. 
  
Ya Allah  
Perkayalah Saudaraku ini dengan keilmuan  
Hiasi hatinya dengan kesabaran  
Muliakan wajahnya dengan ketaqwaan  
Perindalah fisiknya dengan kesehatan  
Serta terimalah amal ibadahnya dengan kelipat gandaan  
Karena hanya Engkau Dzat penguasa sekalian alam  
Marhaban Ya Ramadhan...  
Mohon maaf lahir dan bathin...  
  
SEIRING TERBENAM MENTARI DI AKHIR SYA’BAN,  
TIBALAH KINI BULAN RAMADHAN,  
PESAN INI SEBAGAI GANTI JABAT TANGAN UNTUK  
MOHONKAN MAAF DAN KEKHILAFAN.  
MARHABAN YA RAMADHAN.  
 
Gelap malamMU ku terjaga, karnaMU ku bergerak melangkah menuju mentariMU, 
kusambut pemberianMU , dengan harapan kudapat keridoanMU...  
Selamat menunaikan Ibadah Puasa.   
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Manusia tak pernah Luput dari salah dan khilaf  
karena manusai bukan mahkluk yang sempurna  
di bulan yang suci ini mari kita bermaafan  
agar tak ada dendam dan rasa dengki  
marhaban ya ramadhan  
mohon maaf lahir batin  
  
Matahari berdzikir,  
angin bertasbih dan pepohonan memuji keagungan-Mu,  
Semua menyambut datangnya malam Seribu Bulan,  
Selamat datang Ramadhan, Selamat beribadah puasa,  
Mohon Maaf Lahir dan Bathin.  
  
Hidup ini hanya sebentar lagi  
bentar marah,bentar ketawa  
betar berduit,bentar boke’  
bentar senang, bentar susah  
ooo ye, bentar lagi bulan puasa  
met ramadhan,  
mohon maaf lahir bathin  
  
Tiada kemenangan tanpa dzikrullah  
tiada amal tanpa keikhlasan  
tiada ampunan tanpa maaf dari sesama  
marhaban ya ramadhan..  
  
Fajar ramadhan segera menghampiri dunia, selembar sutra menghapus noda, 
sebening embun penyejuk kalbu, sucikan hati bersihkan jiwa di bulan yang suci. 
selamat menunaikan ibadah puasa 1431 H semoga amal kita diterima disisi Alllah 
SWT, Amiiin... 
  
Marhaban ya Ramadhan,  
semoga bulan ini penuh BBM (Bulan Barokah dan Maghfirah)  
mari kita PREMIUM (Pre Makan dan Minum)  
serta SOLAR (Sholat Lebih Rajin ), dan  
MINYAK TANAH (Meningkatkan Iman dan Banyak Tahan Nafsu Amarah)  
serta PERTAMAX (Perangi Tabiat Maksiat)  
Mohon Maaf Lahir dan Bathin  
  
Tiada kata yang dapat terucap.  
Hati merasa malu, dalam kalbu q bisa menjerit Tuhan.  
Batin menangis, betapapun dosa itu, aku yakin KAU maha pengampun.  
Saat aku sedih, hanya padamulah aku cerita.  
Saat aku marasa sendiri, aku yakin kaupun bersamaku  
Tuhan, aku rela saat ini jika harus menghadapmu.  
Jika ITU LEBIH BAIK, ridhoMUlah yang senantiasa aku harap  
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Maafkan aku Tuhan, maafkan aku wahai smua hamba Allah yang ada di alam fana ini  
 
Marhaban ya ramadhan  
termenung ku sejenak  
mengingat akan keselahanku yang lampau  
andai kalian smua ada disini sobat  
maafku trucap dari hati yang paling dalam..  
maafin ya, semua kesalahanku  
  
Perkataan yg indah adlh ALLAH  
Lagu yg merdu adlh ADZAN 
Media yg terbaik adlhAL-QUR’AN  
Senam yg sehat adlh SHALAT  
Diet yg sempurna adlh PUASA  
Kebersihan yg menyegarkan adlh WUDHU  
Perjalanan yg indah adlh HAJI 
Khayalan yg baik adlh ingat akan DOSA & TAUBAT  
<slamat MENYAMBUT BULAN SUCI RAMADHAN>  
Mudah2an bln yg suci ini bs membawa iman dan takwa, Amien..  
  
Let’s join us for RAMADHAN SALE  
Diskon pnghapus dosa besar2an s/d 100% utk semua jns dosa  
Tin9ktkn ibadah wajib, sunnah, perbnyk istigfar & shdaqah  
Lebih heboh lg, ikuti DOOR PRIZE lailatul qadar  
Slamat berpuasa maaf lahir batin  
  
Nafaspun menjadi tasbih, tidurpun menjadi ibadah, amal diterima&doa2 dijabah  
bagi orang yang shaum&rajin membaca Kitab-Nya di bulan ramadhan  
Marhaban ya Ramadhan, maaf lahir dan bathin, selamat menjalankan ibadah PUASA  
 

 


