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برمقصود" :واهاي اورغ يغ براميان ،طاعتله كامو كفد اهلل
دان طاعتله كامو كفد رسول اهلل دان كفد "أوىل األمر"
(اورغ يغ بركواس) درفد كالغن كامو .كمودين جكـ
كامو بربنته-بنته (برسليسيهن) دامل سسواتو فركارا ،مكـ
هندقله كامو مغمباليكنث كفد (كتاب) اهلل (القرءان) دان
(السنة) رسولث ،جكـ كامو بنر براميان كفد اهلل دان
هاري أخرية .يغ دمكني اداله لبيه باءيق (باضي كامو) ،دان
لبيه ايلوق فوال كسودهنث".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
ماريله كيت منيغكتكن كتقواءن كفد اهلل سبحانه
وتعاىل دغن برسوغضوه-سوغضوه ملقساناكن سضاال
فرينتهث دان منيغضلكن سضاال الرغنث .موده-مودهن
كيت مندافت رمحة دان كربكنت هيدوف ددنيا دان
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داخرية .خطبة فد كالي اين اكن ممفركاتاكن تاجوق فواسا
عملن فثوخني جيوا.
فواسا منوروت بهاس ارتيث مناهن ديري ماناكاال
دري سضي اصطالح شرع ،فواسا برمقصود مناهن ديري
درفد ماكن ،مينوم دان فركارا يغ ممبطلكن فواسا برموال
دري تربيت فاجر سهيغض تربنم ماتهاري برسرتا نية.
فرمان اهلل سبحانه وتعاىل يغ دباخكن فد اول خطبة تادي
دامل سورة البقرة ايات  183يغ برمقصود:
"واهاي اورغ يغ براميان! كامو دواجبكن برفواسا
سباضاميان دواجبكن اتس اورغ يغ دهولو درفد كامو،
سوفاي كامو برتقوى".
معاشراملسلمني رمحكم اهلل،
سسوغضوهث عبادة فواسا مميليقي منفعة ،كلبيهن
دان حكمه يغ ترسنديري .اهلل سبحانه وتعاىل تله ممربيكن
كلبيهن يغ باثق كفد همباث يغ برفواسا دامل بولن رمضان،
انتارا كلبيهن فواسا اياله دافت مثوخيكن جيوا سسأورغ
درفد هاوا نفسو.حال اين كران مأنسي يغ كهيدوفنث
برلندسكن هاوا نفسو مسات اكن مثببكن جيواث اكن
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ترمخر دان كوتور .مك مأنسي يغ كوتور جيواث دان تيدق
براوسها ممربسيهكنث اداله اورغ يغ روضي دسيسي اهلل
سبحانه وتعاىل .فرمان اهلل سبحانه وتعاىل دامل سورة
الشمس ايات  10يغ برمقصود:
"دان سسوغضوهث همفاله اورغ يغ منجاديكن ديريث يغ
سديا برسيه ايت سوسوت دان تربنم كربسيهنث (دغن
سبب ككوتورن معصية)".
ايات اين منجلسكن كفد كيت بهاوا فوخنا اوتام
ككوتورن جيوا مأنسي اداله دسببكن فربواتن معصية اتاو
موغكر يغ دالكوكنث .اوليه ايت ،إسالم سباضاي اضام يغ
ممباوا مأنسي كجالن يغ لوروس تله مثدياكن خارا اونتوق
مأنسي مثوخيكن جيوا ماللوءي عباده فواسا اين.
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
افابيال سسأورغ برفواسا فد سياغ هاري ،نفسوث
اكن دديديق بوكن سهاج مناهن ديري درفد ماكن ،مينوم
دان هوبوغن كالمني سهاج ،اكن تتايف اياث جوض دافت
مراوت ككوتورن هاتي دان منوندوقكن هاوا نفسو سرتا
مغاول هاتي درفد صفة مذمومة سفرتي منخاخي،
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مغومفت ،حسد دغكي دان صفة مذمومة يغ الءين.
كتيك برفواسا اينله سسأورغ اكن مالكوكن عملن جماهدة
دغن مالوان هاوا نفسو دان سباضاي جالن فثوخني جيوا
يغ دافت مغمباليكن مأنسي كفد فطرة .حال اين دمكني
كران سسأورغ يغ برفواسا كران اهلل سبحانه وتعاىل اكن
منجادي همبا اهلل سبحانه وتعاىل يغ سبنر دان اكن ممفراوليه
ضنجرن يغ بسر دسيسي اهلل سبحانه وتعاىل .دامل سبواه
حديث يغ دروايتكن اوليه االمام البخاري درفد ابو هريرة
رضي اهلل عنه بهاواسث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
برسبدا يغ برمقصود:
اهلل برفرمان" :ستياف عمل انق آدم اداله اونتوق انق آدم
ايت سنديري ،مالءينكن فواسا .سسوغضوهث فواسا ايت
باضيكو ،دان اكو اكن ممبالس فواساث ايت .فواسا ايت
باضايكن فريساي ،مك افابيال سسأورغ كامو برفواسا،
مك جاغنله بركات كوتور دان جاغن فوال بركات كاسر.
جك سسأورغ منخاخيث اتاو مثرغث ،مك هندقله اي
مغاتكن "اكو اين فواسا" .دمي اهلل ،يغ ديري حممد براد
دامل ضغضمنث ،سسوغضوهث باءو بوسوق مولوت اورغ
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يغ برفواسا لبيه هاروم دسيسي اهلل درفد باءو كستوري.
باضي اورغ يغ فواسا اد دوا كضمبرياءن يغ مغضمبرياكنث،
افابيال اي بربوك اي ضمبريا دان افابيال اي منموءي توهنث
اي ضمبريا دغن فواساث".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
اوليه ايت ،دامل ملقساناكن عبادة فواسا اين ،اضام
إسالم تله مغاجركن برباف ادب دان خارا يغ فرلو دايكوتي
اوليه سسأورغ باضي ممفراوليه فواسا يغ بنر ممربي كسن
كفد جيوا مأنسي .انتاراث االمام الغزالي رمحه اهلل دامل
كتابث اِ ْحياَء ُعلوُم الدِين تله ممبهاضيكن فواسا كفد تيض
جنيس ،ياءيت فواسا عوام ،فواسا خصوص دان فواسا
خصوص اخلصوص .فواسا عموم اتاو عوام اياله مناهن
فروت دان كمالوان درفد ممنوهي كهندق شهوات .فواسا
تاهف اين سفرتي فواسا اورغ عوام يغ برتوجوان اونتوق
كصيحنت دان سباضايث .فواسا سفرتي اين هاث سقدر
منيغضلكن ماكن دان مينوم سرتا فركارا يغ ممبطلكن
فواسا .فواسا خصوص فوال ،اياله فواسا تاهف كدوا
ياءيت برتوجوان مناهن فندغرن ،فغليهنت ،ليده ،تاغن،
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كاكي دان سلوروه اغضوتا بادن درفد فربواتن يغ ممباوا
كفد دوسا .فواسا فد تيغكنت اين انتارا الءينث اداله اونتوق
ممليهارا دان منجاض اخالق سرتا مالكوكن عملن سنة
باضي منمبهكن الضي كربكسانن فواسا ترسبوت.
مانكاال يغ تراخري اياله فواسا خصوص اخلصوص،
ياءيت فواسا تاهف يغ فاليغ تيغضي .فواسا فد تيغكنت اين
اداله دغن منيغضلكن سضاال حال يغ بركاءيت دغن دنياوي
كخوالي يغ بركاءيت دغن اضام .سلوروه هاتي ،فيكرين
دان فربواتنث هاث مميكريكن اهلل سبحانه وتعاىل .مؤمني يغ
براد فد تاهف تيغضي اين ،فسيت دافت منعميت مانيسث
عبادة سرتا ايندهث مالكوكن كطاعنت كفد اهلل سبحانه
وتعاىل .مريك اكن دكورنياكن كتقواءن ،كبهاضياءن دان
كتنغن هاتي يغ حقيقي اونتوق تروس برعمل عبادة كفد
اهلل سبحانه وتعاىل .اوليه ايت جك سسأورغ يغ برفواسا
دغن جيوا يغ برسيه دان سوخي دري صفة مذمومة مك
سوده فسيت اي اكن ممفراوليه صفة كتقواءن كفد اهلل
سبحانه وتعاىل دان اكن منخافاي فواسا تاهف يغ فاليغ
تيغضي ياءيت فواسا خصوص اخلصوص.
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سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
جوسرتو مغاخريي خطبة فد كالي اين ،منرب ايغني
مثرو مجاعه سكالني ،ماريله كيت سام مغمبيل فلواغ دامل
بولن رمضان يغ مليا اين ،اونتوق كيت مثوخيكن جيوا
دغن مالكوكن عبادة فواسا .حال اين دمكني كران عبادة
فواسا اداله مروفاكن انتارا عبادة يغ فاليغ بركسن اونتوق
مثوخيكان جيوا دان منديديق جيوا مأنسي سوفاي كمبالي
كفد فطره .مسوض اوسها فثوخني جيوا يغ دالكوكن دامل
بولن رمضان اين دافت ممبنتوق ديري كيت منجادي مؤمني
يغ برتقوى دان براستقامة دامل ملقساناكن عبادة كفد اهلل
سبحانه وتعاىل .فرمان اهلل سبحانه وتعاىل دامل سورة
االسراء ايات :84
ﯢﯣﯤ ﯥﯦﯧﯨ ﯩﯪﯫ ﯬﯭ

برمقصود " :كاتاكنله (واهاي حممد)" :تياف سأورغ
برعمل منوروت فمباوءان جيواث سنديري ،مك توهن
كامو لبيه مغتاهوي سيافاكه (دانتارا كامو) يغ لبيه بتول
جالنث".
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ن ﮧﮍﭮ ﮡ
اَب اركاَ ﭞ ﯬﯶ ََِبلْ ُق ْر اء َِان ﯻ اوناَـف اع ِ َ
ﮢ ﮣ ﮤ وَتَقَبَّلَ ﭞ ﮖ

ِت اال اوتا ُهَ

ﰅﰆ

ﰇ ﰈ ﮩ ﯧ ﭦ اَو ﭲ ﭹ ﯣ ﯬ ﯶ

وَلسَائر ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

َي ﭝاَةَٱلتَّائِب اِيَ
ينَ او اَ
ﰁفَ اياَف ْو ازَٱلْ ُم ْس اتغف ِر اَ
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