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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 اخرية.
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خطبة فد كالي اين اكن ممفركاتاكن تاجوق استقامه دغن
عملن فواسا امن.
بولن رمضان يغ بارو براللو باثق منديديق كيت
اونتوق منيغكتكن عمل عبادة اونتوق مربوت ضنجرن
فهاال يغ برليفت ضندا درفد اهلل سبحانه وتعاىل .نامون
بضيتو ،افابيال براللوث بولن رمضان بوكنث برمعنى كيت
سوده بوليه مغورغكن عمل عبادة يغ كيت الكوكن سبلوم
اين ،بهكن كيت دتونتوت اونتوق سنتياس ممفرتيغكت دان
ممفرباثق عملن كيت كفد اهلل سبحانه وتعاىل .فرمان اهلل
سبحانه وتعاىل يغ دباخكن فد اول خطبة تادي دامل سورة
الشرح ايات  7هيغض  8يغ برمقصود:
"كمودين افابيال اغكاو تله سلساي (درفد سسواتو عمل
صاحل) ،مك برسوغضوه-سوغضوهله اغكاو براوسها
(مغرجاكن عمل صاحل يغ الءين) دان كفد توهنمو سهاج
هندقله اغكاو مموهون (اف يغ اغكاو ضمر دان ايغيين)".
معاشراملسلمني رمحكم اهلل،
دامل كسرونوقكن كيت مثمبوت كداتاغن شوال،
جاغن كيت لوفا بهاوا بولن اين اداله منجادي فغوكور سام
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اد رمضان يغ براللو ممربي كسن اتاو تيدق دامل كهيدوفن
كيت .سواجرث اومت إسالم فرلو براوسها منمبه فهاال دان
منيغكتكن عملن سخارا برتروسن سلفس بولن رمضان.
عملن يغ دالكوكن سخارا برتروسن اكن مغاجر كيت
اضر سنتياس مراساكن نعمت برعمل كران ستياف عملن
يغ دالكوكن دغن هاتي دان جيوا يغ اخالص اكن
منداتغكن راس كسرونوقكن دان نعمت دامل برعبادة.
اونتوق توجوان يغ ترسبوت ايت ،عملن يغ داجنوركن دان
دضالقكن دامل بولن شوال اين اداله عملن فواسا سنة امن
هاري دبولن شوال .فواسا سنة امن اين اداله لبيه افضل
دالكوكن سخارا برتوروت فد اول بولن شوال ياءيت
برموال دري دوا شوال دان سرتوسث .واالوباضاميانافون
عبادة اين بوليه جوض دالكوكن سخارا برسالغ-سلي
سفنجغ بولن شوال.
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
انتارا كلبيهن دان حكمه برفواسا امن هاري فد بولن
شوال اين اياله اورغ يغ برفواسا سنة امن شوال اين اكن
مندافت ضنجرن فهاال برفواسا ستاهون .جك فواسا دبولن
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رمضان اهلل سبحانه وتعاىل منجنجيكن فغامفونن دوسا يغ
اللو ،مك دغن ملغكفكن فواسا امن هاري دامل بولن شوال
فهاالڽ سام سفرتي برفواسا ستاهون .حال اين برتفنت دغن
حديث يغ دروايتكن اوليه االمام الرتمذي درفد ابو ايوب
رضي اهلل عنه ،بهاواسث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
برسبدا يغ برمقصود:
"بارغسيافا برفواسا فد بولن رمضان اللو دايريغيث دغن
فواسا امن هاري بولن شوال ،برارتي اي تله برفواسا
ستاهون فنوه.
منروسي فواسا سنة امن شوال اين جوض اومت إسالم
اكن ترالتيه اونتوق منروسكن عملن فواسا سنة فد بولن
الءين بوكن سقدر هاث منوغضو كداتاغن بولن رمضان
سهاج .حال اين سخارا تيدق لغسوغ اكن ممبنتو سسأورغ
اونتوق مالكوكن عمل عبادة سخارا برتروسن سباضاميان
حديث يغ دروايتكن اوليه االمام البخاري يغ برمقصود:
"دري مسروق رضي اهلل عنه كاتث اكو برتاث كفد عاءيشه
رضي اهلل عنها :افاكه عمل يغ فاليغ دسوكاءي نيب صلى
اهلل عليه وسلم ؟ جوابث ،عمل يغ دالكوكن سخارا تروس
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منروس".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
سالءين ايت ،فواسا سنة امن شوال اكن منديديق
ديري سسأورغ اضر سنتياس برسدرهان دامل مثمبوت
عيدالفطري .حال اين دكاتاكن دمكني كران افابيال
سسأورغ مالكوكن عملن فواسا فد بولن شوال برمعنى
اي تله مغوتاماكن كلبيهن دان ضنجرن برعبادة فد بولن
شوال بربنديغ تراللو برلبيهن دامل مثمبوت عيدالفطري.
سسواتو يغ لبيه فنتيغ اياله فواسا سنة امن شوال اكن
مالهريكن صفة استقامه دامل برعباده كران عمل عباده ايت
بوكن ترلتق فد بولن رمضان سهاج ،بهكن عمل عباده
هندقله دالكوكن سخارا استقامه دان برتروسن سفنجغ
ماس .دامل سبواه حديث يغ دروايتكن اوليه االمام البخاري
يغ برمقصود:
"درفد عاءيشه رضي اهلل عنها .كاتث :اورغ برتاث كفد نيب
صلى اهلل عليه وسلم :عمل مانكه يغ فاليغ دخينتاءي اهلل؟
بلياو بركات :يغ دكرجاكن سخارا تتف واالوفون
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سديكيت .بلياو بركات الضي :الكوكنله عمل فربواتن
مان يغ سغضوف كامو الكوكن".
اوليه ايت اونتوق ممفراوليه جيوا يغ استقامه دامل
برعمل ،كيت هندقله سنتياس مالكوكن عمل عباده دغن
هاتي يغ اخالص دان براوسها ممفرباثق عملن سرتا بردعاء
كفد اهلل سبحانه وتعاىل اضر دكورنياكن كيت دغن هاتي
يغ سنتياس برمساغت اونتوق برعباده فد ستياف ماس .اكن
تتايف سكرياث عملن يغ دالكوكن بوكن اتس داسر
استقامه ،فسيت تيدق اكن دافت برتروسن دان هاث برصفة
مسنتارا يغ اخريث اكن تيمبول فراساءن مجو دامل برعباده.
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
جوسرتو باضي مغاخريي خطبة فد كالي اين ،منرب
مثرو كفد مجاعه سكالني ،امبيله كسمفنت دامل بولن شوال
اين اونتوق براوسها ملقساناكن فواسا امن اين .باضي يغ
بلوم برموال ،تامنكنله كعزمن دان كيقينن بهاوا كيت ممفو
اونتوق ملقساناكنث واالوفون دامل سواسان مراعيكن
عيدالفطري يغ فنوه دغن فلباضاي جمليس .سكرياث كيت
سنتياس براستقامة دان ممفوثاءي تاهف كاميانن يغ تيغضي،
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فسيت كيت ممفو اونتوق ملقساناكن فواسا امن شوال اين.
سسوغضوهث ،باضي سسأورغ يغ برالتيزم دان
برسوغضوه دغن نية مسات كران اهلل سبحانه وتعاىل،
فسيت اكن دبالس ضنجرن ستيمفل دغن اف ٢يغ
دالكوكنث .مسوض دغن كأخالصن دان فغهارفن كيت
اتس فواسا سنة امن يغ دالكوكن اين اكن دترميا اوليه اهلل
سبحانه وتعاىل .فرمان اهلل سبحانه وتعاىل دامل سورة
ال عمران ايات :133
ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙ
ﭚﭛﭜﭝ

برمقصود" :دان سضراله كامو كفد (مغرجاكن عمل يغ
باءيق اونتوق مندافت) كأمفونن دري توهن كامو ،دان
(مندافت) شرض يغ بيدغث سلواس سضاال الغيت دان
بومي ،يغ دسدياكن باضي اورغ يغ برتقوى"،
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
8

وَلسَائر ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

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