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برمقصود" :واهاي اورغ يغ براميان ،طاعتله كامو كفد
اللَّـه دان طاعتله كامو كفد رسول اللَّـه 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) اللَّـه (القرءان)
دان (السنة) رسولث ،جكـ كامو بنر براميان كفد اللَّـه دان
هاري اخرية .يغ دمكني اداله لبيه باءيق (باضي كامو) ،دان
لبيه ايلوق فوال كسودهنث".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اللَّـه سكالني،
ماريله كيت منيغكتكن كتقواءن كفد اللَّـه 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 مغهورايكن تاجوق
كأوتاماءن عملن فد بولن حمرم.
ان شاء اللَّـه فد ميغضو هادفن كيت اكن مثمبوت
تاهون بارو هجرة .كيت اكن براد دامل بولن حمرم يغ
مروفاكن بولن فرتام دامل تقويم هجرة .بولن اين جوض
مغيغتكن كيت تنتغ فريستيوا فنتيغ دامل سجاره إسالم
ياءيت فغهجرهن نيب حممد صلى اللَّـه عليه وسلم درفد كوتا
مكه ككوتا مدينه .سالءين ايت ،بولن حمرم اين جوض اياله
ساله ساتو درفد امفت بولن يغ دحرميت دان مميليقي
كمولياءن دسيسي اللَّـه سبحانه وتعاىل .حال اين دسبوتكن
دامل فرمان اللَّـه سبحانه وتعاىل يغ دباخاكن فد اول خطبة
تادي دامل سورة التوبة ايات  36يغ برمقصود:
"سسوغضوهث بيلغن بولن دسيسي (حكوم) اللَّـه اياله دوا
بلس بولن( ،يغ تله دتتفكن) دامل كتاب اللَّـه مساس اللَّـه
منخيفتاكن الغيت دان بومي ،دانتاراث امفت بولن يغ
دحرميت .كتتفن يغ دمكني ايت اياله اضام يغ بتول لوروس،
مك جاغنله كامو مغانياءي ديري كامو دامل بولن يغ
دحرميت ايت (دغن ملغضر الرغنث)"...
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معاشراملسلمني رمحكم اللَّـه،
سباضاي اومت إسالم كيت فرلو مغمبيل فلواغ دامل
بولن حمرم يغ اكن تيبا ننيت اونتوق كيت مليفتضنداكن
عملن صاحل كيت .انتارا عملن يغ داجنوركن اونتوق اومت
إسالم الكوكن افابيال تيبا بولن حمرم اين ،اياله عملن ممباخ
دعاء اخري تاهون دان اول تاهون هجرة .حال اين دمكني
كران عملن ممباخ دعاء اخري تاهون دان اول تاهون اين
باثق حكمه دان كباءيقنث .انتاراث اياله افابيال كيت بردعاء
فد اخري تاهون هجرة فستيث برتوجوان اونتوق كيت
برحماسبه ديري دان مموهون كأمفونن درفد اللَّـه سبحانه
وتعاىل ترهادف كسيالفن دان دوسا يغ تله كيت الكوكن
فد تاهون يغ اللو .مانكاال حكمه ممباخ دعاء اول تاهون
هجرة فوال اياله اونتوق كيت بردعاء كفد اللَّـه سبحانه
وتعاىل اضر دبريكن كقواتن دان هدايه سرتا سنتياس
استقامه مالكوكن عمل كباءيقن فد تاهون يغ اكن داتغ.
نامون بضيتو فد هاري اين ،اد سضلينتري اومة دامل
كالغن مشاركت كيت يغ ماسيه ممفرتيكايكن عملن ممباخ
دعاء اول تاهون دان اخري تاهون اين .مريك مندعوا بهاوا
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عملن اين مروفاكن فربواتن يغ مثاهلي شرع دان مروفاكن
فربواتن بدعه يغ سست .سسوغضوهث مريك يغ مغاتكن
سدميكني اداله ساتو تغضفن يغ ساله دان تيدق براساس
سام سكالي ،سرتا مثيمفغ درفد فضغن اهل السنه
واجلماعه .حال اين كران عملن ممباخ دعاء اخري تاهون
دان اول تاهون مروفاكن ساله ساتو خارا اونتوق اومت
إسالم مندكتكن ديري كفد اللَّـه سبحانه وتعاىل دامل
مثمبوت تاهون بارو هجرة .عملن اين جوض تله دترميا اوليه
كباثقن اومت إسالم سرتا اد ساندرنث سباضاميان فرمان
اللَّـه سبحانه وتعاىل دامل سورة غافر ايات  60يغ برمقصود:
"دان توهن كامو برفرمان :بردعاءله كامو كفداكو
نسخاي اكو فركننكن دعاء فرموهونن كامو.
سسوغضوهث اورغ يغ سومبوغ تكبور درفد برعبادة دان
بردعاء كفداكو ،اكن ماسوق نراك جهنم دامل كأداءن
هينا".
ايات اين مروفاكن فرينته عموم كفد اومت إسالم
اونتوق سنتياس بردعاء كفد اللَّـه سبحانه وتعاىل .اورغ يغ
اغضن بردعاء دان منطاعيت فرينته اللَّـه سبحانه وتعاىل
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مروفاكن ماءنسي يغ سومبوغ دان اكن دماسوقن كنراك
جهنم .روموسنث عملن ممباخ دعاء فد اخري تاهون دان اول
تاهون اين ترماسوق دامل فرينته ايات اين يغ برصفة عموم.
سيدغ مجعة يغ درمحيت اللَّـه سكالني،
باخاءن دعاء اخري تاهون دان اول تاهون اين جوض
دقياسكن دغن دعاء اول بولن دان اخري بولن سباضاميان
حديث يغ دروايتكن اوليه االمام ابو داود يغ برمقصود:
"درفد قتاده رضي اللَّـه عنه ،بهاواسث بضيندا رسول اللَّـه
صلى اللَّـه عليه وسلم افابيال مليهت انق بولن ،مك بضيندا
بردعاء :مسوض بولن اين ممباوا كباءيقن دان فتوجنوق .مسوض
بولن اين ممباوا كباءيقن دان فتوجنوق .مسوض بولن اين ممباوا
كباءيقن دان فتوجنوق .اكو براميان كفد اللَّـه يغ تله
منخيفتاكنمو .سباثق تيض كالي ،كمودين بركات :سضاال
فوجي باضي اللَّـه يغ تله ممباوا فرضي بولن اين ،دان داتغ
دغن بولن اين".
برداسركن حديث اين جلس منوجنوقكن كفد كيت
بهاوا تردافت اجنورن اونتوق كيت ممباخ دعاء فد اول بولن
ستله براللوث بولن سبلومث .اوليه ايت ممباخ دعاء اخري
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تاهون دان اول تاهون اين جوض دقياسكن دغن حديث
ترسبوت.
سيدغ مجعة يغ درمحيت اللَّـه سكالني،
سالءين ايت ،انتارا عملن صاحل الءين يغ دضالقكن
فد بولن حمرم اين اياله كيت دضالقكن ملقساناكن عملن
فواسا سنة .حال اين برداسركن حديث يغ دروايتكن اوليه
االمام مسلم درفد ابو هريرة رضي اللَّـه عنه بهاواسث بضيندا
رسول اللَّـه صلى اللَّـه عليه وسلم برسبدا يغ برمقصود:
"سأوتام-اوتام فواسا ستله بولن رمضان اياله فواسا دبولن
حمرم ،دان سأوتام-اوتام صالة سسوده صالة فرض اياله
صالة مامل".
سوغضوه فون بضيتو ،دامل فد كيت ملقساناكن
عبادة فواسا سنة دامل بولن حمرم اين ،كيت جوض دتونتوت
اونتوق مغوتاماكن فواسا سنة فد  10حمرم ياءيت فد هاري
عاشوراء .تردافت دليل خصوص يغ منخريتاكن كلبيهن
برفواسا فد  10حمرم اين .انتاراث حديث يغ دروايتكن اوليه
االمام ابو داود درفد ابو قتاده رضي اللَّـه عنه بهاواسث
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بضيندا رسول اللَّـه صلى اللَّـه عليه وسلم برسبدا يغ
برمقصود:
"برفواسا فد هاري عاشوراء ،سسوغضوهث اكو مغهارفكن
كفد اللَّـه سوفاي اي دافت مغهافوسكن دوسا ستاهون
سبلومث".
بركناءن دغن خارا مغرجاكن فواسا  10حمرم اين،
فارا علماء تله مثاتاكن بهاوا خارا يغ ترباءيق انتوق
مغرجاكن فواسا عاشوراء اين اد تيض كأداءن ،ياءيت
مغيكوت اوروتن يغ فرتام داجنوركن برفواسا فد هاري
سبلومث دان جوض هاري سلفسث ،اتاو يغ كدوا برفواسا
فد  9دان  10حمرم سهاج ،اتاو يغ كتيض برفواسا فد 10
حمرم سهاج.
سيدغ مجعة يغ درمحيت اللَّـه سكالني،
كسيمفولنث سباضاي مغاخريي خطبة فد كالي اين،
منرب ايغني مثرو مجاعه سكالني ،ماريله برسام-سام كيت
برحماسبه سرتا براوسها منجاديكن ديري كيت لبيه باءيق
منجلغ كتيباءن بولن حمرم ننيت كران كيت اكن مماسوقكي
تاهون بارو هجرة .حال اين دمكني كران ،افابيال ماسوق
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تاهون بارو هجرة عمور كيت سوده مساكني منيغكت دان
كهيدوفن كيت ددنيا فوال اكن مساكني سيغكت .اوليه
ايت ،فرباثقنله عمل عبادة فد بولن ترسبوت خصوصث
عبادة فواسا سنة سباضاي بكلن اونتوق كيت باوا كأخرية
كلق .مسوض عملن صاحل يغ كيت الكوكن سفنجغ بولن
حمرم ننيت اكن دترميا دان مندافت ضنجرن سرتا كريضاءن
درفد اللَّـه سبحانه وتعاىل .فرمان اللَّـه سبحانه وتعاىل دامل
سورة طه ايات :75
ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ

برمقصود" :دان سسيافا يغ داتغ كفدث سداغ دي براميان،
سرتا دي تله مغرجاكن عمل يغ صاحل ،مك مريك ايت
اكن براوليه متفت تيغضل يغ تيغضي درجتث".
ن ﮧﮍﭮ ﮡ
اَب اركاَ ﭞ ﯬﯶ ََِبلْ ُق ْر اء َِان ﯻ اون اَـ اف اع ِ َ
ﮢ ﮣ ﮤ وَتَقَبَّلَ ﭞ ﮖ

ِت اال اوتا ُهَ

ﰅﰆ

ﰇ ﰈ ﮩ ﯧ ﭦ اَو ﭲ ﭹ ﯣ ﯬ ﯶ
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وَلسَائر ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

َي ﭝاَةَٱلتَّائِب اِيَ
ينَ او اَ
ﰁ فا اياَفا ْو ازَٱلْ ُم ْس اَتغ ِف ِر اَ
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