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 ڃٺڃٺڃٺ
ڃٺڃٺڃٺ

 ٱگ  ڃٺڃٺڃٺ
 

  ڃٺ  چ  ٹ  ٻ  ہ  ٱ  ٻ

ٴۇ  ۋ  ۋچ   ٺ   ڻ  ڳٻ  ٻ    ڦ

ى  عَبْدُهُمُحَمَّدًاپ    ڦ 

 ٿ  سَي ِّد نَاں  صَل ِّ وَسَل ِّمْڈ      

ۇئ    وَأَصْحَاب ه آل ه ڇ  

ہ  ہ      ۇ  ۆ  يَافحئ  ٺ  

   ڎ   ۓڈ  ۆئ   ب تَقْوَىچ  أُوص يكُمْ

 



 2 

  ڱك تَاب ه  ڍَتَعـاَلى ڎٹ

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  

حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب   يب  جت  

 (59)النساء:    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  

 هاللَّطاعتله كامو كفد  ،ميانا"واهاي اورغ يغ بر برمقصود:

دان كفد "أوىل األمر"  هاللَّدان طاعتله كامو كفد رسول 

كالغن كامو. كمودين جك  فداورغ يغ بركواس( در)

مكـ  ،بنته )برسليسيهن( دامل سسواتو فركارا-كامو بربنته

)القرءان(  دان  هاللَّهندقله كامو مغمباليكنث كفد )كتاب( 

دان  هاللَّاميان كفد بر جك كامو بنر ،( رسولثالسنة)

دان  ،يغ دمكني اداله لبيه باءيق )باضي كامو( .اخرية هاري

 لبيه ايلوق فوال كسودهنث".

 

 

 َأْكَبُر، وِللَِّه اْلَحْمُد ُهاللََّأْكَبُر،  ُهاللََّأْكَبُر،  ُهاللَّ

 

 سكالني، هاللَّ درمحيت غمسلمني ي

 كيت سام-برسامكيت  ماريله اين، شوال يضاف دف 

 نغد وتعاىل سبحانه هاللَّ دفك كتقواءن كتكنغمني
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 دان ثرينتهف االضس ملقساناكن وهغضسو-وهغضبرسو

 تفمندا كيت مودهن-موده ،ثنغالر االضس لكنغضمني

 يضاف دف منرب .اخريةد دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة

 سالمت كنفوخغم اونتوق نتفكسم مبيلغم نيغاي اين

 دان مسلمني قوم سلوروه دفك ريطعيدالف راي هاري

 كهغهاري اين كيت تله ملفد  هاللَّاحلمد .سكالني مسلمات

 اين هاري دف دان هـجرية 1443 شوال 1  تاريخك  ماسوق

 نءمبرياضك دان كشكورن راس منظاهريكن كيت ضجو

 بولن غنجفس واساف ةعباد ورناكنفمثم برجاي ستله

 اكنيغ كيت اللوءي  رمضان كربكنت نغد ضمسو .رمضان

 برسيه ي،خسو يتءيا ةفطر دفك كيت نكمغمبالي تفدا

 استقامهاكن تروس سرتا  ،دوسا االضس دفدر ليهارافتر دان

 فرمان. وتعاىل سبحانه هاللَّكفد  ةعباد عمل ملقساناكن دامل

  :30 وم اياترلا ةوتعاىل دامل سور هسبحان هاللَّ

 

 جسحس مخ جخ مح جح مج مثحج  هت مت خت ٱ
  مظ حط مض خض حض جض خصمص  حص مس خس

جغ مع جع  
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 مك (ايت كيريش كسسنت جلس ستله):"برمقصود

 واهاي يكومتو،فغ-يكوتفغ دان كاوغا) ديرميو كنلهفهاد

 (تروس توروتله); كسسنت دري جاوه يغ امضا رهأك (حممد

 نغد) نسياءم تاكنخفمن هاللَّ يغ امضا يتءيا ،هاللَّ امضا

 لهقتيد; اثمنرمي اونتوق (ثمسوالجادي دري برسديا ناءدأك

 امضا لهوايت; ايت هاللَّ ناءتخف دف روبهنف غسبار اد اتوتف

 ".تاهويغم تيدق نسياءم قناثكب يفتتا لوروس، بتول يغ

 

 سكالني، هاللَّ درمحيت يغمسلمني 

 نغكمن هاري اكنفمرو راي هاري ثوهغضسسو

 مالوان برجاي برمقصود اين نغكمن. سالمإ اومت يضبا

 مانكاال. نفسو هاوا وغضبل دفدر ديري ممبيبسكن دان

 دفك كمبالي معنى ممباوا والف اين عيدالفطري نءركاتاف

 الهري يغنسي اءمنجادي م ةفطر دفك كمبالي يتءيا ثاصل

 دان انود االضس دفدر برسيه دان يخسو ناءدأك دامل

 .دوسا

 

 كمبالي برارتي ضجو اين ةفطر دفمعنى كمبالي ك

 اكن اين بنر يغ عقيدة كران بنر دان لوروس يغ عقيدة دفك

 نفكهيدو ريبادينفك ممبنتوق اكن دان مياننأك مننتوكن
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 برلندسكن يغقيدة ع اياله اين بنر يغ عقيدة. غورأسس

. اأَلَشاِعَرْة دان َاْلَماُتِرْيِديَّْة الرين ةجلماعاو ةسنال اهل نفضغ

 ةجلماعاو ةسنال اهل عقيدة كران دمكنيدكاتاكن  اين حال

صلى  رسول ينداضب اوليه دباوا يغ اجرن برسومربكن اين

 دايكوتي صحابة، اراف اوليه يكنفادمس يغ اللَّـه عليه وسلم

 دفك يكنفادمس ثسرتوس دان نْيِعاِبالَت ْعاِبَت ن،ْيِعاِبالَت اراف

 ،شرعية عقيدة، وتيف مليعتربم علماءكيت ماللوءي 

 هاللَّ فرمانحال اين برتفنت دغن . تصوف دان اخالق

 : برمقصود يغ 153 ايات نعاماألة سور دامل وتعاىل هسبحان

 

 يغ (سالمإ امضا) جالنكو لهياين ثهغضودان بهاوا سسو"

 كامو نلهغجا دان ثتمنورو كامو هندقله مك لوروس، بتول

 جالن كران ،(سالمإ فددر ينءال يغ) النج منوروت

 ،هاللَّ جالن فددر كامو برايكن-رايخمن (ايت ينءال يغ)

 كامو ايفسو كامو، رينتهكنف هاللَّ لهوايت دمكني يغ نغد

 ".برتقوى

 

 سكالني، هاللَّ درمحيت يغمسلمني 

 يغ مريك اياله ضجو ةفطر دفك كمبالي يغمريك 

. كرغن كجي دان موربواتف دفدر ديري ممبيبسكن تفدا
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 وتعاىل هسبحان هاللَّ رينتهف يتمنطاع كمبالي اكن مريك

سضاال  منجاوهي دان سوروهن مماتوهي نغد يتءيا

 تله يغ سنه دفك كمبالي سرتا ثنغالر-نغالر

حال . صلى اللَّـه عليه وسلم رسول ينداضب اوليه دتوجنوقكن

سورة  دامل وتعاىل هسبحان هاللَّ فرماناين سالرس دغن 

 : برمقصود يغ 15 ايات جرتاحل

 

 يغ اورغ لهثها براميان ثبنر-سبنر يغ غراو ثوهغضسسو"

 تروس) مريك كمودين ،ثرسول دان هاللَّ دفك ايخرف

 غبرجوا مريك سرتا ي،ضال راضو تيدق (غند ايخرف

 لهوايت مريك; هاللَّ جالن دف مريك جيوا دان بندا هرتا نغد

 ".(ثاميان كوانفغا) بنر يغ اورغ

 

 هسبحان هاللَّهمبا  صيفت انتارا اكنفله مروياين

كيت  ديري دامل اد رلوف اين صيفت .سبنر يغوتعاىل 

 كمبالي يغ مريكدموك بومي اين كران  خليفهسباضاي 

 ن،اءكجاي ن،قيءكبا وليهارفمم اكن اين ةفطر دفك

 ثسكريا ثسباليق يفتتا اكن. ثنفكهيدو دامل ءنايضكبها

 ايت غورأسس سيتف ،غورأسس ديري دامل تياد اين صيفت

 هاللَّ اوليه غدالر يغ فركاراتروسن مالكوكن بر اكن
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 كمضرتن ن،قكبورو ممباوا اكن ثاخري يغ وتعاىل هسبحان

 كتاهويله. غورأسس نفكهيدو دامل لنضاضك دان

 اونتوق وسهاابر تيدق دان دوسا مالكوكن يغ غورأسس

 يضال بلوم دي ثسبنر مك نقيءكبا رهأك وبهابر كمبالي

 .سبنر يغوتعاىل  هسبحان هاللَّ همبا منجادي

 

 بولن برمسفنا براميان، يغ غاور ايضاوليه ايت، سبا

 كمبالي اونتوق برعزم كيت ماريله اين، لياوم يغ شوال

 هسبحان هاللَّ دسيسي برتقوى يغ همبا منجادي ةفطر دفك

 برتروسن دان استقامه سنتياس هندقله كيت. وتعاىل

 الكوكن كيت تله يغ اميانضسبا ةعباد عمل مالكوكن

 كران دمكنيدكاتاكن  اين حال. رمضانولن ب كتيك

 عمل االضس ترهنيت تله برمعنى بوكن اين شوال دبولن

 اين بولن بهكن الكوكن، كيتتله  يغ نقكباجي دان ةعباد

 يغ رمضان بولن اد سام كيت دفك وكورفغ منجادي اكن

 نفكهيدو دامل تيدق اتاو ناءكتقو كسن ممربي تله اللو

 وفكيت مم رمضانبولن د جك ي،ضرو امتله. كيت

 دان مياننأك كتكنيغمن اونتوق عملن ايضلباف مالكوكن

 ثسباليق يفتتا اكن وتعاىل هسبحان هاللَّ دفك كيت ناءكتقو
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 سهاج، يتوضب ترهنيت ترسبوت عملن شوال بولن تيبا ابيالفا

 مالكوكن نغد شوال بولن والف اريمخ كيت بهكن

 وتعاىل.  هبحانس هاللَّ رينتهف اهليثم يغ فركارا

 

 سكالني، هاللَّ درمحيت يغمسلمني 

 اين، يضاف دف خطبة خريياغم روموسن ايضسبا

 وكوهكنغم سنتياس رضا سكالني، مجاعه روثم نييغا ربنم

 علمو اميان، نغد وتعاىل هسبحان هاللَّ دفك كيت دنحيكتو

 دامل برادا سنتياس يغ همبا منجادي كيت رضا عمل دان

 ماريله. وتعاىل هسبحان هاللَّ رينتهف يتدامل منطاع ةفطرندسن ل

 وهنغضكسو نوهف نغد براستقامة سنتياس كيت

 هسبحان هاللَّ كران خالصا اراخس ةعباد عمل ملقساناكن

 ساللو يغ غاوردمكني كران  دثاتاكنحال اين . وتعاىل

 دي مك دوسا، دان انود دفدر ثديري ممربسيهكن وسهاابر

ن برسيه سرتا اءدأمل كدا وتعاىل هسبحان هاللَّ نغد برمتو اكن

 ثسباليق ة.فطر صيفتبر يغ ثكجادين اصل رتيفي سخسو

 هسبحان هاللَّ فهادغم اكن كوتور يغ جيوا مميليقي يغ غاور

 هسبحان هاللَّ دان ثجيوا ككوتورن ناءدأك دامل وتعاىل

 ث.منرمين اكن تيدق وتعاىل
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 كقواتن كنممربي تروس وتعاىل هسبحان هاللَّ ضمسو

 رضكيت ا سونف منديديق تفدا تروس اونتوق كيت دفك

 كيت ماريله. ثرينتهف االضس دفك اتوهف دان طاعة سنتياس

 دكورنياكن رضوتعاىل ا هحانسب هاللَّ كفد ءدعا نجتكنف

 اوسيا دلنجوتكن دان تقوى نغد دهياسي يغ كصيحنت

 ضمسو .كيت حياة اخري يغضه صاحل عمل مالكوكن نغد

يغ  تاهون فد رمضانمنموءي الضي بولن  تفدا كيت

 ايات الفجرة سور دامل وتعاىل هسبحان هاللَّ فرماناكن داتغ. 

  :30يغض ه 27

 

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٱ
مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  

 

 تيدق يغ اورغ عقيبة كنغمنر ستله)": برمقصود

 براميان يغ اورغ بهاوا اتاكنثم توهن ،اخرية هرياوكنغم

 واهاي: (كات نغد دمسبوت اكن صاحل برعمل دان

 نغد فتت غتن سنتياس يغ جيوا اءيثوفمم يغ غاور

 توهنمو دفك كمباليله ،!ثباءيق نءباوا دان ناءايخرفك

 يغ نعمت االضس نغد) هاتي واسفبر كاوغا ناءدأك نغد

 سرتا ،!(توهنمو دسيسي) ياءضيدر يضال (دبريكن
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 دان ياضبربها يغ كوهمبا ولنفكوم دامل كاوغا ماسوقله

 ".كوض شر كدامل ماسوقله

 

ڻ       ڦ  ڑ  ہفَعَن ينـَـوَ ىئلْقُرْءَان ب اېئ ەئ    ٺبَارَكَ

جب  حب  تَهُ ت الَوَ   ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ   ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

لتَّائ ب نيَڀيَا وَلْمُسْتَغْف ر ينَٱفَوْزَفَيَا حئ
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 كدوا ةخطب

ڃٺڃٺڃٺ

ڃٺڃٺڃٺ

 ٱگ  ڃٺ
 

 وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ

ٴۇ  ۋ  ۋچ   ٺ   ڻ  ڳٻ  ٻ    ڦ

ى  عَبْدُهُمُحَمَّدًاپ    ڦ 

 ٿ  سَي ِّد نَاں  صَل ِّ وَسَل ِّمْڈ      

ۇئ    وَأَصْحَاب ه آل ه ڇ  

ہ  ہ      ۇ  ۆ  يَافحئ  ٺ  

ڎ   ۓڈ  ۆئ   ب تَقْوَىچ  أُوص يكُمْ
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نوه بركت اين، ماريله كيت فد هاري يغ ف

تعاىل، سبحانه و هاللَّد فمنيغكتكن كتقواءن كيت ك

دان إسالم يغ دكورنياكن كفد منشكوري نعمة اميان 

اين،  طريفالعيددامل سواسان كيت مثمبوت كيت. 

رسول  نله لوفا كيت ممفرباثقكن صلوات كفد بضينداجاغ

 برفرمان دامل سورة اأَلْحَزاْب هاللَّ .عليه وسلم هاللَّصلى  هاللَّ

 :56 ايات

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  

 (56:األحزاب )       ڇچ  چ  ڇ  ڇ  

 

 دان مالئكتث برصلوات  هاللَّسسوغضوهث برمقصود: "

حممد ) نيب فدك (غحرمنت دان كباءيقنفممربي سضاال )

B)ث فدتله كامو كصلوابر ،ميانا، واهاي اورغ يغ بر

 يغ غحرمنتف دغن سجهرتا سالم كنلهفاوخ سرتا

 ."نوهثفس

 

ٿ  سَي ِّد نَاں  صَل ِّ وَسَل ِّمْڈ      

ٿ  آل  سَي ِّد نَاڇ  
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 مرضاءي هاللَّ، مسوضـ هاللَّد فماريله كيت برموهون ك

 َيِضَريق دِِّالصِِّ ٍرْكو َبُبا َأَنيُِِّدياءيت َس B هاللَّرسول  ٢هفخلي

ا َنيُِِّد، َسُهْنَع ُهاللَّ َيِضَر اْبطََّخاْل ِناْب َرَما ُعَنيُِِّد، َسُهْنَع ُهاللَّ

ي ِبَأ ِناْب يِِِّلا َعَنيُِِّددان َس ُهْنَع ُهاللَّ َيِضَر اْنفَع ِناْب اِنَمْثُع

 ٢بضيندا يغ سام ٢صحابة َعْنُه، دان جوض ُهاللَّ َيِضَر ْباِلَط

اللَُّه  يغ مها سوخي اين  هاللَّن اضام كبرجواغ منضق

 َعْنُهْم.

 

ا َنيُِِّدة دان َسَزْما َحَنيُِِّدسودارا جوجنوغن كيت َس فد بافك

 ْنَسا َحَنيُِِّدبضيندا َس ٢ا، خوخونداَمُهْنَع ُهاللَّ َيِضَر بَّاْسَع

ا َنُتيَِِّدبضيندا َس ٢وتريفا، َمُهْنَع ُهاللَّ َيِضَرا ُحَسْين َنيُِِّددان َس

 ٢، اسرتيُهنَّْنَع ُهاللَّ َيِضَر الءينث- دان الءيناْءَرْهالزَّ ُةَماِطف

 الءينث-دان الءين ةَشاِئا َعَنُتيَِِّد، َسةَجْيِدَخا َنُتيَِِّدبضيندا َس

 د سكلني كلوارضـ،ف. سرتوسث كنَُّهْنَع ُهاللَّ َيِضَر

دان يغ  اللَُّه َعْنُهْم  صحابة ٢غيكوتف، ٢صحابة

كهاري  تي مريك ايت دري مساس كسماس هيغضمنورو

قيامة.

 ۀ ڃ   ەئ      ڈ

 ٿ   ھ ألَحْيَاء ٱۀ  ہ   
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ونكنله سكلني قوم مسلمني دان مسلمات، ف، امهاللَّ يا

ون فاتاو  فدا يغ ماسيه هيدوا ، ساممناتمنني دان 

فليهاراكنله عقيده كامي، يغ  هاللَّ يا .منيغضل دنيايغ تله 

برلندسكن عقيده اهل السنه واجلماعه، َأِلْيَرن اأَلَشاِعَرْة دان 

 دان وهيءجا ،ليندوغي ،ليهاراف هاللَّ يا َاْلَماُتِرْيِديَّْة.
 ،كامي كلوارض ،كامي ديري كرياث الهفا سالمتكنله

كسلوروهنث  إسالم اومت دان كامي كتورونن ذورية
 دان باال ،كبوروقن ،كسوسهن ،بهاي مارا جوا فا دفدر

 ضكورنياكن جو ،هاللَّيا  .ثاكيتف دان وابق ،بنخان

د مريك يغ برجهاد دان فكمولياءن دان كسجهرتاءن ك

 ٢فقوفزكاة،  ٢مبايرف سفرتيهرتاث كجالنمو  قهكنفمن

، دان هدايه يقفتوكورنياكنله  ،هاللَّيا  اماث.فدان سأوم

نضارا  ٢د كتوافرتولوغن كفكسجهرتاءن دان كقواتن،

 د:فصث كخاث، راجا-إسالم دان راج

 

 وْمُحْرَماْل ِنْباِ يْماِهَرْبِإ اْنَطْلسُّلَاَعْبَدَك اْلَحاِرَس ِلَشِريَعِتْك، 

رتوان باضي نضري دان فيغ د سلطان، ْرَدْنَكْسِإ اْنَطْلسُّلَا

 جاجهن تعلوق جوهر َداُراْلَتْعِظْيم.
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 يْسِرْداِ اْنَطْلُس وْمُحْرَمْلاَ بنت َزاِريْث ُصوِفَياْه راجكفد 

 اْنَطْلُس ِنْباِ يْلاِعَمْسإِ ُتْنُكو ، فرمايسوري جوهر، كفدْهاَش

  دان خيء فوان بسر جوهر تنكو مهكوت ،يْماِهَرْبِإ

 دراج ٢بتقرا ،تريثوف دان ٢فوترا فدوك بنت بوستمام،

 .سكالني ترعي دان

 

َوُمْبَتِدِعى  ْلَكَفَرَةٱ ْخُذِلٱَو ْلُمْسِلِمْيَنٱإِلْساَلَم َوٱللَُّهمَّ َأِعزَّ ٱ

للَُّهمَّ َيا ٱ َوُكلَّ َمْن ُهَو َعُدوٌّ ّلِلدِِّيِن ْلُمْشِرِكْيَنٱلسَِّيَئِة َوٱ

َحوِِّْل  ِبُجْوِدَك َوَكَرِمَك َياَكِرْيُم َيا ُمَتَعاُل أَلْحَواِلٱُمَحوَِِّل 

       َوَأْنَت َعَلى ُكلِِّ َشْيٍء َقِدْيٌر ْلَحاِلٱْحَسِن َأْحَواَلَنا ِإَلى َأ

لسَّاَلَمَة ٱْكُتِب ٱ للَُّهمَّٱ إِلْكَراِمٱْلَجاَلِل َوٱَياَذا  َيا َحيُّ َيا َقيُّوُم

َبرَِِّك  يِف َنْيِراِفَسُمْلٱَو اِةَزُغْلٱَوْلُحجَّاِج ٱَلَنا َوِلَعِبْيِدَك  َةَياِفَعْلٱَو

 ِخْلَناْدَأللَُّهمَّ ٱ َوَبْحِرَك َوَجوَِِّك ِمْن ُأمَِّة ُمَحمٍَّد َأْجَمِعْيَن

 َياَغفَّاُرَياَعِزْيُز  أَلْبَراِرٱْلَجنََّة َمَع ٱ َوُفُرْوعََناُصْوَلَنا ُأَوُذرِِّيَّاِتَنا َو

 ْلَعاَلِمْيَن.ٱَياَربَّ 
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پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  

، ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  

 ې  ې

 

وَأَعَادَ عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمْ م نْ بَرَكَات   ،وَإ يَّاكُمْ ب ف عْلٍ حَم يْدٍ للَّهُٱوَوَفَّقَنَا 

ڃ  چ  لفَائَز يْنَ.ٱلْجَنَّةَ مَعَ ٱوَأَدْخ لْنَا وَا يَّاكُمُ  ،لسَّع يْد ٱلْع يْد  ٱ

ڇ  ڍ  ڍ   ڇچ   چ  چ  ڇ  

 .ڎڌ  ڌ   ڎ  


