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منوال خطبة مولتيميديا

ڤواسا انم شوال
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( جوالي 2016م   /شوال 147ﻫ)
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ن ل َِّل ّتِي هِي َ أَ ق ْوَم ُ،
ا ْلحم َْد ُ لِلّه ِ الذ ِي ع ََّل ّم َ و َأَ نْعَمْ ،و َهَد َانا َ ب ِالْق ُرءَا ِ
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أَ شْهَد ُ أَ ْن لا َ ِإله َ ِإ َّ
سو ْلُه ُ.
ن مُح ََّم ّدًا عَبْدُه ُ وَر َ ُ
ك لَه ُ ،و َأَ شْهَد ُ أَ َّ ّ
لا ّ الل ّه ُ وَحْدَه ُ لا َ شَرِي ْ َ
صحَابِه ِ أَ جْم َع ِيْنَ.
ك عَلَى سَيِّدِنَا مُح ََّم ّدٍ و َعَلَى آلِه ِ و َأَ ْ
سل ِ ّ ْم و َبَارِ ْ
ل وَ َ
ا َ َّ َّلل ّه ُ َّ ّم َ
ص ِّ

صيْك ُ ْم و َِإ َّي ّايَ بتِ َقْو َى الل ّه ِ فَق َ ْد فَاز َ
أَ َّمّا بَعْد ُ ،فَيَا أَ ُّ ّيهَا المُسْل ِم ُونَ ،ا َِّت ّق ُوا الل ّهَ ،و َ ُّأ ْو ِ

ال ْم َُّت ّقُوْنَ.

سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
ماريله سام٢كيت منيڠكتكن كتقواءن كڤد اهلل سبحانه وتعالى دڠن
ڤنوه كطاعتن ،كيقينن دان كإخالصن .ايايت دڠن ملقساناكن سڬاال
سوروﻫنڽ سرتا منيڠڬلكن سڬاال الرڠنڽ .موده-مودﻫن كيت منجادي
انسان يڠ برتقوى ستروسڽ برجاي سرتا سالمت ددنيا دان دأخيرة.
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ميمبر ڤد ﻫاري يڠ موليا اين اكن ممبيچاراكن خطبة برتاجوق” :ڤواسا انم
شوال“.
مسلمين يڠ درحمتي اهلل،
 1شوال 1437ﻫ تله كيت سمبوت دڠن ڤنوه كمنڠن دان كشوكورن .الءوڠن
تكبير ،تحميد ،تسبيح دان تهليل دلفظكن دڠن ڤنوه ڤڠحياتن دان ڤڠرتين.
موده-مودﻫن دڠن براللوڽ رمضان ڤد كالي اين داڤت مڽوبوركن راس
كطاعتن دان كتقواءن.
سبولن سوده كيت منجالني عبادة ڤواسا رمضان دڠن جاياڽ .رمضان
سباڬاي بولن تربيَة باڽق مڠاجركن كيت صفة كتكونن دان كتليتين ددالم
برعبادة .ڤواسا يڠ دجالنكن حقيقتڽ بوكنله ﻫاڽ سقدر مناﻫن الڤر دان
دﻫاڬ.
اكن تتاڤي ڤواسا دالم سڬنڤ اوڤاي دان ستياڤ اڠڬوتا .مات ،تليڠا ،تاڠن
دان كاكي برڤواسا دڠن مناﻫن كإيڠينن نفسو يڠ تيدق ڤاتوت دتوروتي .بهكن
ﻫاتي دكاول سليا اڬر سنتياس مورني دالم ملقساناكن سڬاال سوروﻫن دان
منيڠڬلكن سڬاال الرڠن إلهي.
رمضان سباڬاي بولن عبادة باڽق مڠاجركن عبادة٢يڠ مندكتكن ديري كيت
كڤد اهلل سبحانه وتعالى .سياڠ ﻫاري رمضان كيت منجالني عبادة ڤواسا
دان دمالم ﻫاريڽ كيت ملقساناكن صالة تراويح ،وتر ،حاجة دان برقيام
الليل.
سڤنجڠ سياڠ دان مالم ﻫاري رمضان كيت ڤنوﻫكن دڠن عبادة ذيكير،
صلوات دان باچاءن القرءان .بڬيتو جوڬ عبادة ﻫرتا دڠن درما ،ﻫديه،
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صدقه دان زكاة .بهكن ،رمضان مڠاجركن كيت مننتي وقتو برعبادة اڤابيال
صبح دان مغرب منجادي ڤڠوكور كڤد ڤموال دان ڤڽوده.
نامون ،دڠن براللوڽ رمضان دان تيباڽ شوال تيدق سهاروسڽ مرنچتكن
سڬاال عمل عبادة .سباليقڽ شوال مستيله منجادي ڬاريس ڤموال بهارو يڠ
لبيه مندكتكن ديري سأورڠ ﻫمبا كڤد توﻫنڽ.
ﻫمبا يڠ سنتياس برأوسها منداڤتكن كريضاءن توﻫنڽ دڠن ملقساناكن سڬاال
عمل كطاعتن يڠ سنة تنڤا مڠأبايكن عمل كطاعتن يڠ واجب.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى دالم حديث قدسي سباڬايمان رواية البخاري
درڤد أبو ﻫريرة رضي اهلل عنه:
ل عَبْدِي
َب ِإل ََّيّ م َِّم ّا اف ْتَر َضْ تُ عَلَيْه ِ ،وَم َا ي َز َا ُ
وَم َا تَق ََّر ّبَ ِإل ََّيّ عَبْدِي ب ِشَيْء ٍ أَ ح َّ ّ
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كن ْتُ سَمْع َه ُ ال َّ ّذ ِي ي َ ْسم َ ُع بِه ِ ،و َبَصَرَه ُ
ل ح ََّت ّى ُّأح َِّب ّه ُ ،ف َِإذ َا أَ حْ بَب ْت ُه ُ ُ
يَتَق ََّر ّبُ ِإل ََّيّ ب َِّالن ّوَاف ِ ِ
ِش بِهَا ،وَرِجْلَه ُ َّال ّتِي يَمْش ِي بِهَا ،و َِإ ْن سَأَ لَنِي
ال َّ ّذ ِي يُبْصِر ُ بِه ِ ،و َيَدَه ُ َّال ّتِي يَبْط ُ

ل َ ُّأ ْعط ِي ََّن ّه ُ ،و َلئَ ِ ْن اسْ تَع َاذَنِي ل َ ُّأعِيذ ََّن ّه ُ.
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برمقصود” :تياد تقرُّب ﴿ﻫمڤيرڽ﴾ سأورڠ ﻫمبا كڤداكو دڠن سسواتو عبادة
يڠ لبيه اكو چينتاءي كچوالي دڠن اڤ يڠ تله اكو فرضكن ﴿واجبكن﴾
كأتسڽ .سنتياساله ﻫمباكو مندكتكن ديري كڤداكو دڠن عملن٢سنة سهيڠڬ
اكو منچينتاءيڽ دان اڤابيال اكو منچينتاءيڽ مك اكو اداله ڤندڠرنڽ يڠ دي
ڬوناكن اونتوق مندڠر ،ڤڠليهتنڽ يڠ دڬوناكن اونتوق مليهت ،تاڠنڽ يڠ دڬوناكن
اونتوق مموكول دان كاكيڽ يڠ دڬوناكن اونتوق برجالن .جك دي ممينتا كڤداكو
ڤستي اكن اكو بريكن دان جك دي مينتا ڤرليندوڠن دريكو ڤستي اكن اكو
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ليندوڠيڽ“.
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انتارا عبادة يڠ مندكتكن ديري كڤد اهلل سبحانه وتعالى دان دخصوصكن
ڤرلقسناءنڽ ڤد بولن شوال اين اياله ڤواسا انم شوال .عبادة ايستيميوا اين
دتونتوت اونتوق دلقساناكن.
دلقساناكن سباڬايمان رواية مسلم درڤد أبو أيوب األنصاري رضي اهلل عنه
بهاوا رسول اهلل ﷺ برسبدا:
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ل ك َانَ كَصِ يَا ِم ال َّد ّهْرِ
ش َّو ّا ٍ
م َنْ صَام َ رَمَضَانَ ث َُّم ّ أَ ت ْبَع َه ُ س ًِّت ّا م ِنْ َ

برمقصود” :سسياڤا يڠ برڤواسا رمضان دان دإيكوتي دڠن ڤواسا انم ﻫاري
دبولن شوال مك اي سأومڤام برڤواسا سڤنجڠ تاﻫون“.
ڤهاال باڬايكن ڤواسا ستاﻫون مروڤاكن ڬنجرن ايستيميوا يڠ دتاوركن كڤد
مريك يڠ ملقساناكن ڤواسا انم شوال .منوروت علماء ،ڤواسا انم شوال
ڬنجرنڽ اداله سأومڤام ڤواسا فرض ستاﻫون .اين كران جنجي اهلل سبحانه
وتعالى بهاوا ستياڤ ساتو كباجيقن دبالس دڠن سڤولوه كالي ڬندا ڤهاالڽ.
ﻫيتوڠن ڤهاال ڤواسا فرض ستاﻫون اياله  30ﻫاري رمضان دڠن  10كالي
ڬندا ڬنجرنڽ مڽاما  300ﻫاري اتاو  10بولن .ماناكاال ڤواسا انم شوال دڠن
 10كالي ڬندا ڬنجرنڽ مڽاما  60ﻫاري اتاو دوا بولن.
اوليه كران ڤواسا انم شوال منوروتي دان ملڠكڤكن ڤواسا رمضان مك
ڬنجرنڽ اداله سڤرتيمان ڤواسا فرض .جوسترو ،دڠن سمڤورناڽ عبادة ڤواسا
 30ﻫاري رمضان دان ڤواسا انم شوال مك ترچاڤايله ڤهاال عبادة ڤواسا
ستاﻫون سباڬاي كورنياءن درڤد اهلل سبحانه وتعالى كأتس ﻫمباڽ.
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حاضيرين يڠ درحمتي اهلل،
باڽق كلبيهن دان حكمه درڤد ڤواسا انم شوال .دأنتارا كلبيهن دان حكمه
ڤواسا انم شوال سباڬايمان يڠ دڽاتاكن اوليه ابن رجب الحنبلي دان يڠ
الءين ٢ياءيت:
ڤرتام :ڤواسا انم شوال سلڤس رمضان مڽمڤورناكن ڬنجرن ڤهاال ستاﻫون.
 300ﻫاري اداله ڬنجرن باڬي  30ﻫاري رمضان ماناكاال  60ﻫاري اداله
ڬنجرن ڤواسا انم شوال مڽاما جومله  360ﻫاري ياءيت جومله ستاﻫون.
كدوا :ڤواسا شعبان دان شوال سأومڤام صالة سنة رواتب يڠ مڠيريڠي
سبلوم دان سسوده صالة فرض .عملن سنة دأنتارا كلبيهنڽ اياله مڽمڤورناكن
كلومڤوڠن دان ككورڠن باڬي ستياڤ عملن فرض.
كتيڬ :طبيعة ممبياساكن ديري دڠن ڤواسا٢سنة مروڤاكن سبهاڬين تندا
مقبول اتاو دتريما عبادة ڤواسا رمضان .سسوڠڬوﻫڽ اهلل سبحانه وتعالى
اڤابيال منريما عمل عبادة مك دڤرمودﻫكن باڬي ﻫمبا ترسبوت اونتوق
ملقساناكن عمل عبادة يڠ الءين .اينيله مقصود ”ڬنجرن كباءيقن اداله كباءيقن
يڠ الءين سلڤسڽ“.
كأمڤت :ڤواسا انم شوال مروڤاكن تندا كشوكورن دأتس ڤڠمڤونن اهلل سبحانه
وتعالى ترﻫادڤ دوسا٢يڠ دجنجيكن ترﻫادڤ ﻫمبا-ﻫمباڽ يڠ برڤواسا .اي
اداله كورنياءن يڠ امت بسر .سسوڠڬوﻫڽ ،رسول اهلل

ﷺ

سنديري يڠ

دأمڤونكن دوسا-دوساڽ ملقساناكن صالة سهيڠڬ بڠكق كدوا كاكي بڬيندا
كران مڽاتاكن راس شوكور ترﻫادڤ كورنيا توﻫنڽ.
كليما :ڤواسا اداله عملن كبياساءن ڤارا صالحين دالم مڽاتاكن راس شوكور
كڤد اهلل سبحانه وتعالى .برشكور كران دبريكن توفيق اللو برجاي ملقساناكن
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ڤواسا دان عبادة٢الءين دبولن رمضان دڠن جاياڽ.
ڤواسا سنة انم شوال بوليه دلقساناكن موالءي ﻫاري كدوا سهيڠڬ ﻫاري
كتوجوه شوال سچارا برتروسن ،برسلڠ-سلي اتاو دڤيليه انم ﻫاري درڤد
مان٢ﻫاري برموال دري ﻫاري كدوا سهيڠڬ  30شوال .نامون ،افضل
ياءيت لبيه اوتام ڤواسا انم شوال دموالكن ڤد ﻫاري كدوا سهيڠڬ ﻫاري
كتوجوه شوال سچارا برتوروت-توروت.
ڤواسا انم شوال جوڬ بوليه دلقساناكن واالوڤون سسأورڠ ايت مميليقي ﻫوتڠ
ڤواسا يڠ بلوم دڬنتي برداسركن داليل بهاوا سيدتنا عائشة رضي اهلل عنها
ڤرنه مڠأخيركن ڬنتين ڤواسا .ماله منوروت ساتو ڤنداڤت دالم مذﻫب
شافعي ڤواسا واجب سڤرتي قضاء ﴿ڬنتي﴾ ،نذر اتاو كفارة بوليه دڬابوڠكن
دڠن ڤواسا٢سنة .نامون مذﻫب اين جوڬ مڽاتاكن بهاوا يڠ افضل ﻫندقله
دبوات سچارا برأسيڠن.
واالوڤون كيت منوروتي ڤندڠن يڠ ممبوليهكن ڤواسا انم شوال دلقساناكن
اوليه اورڠ يڠ مميليقي ﻫوتڠ ڤواسا واجب دان دبوليهكن مڠڬابوڠكن ڤواسا
واجب كران ڬنتي ﴿قضاء﴾ دڠن ڤواسا انم شوال ،نامون ڤهاال يڠ دأنوڬرﻫكن
تيدق اكن سام دان سمڤورنا باڬي مريك يڠ ملقساناكنڽ سچارا برأسيڠن.
اكن تتاڤي رحمة اهلل سبحانه وتعالى ايت ساڠت لواس دڠن ڬنجرن
ڤهاالڽ.
جوسترو ،لقساناكن عمل عبادة برداسركن كممڤوان سرتا ڤستيكن اياڽ
دسمڤورناكن دڠن ڤنوه كطاعتن دان كإخالصن.
انتارا چابرن ،ﻫالڠن دان رنتڠن دالم مڽمڤورناكن ڤواسا انم شوال اياله
جمڤوتن رومه تربوك يڠ برلڠسوڠ سهيڠڬ تيمڤوه سبولن .چادڠن يڠ بوليه كيت
6
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جاياكن اياله مڠاداكن رومه تربوك ڤد مالم ﻫاري دان سياڠ ﻫاري يڠ
دباتسكن ﻫاڽ ڤد ﻫوجوڠ ميڠڬو سبتو دان احد .سكيراڽ چادڠن اين
داڤت دجاياكن برسام مك كيت تله برسام-سام تولوڠ منولوڠ دأتس ڤركارا
كباءيقن دان كتقواءن.
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مسلمين سيدڠ جماعه سكالين،
روموسن درڤد خطبة يڠ دسمڤايكن ڤد ﻫاري اين انتاراڽ اياله:
ڤرتام :كتيباءن شوال سهاروسڽ منجادي ڤرموالءن بارو باڬي كهيدوڤن مسلم
يڠ ڤاتوه دان طاعة مڠعبديكن ديري كڤد اهلل سبحانه وتعالى.
كدوا :ڤواسا انم شوال منجنجيكن انوڬره ايستيميوا درڤد اهلل سبحانه وتعالى
كڤد ﻫمبا ٢يڠ ملقساناكن ڤواسا رمضان كمودين دسمڤورناكن دڠن ڤواسا
انم شوال.
كتيڬ :ڤواسا انم شوال اداله ڤواسا سنة يڠ داڤت منمڤوڠ ككورڠن دان
كلومڤوڠن ڤواسا واجب رمضان يڠ تله دلقساناكن.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة التوبة اية :105

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ
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ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬﯭﯮ ﯯﯰ
برمقصود” :دان كاتاكنله ﴿واﻫاي محمد﴾ ،برعملله كامو ﴿اكن سڬاال يڠ
دڤرينتهكن﴾ مك اهلل دان رسولڽ سرتا اورڠ٢برإيمان اكن مليهت اڤ يڠ كامو
كرجاكن دان كامو اكن دكمباليقن كڤد ﴿اهلل﴾ يڠ مها مڠتاﻫوءي ڤركارا٢يڠ
7
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َغيب دان يڠ ڽات كمودين دي منرڠكن كڤد كامو اڤ يڠ تله كامو كرجاكن“.
ات و َالذِّكْر ِ
ن الآي َ ِ
ن الْعَظِي ِْم ،و َنَفَعَنِي و َِإ َّي ّاك ُ ْم بِمَا فِيْه ِ م ِ َ
بَارَك َ الل ّه ُ ل ِ ْي و َل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ
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ل قَو ْل ِ ْي هذ َا
سمِي ُع الْعَلِي ْم ُ .أَ قُو ْ ُ
ل م ِن ِ ّي وَمِنْك ُ ْم تِلاو َتَه ُ ِإ َّن ّه ُ ه ُو َ ال َّ ّ
كي ِْم ،و َتَق ََّب ّ َ
الْح َ ِ

ات و َال ْمُؤْم ِنِيْنَ
و َأَ سْ تَغْف ِر ُوا الل ّه َ الْعَظِي ْم َ ل ِ ْي و َل َك ُ ْم و َلِس َائِر ِ ال ْمُسْل ِمِيْنَ و َال ْمُسْل ِم َ ِ
ات الأَ حْ يَاء ِ مِنْه ُ ْم و َالأَ مْوَات ،فَاسْ تَغْف ِر ُ ْوه ُ ِإ َّن ّه ُ ه ُو َ الْغَفُوْر ُ َّ
حي ْم ُ.
الر ّ ِ
و َال ْمُؤْم ِن َ ِ
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