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ﭩﮇ ﮫﮃكتَابه ﮚ

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ
ﰁ ﰂﰃﰄﰅ ﰆﰇﰈﰉ ﰊﰋ
ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ (النساء)59:

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،
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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دأخرية .خطبة فدكالي اين اكن ممفركاتاكن تاجوق انق
انوضره دان امانه اهلل .فرمان اهلل سبحانه وتعاىل دامل سورة
الفرقان ايات  74يغ تله دباخكن فد اول خطبة تادي
برمقصود:
"دان جوض مريك (يغ درضاءي اهلل ايت اياله اورغ ) يغ
بردعاء دغن بركات" :واهاي توهن كامي !،بريله كامي
براوليه دري اسرتي دان ذورية كتورونن كامي :فركارا
يغ مثوكاكن هاتي مليهتث ،دان جاديكنله كامي امام
ايكوتن باضي اورغ يغ ماهو برتقوى".
معاشراملسلمني رمحكم اهلل،
انق اداله مروفاكن انوضره دان امانه درفد اهلل
سبحانه وتعاىل .انق مروفاكن ساهم يغ ممباوا كأونتوغن
أخرية سكرياث مريك دديديق دان دبنتوق دغن باءيق
منجادي انق يغ صاحل .انق اين جوض مروفاكن نيالي
يغ خوكوف برهرض باضي فمباغونن دان كفميمفينن نضارا
فد ماس هادفن .سكرياث مريك دابايكن دري سضي
ديديقن دان فنجاضأنث ،تيدق مستحيل مريك اكن منجادي
انق يغ درهاك ،تربيار دان برمسئله يغ أخريث اكن ممربي
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كسن يغ بوروق كفد كلوارض ،مشاركت دان نضارا .اوليه
ايت ،مميليقي انق يغ صاحل دان باءيق اخالق سوده فسيت
منجادي اميفيان ستياف ايبو باف سباضاميان قيصه نيب
زكريا عليه السالم يغ بردعاء مموهون كفد اهلل سبحانه
وتعاىل اضر دكورنياكن انق يغ صاحل .فرمان اهلل سبحانه
وتعاىل دامل سورة ال عمران ايات :38
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
برمقصود ":كتيك ايت نيب زكريا عليه السالم بردعاء كفد
توهنث ،كاتث":واهاي توهنكو! كورنياكنله كفد اكو
دري سيسيمو ذورية كتورونن يغ باءيق ،سسوغضوهث
اغكاو سنتياس مندغر (منرميا) دعاء فرموهونن".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
انق سبنرث دالهريكن دامل كأداءن فطره ،عبارت
سهالي كاءين فوتيه يغ سوخي دان برسيه درفد سبارغ
ككوتورن سام اد ظاهري ماهوفون باطني ،مك منجادي
تغضوغجواب ايبو باف اونتوق منخورقكن ديري مريك
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سام اد اونتوق ممبنتوقث منجادي انسان يغ صاحل اتاو
سباليقث .سسوغضوهث انق يغ صاحل اكن ممربي منفعة يغ
امت بسر كفد كدوا ايبو بافث سباضاميان حديث يغ
دروايتكن اوليه االمام مسلم درفد ابو هريرة رضى اهلل عنه،
بهاواساث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم برسبدا يغ
برمقصود:
"افابيال ماتي سأورغ انق آدم ،مك ترفوتوسله سضاال
عمالنث كخوالي تيض فركارا ،صدقة جارية ،علمو يغ
برمنفعة دان انق يغ صاحل يغ مندعاءكنث".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
دامل ممبينا فريالكو انق  ،مك فنجاضاءن انق هندقله
دموالكن سجق دامل كندوغن الضي دايكوتي فنديديقن
دان بيمبيغن دموالكن ستله انق ايت الهري .فارا ايبو باف
فرلو ممليهارا دان ممبالي انق ترسبوت دغن فنوه كاسيه
سايغ دان سنتياس مغمبيل برت تنتغ فركمبغن فمبسرنث.
افبيال انق سوده منخافاي عمور توجوه تاهون ،فارا ايبو
باف هندقله منديديق مريك دغن مثوروه مريك منديريكن
صالة باضي منامن كأميانن ،عقيدة دان اخالق ددامل ديري
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مريك .فارا ايبو باف جوض فرلو سنتياس ممربي توجنوق اجر
دان خونتوه يغ باءيق دامل ملقساناكن عبادة يغ برلندسكن
اجرن اسالم .دامل سبواه حديث يغ دروايتكن اوليه االمام
ابو داود درفد عَ ْم ُر بن ُشعَيْب بهاواسث رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم برسبدا يغ برمقصود:
"فرينتهكنله انق كامو اونتوق ملقساناكن صالة افابيال
سوده منخافاي عمور توجوه تاهون .افابيال سوده
منخافاي عمور سفولوه تاهون ،مك فوكوله دي افابيال
تيدق ملقساناكنث سرتا فيسهكن متفت تيدور مريك".
سرتوسث باضي انق يغ منيغكت رماج ،فارا ايبو باف
هندقله منديديق مريك دغن خارا برصحابة ،بركوغسي
فنداغن ،مغحرميت فندافت مريك دان ممربيكن
تغضوغجواب اونتوق مريك مغوروسكن كهيدوفن مريك.
ماناكاال انق يغ تله منيغكت ديواس فوال فرلو دبريكن
كبيبسن برتيندق دان ممبوات كفوتوسن سالضي فركارا
ترسبوت تيدق برتنتاغن دغن شريعة .ايبو باف فرلو برفرانن
سباضاي فنصيحة دان ممربيكن تضورن سخارا برحكمه
سكرياث تردافت كسيالفن دان كساهلن يغ مريك
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الكوكن .ايبو باف جوض فرلو ممنتاو دان مليهت فرضاولن
انق تراوتام دغن راكن-راكنث .فستيكن انق بردمفيغ
دغن صحابت يغ بوليه ممباوا مريك كفد كباءيقن،
سوفاي سضاال تيندقن يغ مريك الكوكن سنتياس تركاول
دان تيدق مثيمفغ دري اجرن اسالم .ليبتكن ديري مريك
دغن كضياتن يغ دافت ممربي منفعة سباضاي تغضوغجواب
مريك كفد مشاركت.
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
سسوغضوهث تغضوغجواب فارا ايبو باف بوكن
هاث سقدر ممستيكن انق هيدوف سليسا فد ماس اكن
داتغ .اكن تتايف ،فارا ايبو باف جوض فرلو برتغضوغجواب
ممستيكن اضر انق مريك ممفوثاءي كأميانن يغ تضوه دان
جاتي ديري يغ قوات .اوليه ايت فنديديقن اضام امت فنتيغ
اونتوق مثماي اخالق دان بودي فكرتي يغ مليا ،كران
دغن فنديديقن اضام ،نيالي كأميانن مريك اكن سنتياس
ترفليهارا دان اكن ممبنتو مريك مغيلقكن ديري درفد ترجبق
كدامل فربواتن يغ تيدق صيحت .تنفا فنديديقن اضام اين،
انق اكن موده ترفغاروه دغن فلباضاي فميكرين دان بوديا
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يغ تيدق صيحت سهيغض اكن اد سباهاضني درفد مريك
سغضوف مغضادايكن كهيدوفن دغن مالكوكن فركارا
يغ بوليه منخمركن مرواه كلوارض.
جسرتو اونتوق مغأخريي خطبة فد هاري اين ،منرب
ايغني مثرو فارا مجاعه سكالني ،ماريله كيت برسام
منديديق دان ممليهارا انق يغ دامانهكن اوليه اهلل سبحانه
وتعاىل دغن سباءيق موغكني .ديديق دان بيمبيغله مريك
دغن كهيدوفن براضام اضر مريك دافت ممربي منفعة كفد
كلوارض ،مشاركت دان نضارا .ايغتله بهاوا انوضره اين
مروفاكن سبهاضني درفد امانه درفد اهلل سبحانه وتعاىل يغ
اكن دفرسوءالكن دأخرية كلق .فرمان اهلل سبحانه وتعاىل
دامل سورة األنفال ايات :28
ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹ
ﭺﭻ:

برمقصود" :دان كتاهويله بهاوا هرتا بندا كامو دان انق
كامو ايت هاثله منجادي اوجني ،دان سسوغضوهث
دسيسي اهلل جواله فهاال يغ بسر".
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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

وَلسَائر ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

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