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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،
ماريله كيت منيغكتكن كتقواءن كفد اهلل سبحانه
وتعاىل دغن برسوغضوه-سوغضوه ملقسناكن سضاال
فرينتهث دان منيغضلكن سضاال الرغنث .موده-مودهن
كيت مندافت رمحة دان كربكنت هيدوف ددنيا دان
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داخرية .خطبه فد كالي اين اكن ممفركتاكن تاجوق
برصرب اتس مصيبه.
هيدوف كيت ميمغ فنوه دغن دوضاءن دان
اوجني .ستياف ماءنسي يغ دخيفتاكن فسيت اكن دبري
اوجني ددنيا اين .ماسيغ ۲اكن منرميا اوجني اهلل سبحانه
وتعاىل مساد دامل بنتوق كسوسهن اتاو دغن اوجني
كسناغن .اين برمعنى اورغ يغ سوسه اكن داوجي دان
اورغ يغ سنغ جوض اكن داوجي .اوجني دامل بنتوق
كسوسهن اداله اوجني بربنتوق مصيبة سفرتي فثاكيت،
كالفرن ،كمسكينن ،بنخان عامل ،كهيالغن هرتا دان
سباضايث .فرمان اهلل سبحانه وتعاىل يغ دباخاكن دأول
تادي دامل سورة احلديد دامل ايات  22يغ برمقصود:
"تيدق اد سسوات كسوسهن (اتاو باال بنخان) يغ
دتيمفاكن دبومي ،دان تيدق جوض يغ منيمفا ديري
كامو ،مالءينكن تله سديا اد ددامل كتاب(فغتاهوان
كامي) سبلوم كامي منجاديكنث ،سسوغضوهث مغاداكن
يغ دمكني ايت اداله موده باضي اهلل".
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معاشر املسلمني رمحكم اهلل،
اوجني بربنتوق مصيبة اين بوليه دارتيكن سسوات
كجادين اتاو فريستيوا يغ منيمفا ماءنسي دان اكن
منداتغكن مضرة ،فندريتاءن ،بينب دان كسولينت ترهادف
ماءنسي .مصيبة يغ برالكو ايت اداكاالث برفوخنا دري
فربواتن ماءنسي ايت سنديري دان اياث جوض مروفاكن
ساتو بوقيت ككواساءن دري اهلل سبحانه وتعاىل يغ
منجاديكن سسوات بنخان مغيكوت كهندق دان
تقديرث .افابيال تقديرث سوده مننتوكن مك تياد سسوات
فون يغ دافت مغهالغث .مصيبة يغ داتغ جوض تيدق ممبيذا-
بيذاكن ماءنسي .اياث بوليه داتغ منيمفا مسوا اورغ مساد
سسأورغ ايت موءمن اتاو كافري ،كاي اتاو مسكني،
خوما يغ ممبيذاكن اداله سيكف ماءنسي دامل مغهاديف
ستياف مصيبة يغ داتغ .اد دكاالغن ماءنسي يغ مغهادفيث
دغن تابه دان صرب دان اد فوال يغ برسيكف سباليقث .
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
سباضاي اومت إسالم يغ براميان دغن كتنتوان
دان قدر اهلل سبحانه وتعاىل مسستيث كيت فرلو
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ميقيين بهاوا سضاال مصيبة يغ منيمفا ايت اداله اوجني
درفد اهلل سبحانه وتعاىل .كيت هندقله سنتياس برسديا
مغهادفيث دغن فنوه كأميانن دان كصربن .اين اداله كران
اف سهاج يغ دتقديركن منيمفا ديري كيت ،اياث فسيت
ممفوثاءي توجوان اتاو حكمهث يغ ترتنتو .باضي اورغ يغ
براميان اوجني مصيبة اكن دهادفيث دغن فنوه كصربن،
كران مريك ممهمي بهاوا اداث
كتابهن دان
حكمه كباءيقكن دسباليق اوجني ترسبوت .مريك اكن
مليهت اوجني ايت سباضاي فينتو رمحة يغ اكن
مندكتكنث دغن شرض اهلل سبحانه وتعاىل ،كران بالسن
باضي ماءنسي يغ صرب دامل مغهاديف اوجني ايت اياله شرض
كلق.
د
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
اوليه يغ دمكني،كتيك دتيمفا اوجني دان مصيبة،
كيت فرلو برصرب دان جاغنله برسغكا بوروق ترهادف
اهلل سبحانه وتعاىل دغن براغضفن كيت اداله اورغ يغ
فاليغ مالغ .يقينله بهاوا ستياف اوجني ايت فسيت اد
حكمه كبايقكنث .اين اداله كران كتيك اهلل سبحانه
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وتعاىل ريندوكن همباث ،دي اكن حضريكن هديه بروفا
اوجني .مك فد ساعت ايت ،برصربله ،برشكورله دان
برسغكا باءيقله ترهادف سضاال كتنتوان دان كتتفن اهلل
سبحانه وتعاىل .براوسهاله مغهاديف اوجني ترسبوت دغن
منخاري جالن فثلساين يغ بيجفسان ،بردعاء ،برتوكل
دان لبيه باثق مندكتكن ديري كفد اهلل سبحانه وتعاىل.
جاغنله موده براس كخيوا دان برفوتوس اسا اتاو
برفوتوس هارفن.
سسوغضوهث دغن برصفة صرب ،سسأورغ ايت
تيدق اكن برتيندق دلوار باتسن اضام كران صفة صرب
ايت ممبوليهكن كيت مغاتسي سضاال اوجني دان دوضاءن
ايت دغن عقل دان فيكرين يغ وارس ،تناغ ،تيدق مغلوه،
تيدق اكن براس ضليسه دان كيت اكن سنتياس برسره
سرتا برتوكل كفد اهلل سبحانه وتعاىل .كتاهوءيله ،صرب
ايت اداله انضره تراينده يغ منجنجيكن فلباضاي كورنياءن
دان ضنجاران .كران اورغ يغ صرب ممفوثاءي كدودوقن
يغ
تيغضي دسيسي اهلل سبحانه وتعاىل .دامل سبواه
اهلل عنه
دروايتكن اوليه اإلمام مسلم درفد شعيب
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بهاواساث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم برسبدا يغ
برمقصود:
"امت منعجوبكن اوروسن سأورغ موءمن كران ستياف
اوروسنث اداله باءيق دان ايت تيدق اكن برالكو كفد
سأورغ فون كخوالي كفد سأورغ موءمن (يغ مسفورنا
كإمياننث) .جك دي مندافت سسوات يغ مغضمبرياكن
دي برشكور ،مك ايت اداله كباءيقكن باضيث .جك دي
دتيمفا كسوسهن دي برصرب ،مك ايت اداله كباءيقكن
باضيث"( .رواية اإلمام مسلم)
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
جوسرتو مغاخريي خطبه فد كالي اين ،ممرب ايغني
مثرو فارا مجاعه سكالني ،سباضاي همبا اهلل سبحانه
وتعاىل هندقله كيت سنتياس برصرب دامل مغهاديف سضاال
اوجني دان دوضاءن كران مسوا ايت اداله كتنتوان دان
كتتفن اهلل سبحانه وتعاىل .سسوغضوهث ستياف دوضاءن
يغ داللوءي اداله مروفاكن تندا كاسيه سايغ اهلل سبحانه
وتعاىل كفد همباث ،اياث سباضاي فرايغنت اضر همباث
خفت سدر دان براستغفار سرتا برتوبة كمبالي كفد اهلل.
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يقينله ستياف اوجني يغ دبريكن اوليه اهلل سبحانه وتعاىل
فسيت اد حكمه كباءيقكن اونتوق منيغكتكن كأميانن
همبا۲ث .فرمان اهلل سبحانه وتعاىل دامل سورة العنكبوت
ايات :2
ﲓﲔ ﲕﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ

برمقصود" :فاتوتكه ماءنسي مثغك بهاوا مريك اكن
دبياركن دغن هاث بركات" :كامي براميان" ،سدغ مريك
تيدق داوجي (دغن سسوات خوباءن)".
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 تا ْغ ِف ِر اَ
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