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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 كتقوأن 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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داخرية .خطبة فد كالي اين اكن ممفركاتاكن تاجوق
كاسيه سايغ رسول اهلل كفد اومتث.
بولن ربيع االول مروفاكن بولن كالهرين نيب حممد
صلى اهلل عليه وسلم .فد تغضل  12ربيع االول الهريله
سأورغ نيب اخري زمان يغ ممباوا كرمحنت كفد سلوروه
عامل .اهلل سبحانه وتعاىل مغوتوسكن بضيندا رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم كدنيا اين سباضاي رمحة بوات
سلوروه اومت مأنسي .سباضاي اومت اسالم كيت
واجب ممنجتكن كشكورن كران اهلل سبحانه وتعاىل تله
مغوتوسكن سأورغ رسول يغ ساغت مليا دان سنتياس
منخينتاي اومتث .فرمان اهلل سبحانه وتعاىل يغ دباخكن
دأول خطبة تادي دامل سورة التوبة ايات  128يغ
برمقصود:
"سسوغضوهث تله داتغ كفد كامو سأورغ رسول دري
ضولوغن كامو سنديري (ياءيت نيب حممد صلى اهلل عليه
وسلم) يغ منجادي ساغت كرباتن كفداث سبارغ
كسوسهن يغ دتغضوغ اوليه كامو ،يغ ساغت (ايغينكن)
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كباءيقكن باضي كامو دان دي فوال منومفهكن فراسان
بلس سرتا كاسيه سايغث كفد اورغ-اورغ يغ براميان".
معاشر املسلمني رمحكم اهلل،
بضيندا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اياله سأورغ
فميمفني يغ ممفوثاءي صفة كاسيه سايغ دان سنتياس
ممفرجواغكن كفنتيغن اومتث .كاسيه سايغ دان فراسان
خينتا بضيندا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كفد اومتث
ملبيهي كخينتأن فد ديري سنديري .انتارا بنتوق كاسيه
سايغ بضيندا رسول اهلل كفد اومتث اياله بضيندا سنتياس
مغيغينكن كسالمنت دان كباءيقكن باضي اومتث ،بضيندا
سنتياس براوسها دان تيدق فرنه برفوتوس اسا بردعوه
مغاجق اومتث كجالن يغ ممباوا كباءيقكن ددنيا دان
داخرية.
بضيندا امت مغاسيهي دان ممعافكن اومتث واالوفون
سريغ دمخوه دان دساكييت اوليه اورغ-اورغ يغ
مموسوهيث ،بهكن بضيندا اكن مندعاءكن اضر اهلل سبحانه
وتعاىل مغمفوني مريك .بضيندا جوض سنتياس برمله ملبوت
دان تيدق فرنه ماره سرتا بركخيل هاتي دغن سسيافا
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فون .كاسيه سايغ بضيندا ملبيهي كاسيه سايغ سأورغ ايه
كفد انق-انقث .سيكف مله ملبوت دان كاسيه سايغ يغ اد
فد ديري بضيندا اينله انتارا فثباب اضام اسالم دافت دترميا
اوليه كباثقكن مشاركت عرب جاهلية فد كتيك ايت.
صفة كاسيه سايغ بضيندا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
اين تله تربوقيت دافت مغوبه دان ممباغونكن كهيدوفن
مشاركت يغ هرموني ،ممفوثاءي صفة كاسيه سايغ،
تولوغ منولوغ دان سنتياس ممليهارا فرساودارأن .فرمان
اهلل سبحانه وتعاىل دامل سورة ال عمران ايات :159
برمقصود" :مك دغن سبب رمحة (يغ مليمفه-ليمفه)
دري اهلل (كفدمو واهاي حممد) ،اغكاو تله برسيكف
مله-ملبوت كفد مريك (صحابة-صحابة دان فغيكومتو)،
دان كاالوله اغكاو برسيكف كاسر الضي كراس هاتي،
تنتوله مريك الري دري كليليغمو .اوليه ايت معافكنله
مريك (مغناءي كساهلن يغ مريك الكوكن ترهادف مو)
دان فوهونكنله امفون باضي مريك دان جوض برمشوارتله
دغن مريك دامل اوروسن (ففراغن دان حال-حال
كدونياءن) ايت"...
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سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
سالين ايت ،بضيندا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
جوض سنتياس مريندوي اومتث ترماسوق كيت ياءيت
اومتث يغ تيدق فرنه مليهت وجه دان تيدق فرنه مندغر
سواراث .دامل سبواه حديث يغ دروايتكن اوليه االمام ابن
ماجه درفد ابو هريرة رضي اهلل عنه بهاواسث رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم برسبدا يغ برمقصود:
"سوغضوه اكو بنر-بنر ايغني مليهت ساودارا-
ساوداراكو .فارا صحابة برتاث :بوكنكه كامي اين
ساودارا-ساودارامو؟ بلياو منجواب :كاليان اداله
صحابة-صحابةكو .ادفون ساودارا-ساوداراكو اداله
مريك يغ داتغ سسودهكو".
كاسيه سايغ بضيندا كفد اومتث جوض بوكن هاث
ترباتس كتيك اومتث ماسيه هيدوف ،بهكن تروس
برلنجوتن هيغض كهاري اخرية سهيغضاكن بضيندا
مثيمفن دعاء خصوص اونتوق اومتث سباضاي بنتوق
شفاعة بضيندا كفد اومتث .دامل سبواه حديث يغ
دروايتكن اوليه االمام مسلم درفد ابو هريرة رضي اهلل عنه
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بهاواسث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم برسبدا يغ
برمقصود:
"ستياف نيب مميليقي دعاء يغ ساللو داوخفكن .اكو ايغني
مثيمفن دعاءكو سباضاي شافعة باضي اومتكو فد هاري
قيامة".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
اوليه حال يغ دمكني ،كيت سباضاي اومت نيب
حممد صلى اهلل عليه وسلم واجب منخينتاي دان مغاسيهي
بضيندا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كران خينتا كفد
بضيندا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بوكنله خينتا بياسا
اكن تتايف خينتا يغ بركاءيت دغن كاميانن كيت كفد اهلل
سبحانه وتعاىل .واالوفون بضيندا رسول اهلل تله منيغضلكن
كيت لبيه  1400تاهون يغ اللو ،نامون حال ترسبوت
بوكنله فغهالغ كفد كيت سباضاي اومتث اونتوق تروس
منظاهريكن فراساءن سايغ ،خينتا دان ريندو كفد بضيندا.
كيت هندقله سنتياس منطاعيت فرينتهث دان مغعمالكن
سضاال سنه ث دامل كهيدوفن ،دمسفيغ سنتياس ممفرباثق
صلوات كفد بضيندا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
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جسرتو باضي مغاخريي خطبة فد كالي اين ،منرب
ايغني مغيغتكن فارا مجاعه سكالني بهاوا افله ارتيث
كهيدوفن فد هاري اين تنفا خينتا دان كاسيه كفد بضيندا
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،كران خينتا يغ فاليغ
اضوغ اداله خينتا كفد اهلل سبحانه وتعاىل دان خينتا كفد
بضيندا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم .سسوغضوهث
اورغ يغ براميان دان برتقوى دامل جيواث فسيت اكن
سنتياس مراساي ريندو دان كاسيه كفد بضيندا رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم ملبيهي سضاال-ضاال دامل كهيدوفنث.
مسوض كيت مسوا ترضولوغ دامل كالغن اومت نيب حممد يغ
اكن ممفروليه شفاعة دان برسام دغن بضيندا دشرض اهلل
سبحانه وتعاىل .فرمان اهلل سبحانه وتعاىل دامل سورة
احلجرات ايات :15ﭐ
ﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤ ﲥ
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برمقصود" :سسوغضوهث اورغ-اورغ يغ سبنر-بنرث
براميان هاثله اورغ-اورغ يغ فرخاي كفد اهلل دان
رسولث ،كمودين مريك (تروس فرخاي دغن) تيدق
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راضو-راضو الضي ،سرتا مريك برجواغ دغن هرتا بندا
دان جيوا مريك فد جالن اهلل ،مريك ايتله اورغ-اورغ يغ
بنر (فغاكوان اميانث)".

اَب اركا
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