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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 برتقوى كفد اهلل سبحانه وتعاىل دغن
سبنر ۲تقوى دغن ملقسناكن سضاال فرينتهث دان
منيغضلكن سضاال الرغنث .موده-مودهن كيت مندافت
رمحة دان كربكنت هيدوف ددنيا دان داخرية .خطبه فد
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كالي اين اكن ممفركتاكن بركناءن تاجوق حكمه
فركهوينن.
فركهوينن اداله مروفاكن ساتو تونتوتن دامل
كهيدوفن يغ اكن داللوءي اوليه اومت إسالم يغ ايغني
بركلوارض .اياث اداله مروفاكن اتورن يغ تله دتتفكن اوليه
اهلل سبحانه وتعاىل باضي ممنوهي فطرة كجادين ماءنسي
يغ بركهندقكن فاسغن دامل كهيدوفن .برموال دغن
فركهوينن نبى ادم عليه سالم دغن حواء ،مك ذورية
كتورونن ماءنسي تله بركمبغ هيغض كفد اومت نبى
حممد صلى اهلل عليه وسلم .فرمان اهلل سبحانه وتعاىل يغ
دباخاكن دأول خطبه تادي دامل سورة النساء ايات  1يغ
برمقصود:
"واهي سكالني ماءنسي! برتقوى له كفد توهن كامو يغ
تله منجاديكن كامو (برموال) درفد ديري يغ ساتو (ادم)،
دان يغ منجاديكن درفد (ادم) ايت فاسغنث (ايسرتيث
حواء) ،دان يغ ممبياقكن دري كدواث ذوريت كتورونن
لالكي دان فرمفوان يغ راماي .دان برتقوى له كفد اهلل
يغ كامو ساللو ممينتا دغن مثبوت-ثبوت ناماث ،دان
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فليهاراله هوبوغن (صلة الرحيم) قوم قرابة ،كران
سسوغضوهث اهلل سنتياس ممرهاتي (مغاوس) كامو".
معاشر املسلمني رمحكم اهلل،
اصطالح فركهوينن اتاو نكاح منوروت فغرتياءن
بهاس اياله بركومفول دان برمخفور .منوروت اصطالح
شرع فوال اياله اجياب دان قبول ياءيت عقد يغ
مغحاللكن فرستوبوهن انتارا لالكي دان فرمفوان
منوروت فراتورن يغ دتنتوكن اوليه إسالم .فركهوينن
جوض برمقصود سواتو عقد يغ مغحاللكن فرضاءولن
انتارا سأورغ لالكي دغن سأورغ فرمفوان يغ بوكن حمرم
دان منيمبولكن حق سرتا كواجيفن انتارا كدوا-دوا
مريك.
انتارا حكمه فركهوينن اداله اياث دافت ممليهارا
كتورونن دان منجامني بركمبغ سرتا برككلن ذورية
اومت ماءنسي يغ براميان مغيكوت لندسن يغ بتول
سباضاميان كهندق مقاصد شريعه باضي ممليهارا نسب
كتورونن ماءنسي .ماللوءي فركهوينن اياث اكن
مالهريكن كتورونن يغ حالل دامل مشاركات باضي
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منجامني كلغسوغن هيدوف دامل كلوارض دان كتوروننث.
اين اداله كران فطرة صفة سباضاي ماءنسي اداله
بركأيغينن مالكوكن هوبوغن انتارا لالكي دان فرمفوان.
مك باضي ممنوهي فطرة ترسبوت ،فركهوينن اداله
مروفاكن جوافنث يغ فاليغ تفت باضي ممنوهي تونتوتن
نفسو ترسبوت دغن خارا يغ حالل .ماللوءي فركهوينن،
نفسو دافت دكاول سرتا دافت مثالمتكن ديري درفد
ترجبق مالكوكن فركارا ۲معصية دان موغكر يغ دالرغ
اوليه شرع .دامل سبواه حديث يغ دروايتكن اوليه اإلمام
مسلم بهاواساث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم برسبدا يغ
برمقصود:
"واهي سكالني رماج ،سيافا يغ ممفوثاءي كممفوان
هندقله دي بركهوين كران فركهوينن ايت منوندوقكن
فندغن دان منجاض كمالوان .سيافا يغ تيدق ممفو مك
هندقله دي برفواسا كران فواسا اكن مغورغي نفسوث".
(رواية اإلمام مسلم)
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سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
فركهوينن جوض دافت مغوجودكن ساتو ايكنت
ككلوارضاءن يغ كوكوه ،منتف دان برككالن براساسكن
كاسيه سايغ دان كرمحنت اهلل سبحانه وتعاىل .اياث دافت
مغوجودكن كتنغن (سكينه) دان مثوبوركن فراساءن
خينتا (مَوَدَّ ْة) سرتا ممبنتوق كاسيه سايغ (رَ ْحمَ ْه) دانتارا
فاسغن سوامي ايسرتي يغ اخريث اكن مغوجودكن
كبهاضياءن دامل كهيدوفن برومه تغضا .فرمان اهلل سبحانه
وتعاىل دامل سورة الروم ايات  21يغ برمقصود:
"دان دانتارا تندا ۲يغ ممبوقتيكن ككواساءنث دان رمحتث،
بهاوا اي منخيفتاكن اونتوق كامو (واهي قوم لالكي)،
ايسرتي ۲دري جنيس كامو سنديري ،سوفايا كامو
برسنغ هاتي دان هيدوف مسرا دغنث ،دان دجاديكنث
دانتارا كامو (سوامي ايسرتي) فراساءن كاسيه سايغ دان
بلس كاسيهن .سسوغضوهث يغ دمكني ايت مغندوغي
كرتغن( ۲يغ منيمبولكن كسدرن) باضي اورغ ۲يغ
برفيكري".
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سالءين درفد ايت ،فركهوينن دافت مغوجودكن
فراساءن تغضوغجواب يغ تيغضي ددامل كلوارض دان
مشاركات .اين اداله كران دغن فركهوينن اياث اكن
منيغكتكن راس تغضوغجواب دان كفرهاتينن دكالغن قوم
لالكي دان وانيتا اونتوق ماللوءي كهيدوفن سخارا
برسام .ماسيغ ۲فرلو ملقسناكن فرانن مغيكوت
تغضوغجواب يغ تله دتتفكن اوليه اجرن إسالم باضي
منخافاي كبهاضياءن ددنيا دان اخرية .دامل سبواه حديث
يغ دروايتكن اوليه اإلمام البخاري دري عبداهلل بن عمر،
بهاواساث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم برسبدا يغ
برمقصود:
"الكي ۲ايت فميمفني برتغضوغجواب تنتغ كفيمفيننث.
وانيتا ايت فميمفني دامل رومه تغضاث دان برتغضوغجواب
تنتغ كفيمفيننث"(.رواية اإلمام البخاري)
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
جسرتو مغاخريي خطبه فد كالي اين ،منرب ايغني
مثرو كفد فارا مجاعه خصوصث كفد يغ تله بركلوارض،
ماريله كيت سام ۲منجاض كهرمونني دان كسجهرتاءن
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رومه تغضا كيت مغيكوت اخوان يغ تله دأجركن اوليه
بضيندا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم .سسوغضوهث
ستياف فركهوينن يغ ديديريكن اداله برتوجوان اونتوق
مميكول تغضوغجواب بوكن سقدر برسرونوك۲
سباضاميان حديث يغ دروايتكن اوليه اإلمام الطابراني
بهاواسث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم برسبدا يغ
برمقصود:
"بركهوينله كامو دان جاغنله كامو برخراي براي كران
سسوغضوهث اهلل سبحان وتعاىل تيدق ضمر سامادا لالكي
اتاو فرمفوان يغ بركهوين هاث كران ملقساناكن نفسوث
دان برسرونوك ."۲سالين ايت مريله كيت فربثقكنله
بردعاء اضر دكورنياكن فاسغن دان ذورية يغ صاحل دان
صاحله .فرمان اهلل سبحانه وتعاىل دامل سورة الفرقان ايات
:74
ﲓﲔﲕ ﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜ
ﲝ ﲞ ﲟﲠ

برمقصود" :دان جوض مريك (يغ درضاءي اهلل ايت اياله
اورغ )۲يغ بردعاء دغن بركات" :واهي توهن كامي؟
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بريله كامي براوليه دري ايسرتي ۲دان ذورية كتورونن
كامي :فركارا ۲يغ مثوكاكن هاتي مليهتث ،دان
جاديكنله كامي امام ايكوتن باضي اورغ ۲يغ (ماهو)
برتقوى".
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
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