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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
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رمحة دان كربكنت هيدوف ددنيا دان داخرية .خطبه فد
كالي اين اكن ممفركتاكن تاجوق هجرة كفد كباءيقكن.
احلمدهلل ،كيين كيت تله براد دبولن حمرم يغ
مننداكن ماسوقث تاهون بهارو  1442هجرية .اوليه ايت،
سباضاي اوسها كيت دامل منيغكتكن كأميانن دان
كتقواءن كفد اهلل سبحانه وتعاىل دامل مثمبوت تاهون
بهارو هجريه اين ،ماريله كيت مغيمبس كمبالي سجاره
فرجواغن بضيندا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم دان فارا
صحابة دامل منضقكن اضام اهلل سبحانه وتعاىل .اين اداله
كران سجاره تله منخاتتكن بهاوا فريستيوا اين امت بسر
ارتيث باضي سلوروه اومت إسالم كران اياث اداله
مروفاكن فرجواغن بضيندا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
برسام قوم مهاجرين يغ سغضوف برهجرة دري كوتا
مكة ككوتا مدينه دمي ممفرتاهنكن اضام إسالم.
فغهجرهن اين جوض سبنرث مغضامربكن فرجواغن
باضي مثالمتكن عقيده ماءنسي اونتوق براوبه درفد
فربواتن شريك كفد توحيد دان درفد كفور كفد اميان.
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فرمان اهلل سبحانه وتعاىل يغ دباخاكن داول خطبة تادي
دامل سورة ال عمران ايات  195يغ برمقصود:
"...مك اورغ ۲يغ برهجرة (كران مثالمتكن اضاماث)،
دان يغ داوسري كلوار دري متفت تيغضلث ،دان جوض يغ
دساكييت (دغن برباضاي ضغضوان) كران منجالنكن
اضامكو ،دان يغ برفرغ (فد جالن اهلل) ،دان يغ تربونوه
(يغ ضوضور شهيد دامل فرغ سبيل) ،سسوغضوهث اكو
اكن هافوسكن كساهلن ۲مريك ،دان سسوغضوهث اكو
اكن ماسوقكن مريك كدامل شرض يغ مغالري دباوهث
برباف سوغاي ،سباضاي فهاال دسيسي اهلل .دان دسيسي
اهلل جواله فهاال يغ سباءيق-باءيقث (باضي مريك يغ
برعمل صاحل)".
معاشر املسلمني رمحكم اهلل،
سباضاي اورغ يغ براميان كيت واجب مغمبيل
اعتبار دري سجاره فريستيوا هجرة بضيندا رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم .اين اداله كران فغهجرهن بضيندا
اداله مروفاكن خونتوه يغ ترباءيق اونتوق كيت تلداني
جك كيت بنر ۲ايغني ممبوقتيكن كطاعنت ،كستياءن دان
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كأخالصن كيت كفد اهلل سبحانه وتعاىل .ماللوءي
فريستيوا هجرة اين ،اياث مغاجر كفد كيت اكن صفة
كصربن ،كخكلن دان كربانني دامل مغهاديف اف جوا
دوضاءن سرتا هالغن اونتوق منضقكن اضام إسالم دموك
بومي اين.
نامون بضيتو ،جك دليهت فد ماس كيين ،مساكني
برمتبهث تاهون هجرة ،كيت دافيت ماسيه تردافت
دكاالغن اومت إسالم يغ مساكني روسق اخالقث دامل
ماللوءي كهيدوفن ددنيا اين .اجرن إسالم مساكني
دابايكن بهكن اد يغ مساكني براني ممفرسنداكن دان
ممفرتيكايكن عبادة اومت إسالم .مريك مساكني براني
منيغضلكن كهيدوفن براضام دامل ديري مريك ،سدغكن
إسالم جواله يغ اكن ممندو مريك كفد كبهاضياءن ددنيا
دان داخرية .اينيله انتارا فربواتن يغ برالكو داخري زمان يغ
منجادي كبيمبغن كيت مسوا.
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
اوليه ايت ،سواجرث ستياف كالي مماسوقي تاهون
بارو هجرة اين ،كيت فرلو مالكوكن اوسها هجرة كاره
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كهيدوفن يغ لبيه باءيق دغن منيغكتكن كتقواءن كيت
كفد اهلل سبحانه وتعاىل .كيت واجب مالكوكن هجرة
دغن منيغضلكن سضاال فركارا يغ مروضيكن ،دان
مالكوكن كطاعنت سباثق موغكني كفد اهلل سبحانه
وتعاىل .اين اداله كران هجرة يغ سبنر بوكن هاث
برمقصود مغيغيت تاريخ ساتو حمرم دامل تقويم إسالم
ستياف تاهون .اكن تتايف ،هجرة يغ ترباءيق اداله فروبهن
درفد كبوروقن كفد كباءيقكن دامل ستياف سودوت
كهيدوفن .برهجرة درفد بلغضو كجاهيلن كفد
كعلموان ،درفد كموندورن كفد كماجوان ،درفد
فرسغكيتاءن كفد فرداماين دان درفد فرموسوهن كفد
فرسودارأن.
هجرة جوض اداله مروفاكن اوسها اونتوق مغوبه
دان مماجوكن ديري اونتوق منجادي همبا يغ دكاسيهي
اوليه اهلل سبحانه وتعاىل .سسيافا يغ برهجرة كفد
كباءيقكن كران اهلل سبحانه وتعاىل فسيت اكن ممفراوليهي
ضنجاران يغ بسر دان تيغضي درجتث دسيسي اهلل سبحانه
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وتعاىل سباضاميان فرمانث دامل سورة التوبة ايات
برمقصود:

20

يغ

"سسوغضوهث اورغ ۲يغ براميان دان برهجرة سرتا
برجهاد فد جالن اهلل دغن هرتا بندا دان جيوا مريك اداله
لبيه بسر دان تيغضي درجتث دسيسي اهلل (درفد اورغ ۲يغ
هاث ممربي مينوم اورغ ۲حاج دان اورغ يغ ممعموركن
مسجد سهاج) ،دان مريك ايتوله اورغ ۲يغ برجاي".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
سسوغضوهث سسيافا يغ هيدوفث هاري اين تيدق
براوبه منجادي لبيه باءيق درفد مسامل ،برمعنا دي سوده
منسيا-سياكن كهيدوفنث .سباضاي ماءنسي كيت تيدق
ترلفس درفد مالكوكن كسيالفن ،مك سواجرث كيت
هندقله سنتياس ممفرباءيقي كسيالفن دان براوبه كفد يغ
لبيه باءيق .ايغتله ،سكرياث كيت تيدق سغضوف برهجرة،
مستحيل كجاياءن اكن ترخافاي بهكن كماجوان اومت
إسالم تيدق اكن برحاصيل .اين اداله كران اجرن إسالم
تيدق مثوروه كيت برديم ديري تنفا براوسها مالكوكن
فروبهن كباءيقكن كفد ديري ،اضام دان نضارا .فرمان
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اهلل سبحانه وتعاىل دامل سورة الرعد ايات
برمقصود:
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"...سسوغضوهث اهلل تيدق مغوبه اف يغ اد فد سسوات
قوم سهيغض مريك مغوبه اف يغ اد فد ديري مريك
سنديري"...
جوسرتو ،مغاخريي خطبه فد كالي اين ،ممرب ايغني
مثرو فارا مجاعه سكالني ،برمسفنا دغن ملغكهث كيت
كتاهون بارو  1442هجرة اين ،ماريله كيت منجاديكن
هجرة كيت فد تاهون اين دغن سنتياس منيغكتكن
مساغت دان عزم اونتوق براوبه سرتا برحماسبة ديري كاره
ممفرتيغكتكن عملن ،كأميانن دان كتقواءن كيت كفد اهلل
سبحانه وتعاىل .سسوغضوهث ،اهلل سبحانه وتعاىل اكن
سنتياس ممبنتو همباث يغ برنية اونتوق مالكوكن فروبهن
باءيق فد ديري دان كهيدوفنث .يقينله ،انداي كيت
برسوغضوه-سوغضوه اونتوق براوبه كفد كباءيقكن،
فسيت كيت اكن مندافت منفعة دان كأونتوغن ددنيا دان
اخرية .فرمان اهلل سبحانه وتعاىل دامل سورة النساء ايات
:100
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ﳇﳈ ﳉ ﳊﳋ

برمقصود" :دان سياف يغ برهجرة فد جالن اهلل (اونتوق
ممبيال دان منضقكن إسالم) ،نسخاي اي اكن دافيت دموك
بومي اين متفت برهجرة يغ باثق دان رزقي يغ معمور،
دان سسيافا يغ كلوار دري رومهث دغن توجوان برهجرة
كفد اهلل دان رسولث ،كمدين اي ماتي (دامل فرجالنن)،
مك سسوغضوهث تله تتف فهاال هجرةث دسيسي اهلل.
دان (ايغتله) اهلل مها فغمفون ،الضي مها مغاسيهين".

اَب اركا

ﭞ ﯬ ﯶ َِبلْ ُق ْر اء ِان ﯻ اون اَـ اف اع ِن ﮧ ﮍ ﭮ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ وَتَقَبَّلَ ﭞ ﮖ

ِت اال اوتا ُه
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ﰇ ﰈ ﮩ ﯧ ﭦ او ﭲ ﭹ ﯣ ﯬ ﯶ

وَلسَائر ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
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