تونتوتن عملن برجيمت خرمت
 24ذواحلجة 1441هـ برساماءن  14اوضوس  2020م
ﭑ ﭒ لْقَـآئِـلِ
ﭐ ﳇ ﳈﳉ ﳊﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ
(الفرقان)67:

ﭱ ﭓ ﭔ ﮘ ﮣﭞ ﭻ ﯝ ﯞ ﯟ
ﭱ ﭖ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ﯨ

ﮈ صَلِّ وَسَلِّمْ ﮞ سَيِّدنَا ﭢ
ﮁ آله وَأَصْحَابه ﯰ

ﭠ ﰁ فَيَا ﯘ ﯙ ﮨ ﮩ

أُوصيكُمْ ﭻ بتَقْوَى ﯲ ﮉ ﮰ ﮇ

1

ﭩﮇ ﮫﮃكتَابه ﮚ

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ
ﰀﰁ 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 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
تونتوتن عملن برجيمت خرمت.
إسالم اداله اضام يغ مغاتور سضاال كهيدوفن اومتث
يغ مرغكومي فلباضاي بيدغ ترماسوق دامل سودوت
مغوروسكن فربلنجاءن دامل كهيدوفن .اياث اداله
برتوجوان باضي ممستيكن ماءنسي دافت مغوروسكن
فربلنجاءن دغن لبيه تراتور دان سسواي دغن كفرلوان
سرتا مماتوهي شرع.
فد كتيك اين ،نضارا كيت تله مغهاديف كضاوتن
ايكونومي عاقبة درفد فنوالرن وابق كوؤيد )(Covid-19
يغ ملندا نضارا كيت .اياث تله ممربي ببنن يغ برت كفد
كفرلوان سارا هيدوف مشاركات هاري اين سفرتي تيادا
سومرب فندافنت ،هيلغ فكرجأن ،كسوكران منروسكن
فرنياضاءن دان فلباضاي الضي .اوليه ايت سباضاي اومت
إسالم ،كيت فرلو مغمبيل لغكه يغ سباءيقث دامل مغهاديف
كأداءن يغ منخابر اين ،انتاراث اضام إسالم مغنجوركن
كيت اضر سنتياس مغعملكن عملن برجيمت-خرمت
دامل كهيدوفن كيت .فرمان اهلل سبحانه وتعاىل يغ
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دباخاكن دأول خطبه تادي دامل سورة الفرقان ايات
يغ برمقصود:
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"دان جوض مريك (يغ درضاءي اهلل ايت اياله) يغ افابيال
ممبلنجاكن هرتاث ،تيادله ملمفاوءي باتس دان تياد خبيل
كدكوت ،دان (سباليقث) فربلنجاءن مريك اداله بتول
سدرهان دانتارا كدوا-دوا خارا (بوروس دان خبيل)
ايت".
معاشر املسلمني رمحكم اهلل،
عملن برجيمت خرمت اداله مروفاكن سيكف
بربلنجا سخارا برهيمه دان برهاتي-هاتي .اياث جوض
برمقصود بربلنجا اونتوق فركارا ۲يغ فرلو سهاج دان
مغيلقكن بربلنجا سخارا بوروس باضي منجامني كفرلوان
دان كسجهرتاءن هيدوف ماءنسي .انتارا كلبيهن عملن
برجيمت خرمت اين اياله كيت بوليه مثيمفن واغ اونتوق
توجوان يغ لبيه فنتيغ دان دافت مغضوناكنث كفد فركارا
يغ لبيه برفاءيده .سيكف سفرتي اين اكن مالهريكن
فغضونا يغ بيجق دامل مغوروسكن فربلنجاءن دان دامل
ماس يغ سام دافت مغهيندركن ديري اضر تيدق ترجبق
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دامل ممبلي سسوات بارغن يغ تيدق فرلو ،لبيه ۲الضي دامل
كأداءن كضاوتن ايكونومي يغ برالكو فد هاري اين.
سيكف برجيمت خرمت جوض اكن مغيلقكن ديري
سسأورغ ايت درفد ترجبق دغن مسئله هوتغ دان
سرتوسث اكن منجاديكن كهيدوفنث لبيه ترجامني دماس
هادفن ،تراوتاماث كتيك مغهاديف كسوسهن دان
كخمسن دكمدين هاري.
سالءين درفد ايت ،عملن برجيمت خرمت اين
اكن مالهريكن سيكف كسدرهاناءن دامل كهيدوفن .اين
اداله كران برسدرهان دامل فربلنجاءن امت دتونتوت دامل
إسالم دان اياث هندقله دالكوكن مغيكوت كفرلوان تنفا
ترفغاروه دغن هاوا نفسو .ايلقكن بربلنجا سدمكني اضر
اي تيدق منجادي طبيعة دان بودايا دامل كهيدوفن كيت.
سسأورغ يغ برسدرهان دامل بربلنجا اكن مغوتاماكن
كفرلوان بوكنث مغوتاماكن كماهوان .بيارله ستياف واغ
يغ دبلنجاكن بوكن سقدر ممنوهي كفرلوان ،اكن تتايف
متالمتث اداله اونتوق مندافت بركت دان كرضاءن اهلل
سبحانه وتعاىل .دامل سبواه حديث يغ دروايتكن اوليه
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اإلمام النسائي درفد ابو هريرة رضى اهلل عنه بهاواساث
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم برسبدا يغ برمقصود:
"سسوغضوهث اضام اين موده دان تيدق اد سأورغ فون
يغ برسيكف كرس ترهادف اضام مالءينكن دي اكن
دكاهلكن ،مك برسيكفله لوروس ،دان برسيكفله
سدرهان ،بريله خرب ضمبريا ،بريله كمودهن ،دان مينتاله
فرتولوغن فد فاضي هاري دان فتغ هاري دان سديكيت
دري وقتو مامل"( .رواية اإلمام النسائي)
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
سباضاي اومت إسالم كيت سفاتوتث مغعملكن
سيكف برجيمت خرمت سرتا برسدرهان دامل اف جوا
يغ كيت بلنجاكن ،كران دغن عملن ترسبوت اياث اكن
دافت منديسيفلينكن ديري كيت منوجو كاره صفة
قناعه ،ياءيت برفادا-فادا دان مراس خوكوف دغن اف
يغ تله دكرنياكن اوليه اهلل سبحانه وتعاىل .سسوغضوهث
عملن برجيمت خرمت دان برسدرهان دامل فربلنجاءن
اين باثق منداتغكن فاءيده ترهادف ديري ،كلوارض،
مشاركات دان نضارا .كبيجقساناءن دامل مراخنغ
6

فربلنجاءن اداله فنتيغ اضر وجود كسأميبغن انتارا فندافنت
دغن فغضوناءن.
اوليه ايت ،جك كيت ماهو ايكونومي ديري
كيت ،كلوارض ،مشاركات دان نضارا كيت كوكوه
سرتا ترجامني ،كيت هندقله مغعملكن عملن برجيمت
خرمت دغن بربلنجا سخارا بيجق ،برسدرهان ،سنتياس
مراخنغ سبلوم بربلنجا ،مغوتاماكن بارغ يغ بنر۲
دفرلوكن ،مغعملكن بودايا مثيمفن واغ دان تيدق
مغعملكن ضاي هيدوف ميواه سرتا بوروس .ايغتله اضام
إسالم امت مالرغ دان منضه اومتث درفد ممبذير كران
ممبذير مروفاكن سودارا شيطان دان شيطان امت سوكا
كفد اورغ يغ بوروس دان بربلنجا مغيكوت هاوا نفسو.
فرمان اهلل سبحانه وتعاىل دامل سورة اإلسرأ ايات :27
ﳌ ﳎ ﳏ ﳐﳑ ﳒ
ﳍ
ﳈﳉ ﳊﳋ

برمقصود" :سسوغضوهث اورغ ۲يغ بوروس ايت اداله
سودارا ۲شيطان ،سدغ شيطان ايت فوال اداله خملوق يغ
ساغت كفور كفد توهنث".
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سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
جسرتو مغاخريي خطبه فد كالي اين ،ممرب ايغني
مثرو كفد فارا مجاعه سكالني ،ماريله كيت سام۲
مراخنغ ،برعزم دان سنتياس براوسها باضي ممستيكن عملن
برجيمت-خرمت منجادي بودايا دامل كهيدوفن كيت.
اين اداله كران عملن اين امت فنتيغ اونتوق منجامني
كأواغن كيت فد ماس هادفن .سسوغضوهث هرتا يغ
كيت ميليكي سبنرث اداله حق اهلل سبحانه وتعاىل يغ
دفينجمكن كفد كيت .كيت هاث سباضاي فغوروس يغ
فستيث اكن دتاث دري مان هرتا يغ كيت فرأوليهي دان
باضيمانكه خارا كيت بلنجاكنث سرتا كماناكه هرتا يغ
كيت بلنجاكن ايت .مسوض اهلل سبحانه وتعاىل ممربكيت
كهيدوفن كيت دان دجاءوهكن دري اف جوا سبارغ
كسولينت دان كسوكران دامل مغهاديف اوجني دامل
كهيدوفن .فرمان اهلل سبحانه وتعاىل دامل سورة الشورى
ايات :27
ﲘ ﲙﲚﲛ ﲜ ﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣ ﲥ
ﲤ
ﲦ ﲧ ﲨ ﲩﲪ
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برمقصود" :دان كالوله اهلل مميواهكن رزقي باضي ستياف
همباث ،نسخاي مريك اكن ملمفاوءي باتس دبومي
(دغن فربواتن ۲ليار دورجان) ،اكن تتايف اهلل منورونكن
(رزقيث ايت) منوروت قدر يغ ترتنتو سباضاميان يغ
دكهندقكيث .سسوغضوهث دي مغتاهوءي دغن مندامل
اكن سضاال كأداءن همباث ،الضي مليهت دغن ثات".

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

ﰅﰆ

ﰇ ﰈ ﮩ ﯧ ﭦ او ﭲ ﭹ ﯣ ﯬ ﯶ

وَلسَائر ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﰁ فا ايا فا ْو از ٱلْ ُم ْس ات ْغ ِف ِر اين او اي ﭝ اة ٱلتَّائِب اِي
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