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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 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
شرض دان سضاال كنعمتنث.
منجادي فغهوني شرض مروفاكن اميفني باضي
ستياف مأنسي يغ براميان ،اياث مروفاكن متفت تيغضل
تراخري يغ ككل ابادي باضي اورغ يغ برتقوى كفد اهلل
سبحانه وتعاىل .فندودوق شرض اكن ككل بوات سالما-
الماث دان اكن ممفروليه كنعمنت هيدوف دان كضمبرياءن
يغ بلوم فرنه دنعميت سرتا تيدق ممفو دبايغكن اوليه عقل
فيكرين مأنسي .حال اين دجلسكن دامل فرمان اهلل
سبحانه وتعاىل يغ دباخكن دأول خطبة تادي دامل سورة
التوبة ايات  21يغ برمقصود:
"مريك دضمبرياكن اوليه توهن مريك دغن فمربين رمحة
درفدث دان كريضأن سرتا شرض ،مريك بروليه ددامل شرض
ايت نعمت كسنغن يغ ككل".
معاشر املسلمني رمحكم اهلل،
اهلل سبحانه وتعاىل مثدياكن شرض اونتوق همبا-
همباث يغ صاحل ،مريك اكن منعميت كسنغن دان كنيعمنت
يغ بلوم فرنه دفندغ مات ،بلوم فرنه ددغري تليغا ،بلوم
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فرنه ترلينتس دعقل فيكرين دان دهاتي مأنسي كتيك
هيدوف ددنيا .انتارا كنعمنت شرض يغ اكن دنعميت اوليه
فغهوني شرض اياله كيت اكن مراساءي سواسان يغ ثامن
فنوه دغن كتنغن دان كداماين سرتا كاداءن خواخث تيدق
فانس دان تيدق فوال تراللو سجوق .سضاال بيناءن دان
سضاال فرهياسن دداملث ترديري درفد امس ،فريق،
فرمات ،موتيارا زمرود .اهلي شرض اكن دودوق برساندر
داتس فالمني برهياس يغ بهاضني داملث درفد سوترا تبل.
فرمان اهلل سبحانه وتعاىل دامل سورة اإلنسان ايات  13يغ
برمقصود:
"مريك برحية ددامل شرض دغن برباريغ داتس فالمني-
فالمني( ٢يغ برهياس) ،مريك تيدق منفق دسيتو اداث
ماتهاري (اوسهكن هاوا فانسث) ،دان تيدق جوض
مراساي سواسان يغ ترملفاو سجوق".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
دشرض جوض تردافت اف سهاج يغ دايغينكن اوليه
هاتي دان سضاال فركارا يغ مثوكاكن فنداغن مأنسي.
مريك تيدق مندغر فرخاكافن يغ سيا-سيا ماهوفون يغ
4

منيمبولكن دوسا .تياد الضي كدغرن بوثي-بوثي بيسيغ
يغ مغضغضو فندغرن كتيك ددنيا ،ماهلن يغ ددغر اوليه
اهلي شرض هاثله سوارا-سوارا يغ مثنغكن .فاكاين اهلي
شرض فوال اداله درفد سوترا هيجاو يغ هالوس ،تبل
مانكاال فرهياساث اياله ضلغ يغ دفربوات درفد فراق.
فرمان اهلل سبحانه وتعاىل دامل سورة اإلنسان ايات  21يغ
برمقصود:
"مريك ددامل شرض مماكاي فاكاين هيجاو يغ دفربوات
دري سوترا هالوس دان سوترا تبل (يغ برتكات) ،سرتا
مريك دهياسي دغن ضلغ-ضلغ تاغن دري فراق دان
مريك دبري مينوم اوليه توهن مريك دغن سجنيس
مينومن (يغ الين) يغ برسيه سوخي".
انتارا ماكنن فندودوق شرض اياله سضاال ماخم
ماكنن درفد فوهون-فوهون ،كبون-كبون ،بواه-بواهن
يغ تيدق برهنيت بربواه دان برماخم-ماخم جنيس هيدغن
يغ لبيه الذات درفد هيدغن دنيا .ماكنن اونتوق فغهوني
شرض دهيدغكن مغضوناكن فرييغ-فرييغ دان ضلس-
ضلس درفد امس .مريك بيبس مميليه بواه-بواهن دان
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داضيغ اف فون يغ مريك ايغينكن .بواه-بواهن يغ
دسدياكن امت برهمفرين سرتا بردكنت دان بوليه دفتيق
فد بيال-بيال ماس سهاج سباضاميان فرمان اهلل سبحانه
وتعاىل دامل سورة الزخرف ايات  71يغ برمقصود:
"دايدركن كفد مريك فيغضن-فيغضن بسر دان فياال-
فياال دري امس دان ددامل شرض ايت فوال دسدياكن
سضاال يغ دايغيين اوليه نفسو سرتا دفندغ اينده اوليه مات
دان (دكاتاكن كفد مريك) :كامو اداله تتف ككل
دداملث".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
مانكاال مينومن باضي فغهوني شرض اياله مينومن يغ
برسيه دري سوغاي-سوغاي يغ مغالري .اياث ترديري
دري سوسو دان مادو يغ برسيه ،سضر ،الذات يغ تيدق
بروبه راس دان باوث سرتا تياد سضاال فركارا يغ بوليه
مغورغكن راس نعمتث دشرض .اد جوض سوغاي-سوغاي
يغ برايسي دغن ارق يغ تيدق ممابوقكن .فغهوني شرض
تيدق فنيغ كران ارق ترسبوت تيدق اد دداملث عنصور يغ
ممابوقكن .فارا اهلي شرض جوض اكن دالين اوليه اسرتي
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يغ مودا دان روفاوان سباضاميان فرمان اهلل سبحانه وتعاىل
دامل سورة الواقعة ايات  37-35يغ برمقصود:
"سسوغضوهث كامي تله منخيفتاكن اسرتي ٢مريك
دغن خيفتاءن استيميوا ،سرتا كامي جاديكن مريك
سنتياس دارا (يغ تيدق فرنه دسنتوه)،يغ تتف منخينتاءي
جودوهث ،سرت يغ سبايا عمورث.
سرتوسث نعمت تربسر يغ باكل دفراوليهي اوليه
فغهوني شرض اياله نعمت دافت مليهت اهلل سبحانه
وتعاىل .نعمت اين مروفاكن سبسر-بسر نعمة يغ مغاتسي
سرتا مغهيلغكن سضاال كنعمنت يغ الين .فرمان اهلل
سبحانه وتعاىل دامل سورة القيامة ايات  22هيغض  23يغ
برمقصود:
"فد هاري اخرية ايت ،موك (اورغ-اورغ يغ براميان)
برسري-سري ،مليهت كفد توهنث".
واالوباضاميانافون فرلو دفهمي بهاوا خارا باضاميانا
كيت دافت مليهت اهلل سبحانه وتعاىل دشرض تيدق بوليه
كيت مثامكنث دغن سباضاميان كيت مليهت خملوق ددنيا.
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كيت فرلو ميقيين بهاوا اهلل سبحانه وتعاىل تيدق سروفا
دغن اف ٢جوا يغ اد فد خملوق دان عامل خيفتاءنث
سباضاميان فرمانث دامل سورة الشورى ايات  11يغ
برمقصود:
"تياد سسواتوفون يغ سبانديغ دغن (ذاتث ،صفة-صفةث
دان فنتدبريانث) دان دياله يغ مها مندغر ،الضي مها
مليهت".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
سباضاي روموسن خطبة فد كالي اين ،منرب ايغني
مغيغتكن فارا مجاعه سكالني ،بهاوا كنعمنت شرض ميمغ
تيدق دافت كيت بايغكن سباضاميان ددنيا .شرض اياله
فركارا يغ بنر دان مروفاكن ضنجرن درفد اهلل سبحانه
وتعاىل كفد اورغ يغ براميان دان برتقوى .اوليه ايت،
سباضاي اورغ يغ براميان كيت فرلو فرخاي دان يقني
اكن كبنرن يغ دجنجيكن اوليه اهلل سبحانه وتعاىل .ماريله
كيت بروسها ممبوات فرسدياءن دان برلومبا-لومبا
ممفرباثق عمل عبادة ددنيا اين باضي ممفروليه شرض يغ
سلواس الغيت دان بومي داخرية كلق .مسوض كيت
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ترضولوغ دامل كالغن مأنسي يغ ممفروليه شرض اهلل سبحانه
وتعاىل .فرمان اهلل سبحانه وتعاىل دامل سورة الزمر ايات
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برمقصود" :دان اورغ-اورغ يغ برتقوى كفد توهن
مريك اكن دباوا كشرض دغن برفاسوكن ،سهيغض افابيال
مريك مسفاي كشرض يغ فينتو-فينتوث سديا تربوك دان
فنجاض-فنجاضث مغالو-الوكن مريك دغن كات-كات:
سالم سجهرتا كفد كامو ،بربهاضياله كامو ،مك سيالله
ماسوق كدامل شرض اين دغن كادأن تيغضل ككل كامو
دداملث (مريك فون ماسوق)".

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
9

ِ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 تا ْغ ِف ِر اين او اي ﭝ اة ٱلتَّائِب اِي

10

