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(ال عمران )103:

ﭱ ﭓ ﭔ ﮘ ﮣﭞ ﭻ ﯝ ﯞ ﯟ
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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-بنر تقوى دغن ملقساناكن سضاال فرينتهث دان
منيغضلكن سضاال الرغنث .موده-مودهن كيت مندافت
رمحة دان كربكنت هيدوف ددنيا دان داخرية .خطبة فد
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كالي اين اكن ممفركاتاكن تاجوق ممفركوكوهكن
فرساوداراءن اومت اسالم.
فرفادوان دان كهرمونيان دامل كالغن اومت اسالم
مروفاكن ساتو نعمت يغ خوكوف بسر دامل ممفركوكوه
دان ممرتبتكن اضام اسالم .فركارا ترسبوت تله منجادي
اساس اوتام كتيك فمبينأن نضارا اسالم دمدينه .حال اين
بوليه دليهت دامل خاتنت سجاره اسالم باضاميان رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم تله ممفرساوداراكن قوم مهاجرين دان
انصار دامل ممبينا كساتوان اومت اسالم يغ خوكوف
ارت .فريستيوا اين مروفاكن فندوان يغ خوكوف جلس
كفد كيت بهاوا فثاتوان دان فرساوداراءن سسام اومت
اسالم اداله توجنغ كقواتن اومت اسالم .سبارغ بنتوق
فرفخاهن هندقله دايلقكن كران فركارا ايت اكن
منجاديكن اومت اسالم مساكني مله يغ اخريث اكن مثببكن
اضام اسالم اكن دفندغ رنده دان تيدق الضي برديري
سباضاي اضام يغ مشول .هوراين اين امت برتفنت دغن
فرمان اهلل سبحانه وتعاىل يغ دباخكن دأول خطبة تادي
دامل سورة ال عمران ايات  103يغ برمقصود:
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"دان برفضغ تضوهله كامو سكالني كفد تالي اهلل (اضام
اسالم) دان جاغنله كامو برخراي-براي دان كنغله
نعمت اهلل كفد كامو كتيك كامو برموسوه-موسوهن
(مساس جاهلية دهولو) ،اللو اهلل مثاتوكن دانتارا هاتي
كامو (سهيغض كامو برساتو-فادو دغن نعمت اسالم)،
مك منجاديله كامو دغن نعمت اهلل ايت اورغ-اورغ
اسالم يغ برساودارا دان كامو دهولو تله برادا دتفي
جورغ نراك (دسببكن ككوفورن كامو مساس جاهيلية)،
اللو اهلل سالمتكن كامو دري نراك ايت (دسببكن نعمت
اسالم جوض) .دمكينله اهلل منجلسكن كفد كامو ايات-
ايات كرتاغنث ،سوفاي كامو مندافت فتوجنوق هدايهث".
معاشر املسلمني رمحكم اهلل،
متأخري اين فرفادوان دامل كالغن اومت اسالم
مساكني موال منمفقكن بيبيت-بيبيت فرفخاهنث .اياث
مساكني ترهاكيس سديكيت دمي سديكيت دامل
كهيدوفن مشاركت كيت هاري اين .ايسو فوليتيك،
فرقومن ،كأضاماءن دان فلباضاي الضي تله موال دفربسر
دان دسرهلكن باضي منختوسكن فرباهلن دان فرفخاهن
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دامل كالغن اومت اسالم .ايكنت صلة الرحيم دان اخوه
مساكني فودر ،بهكن صفة ممنتيغكن ديري سنديري فوال
مساكني منبل دامل كالغن اومت اسالم.
عقيبة فرفخاهن يغ برالكو اين تله ممباوا كبوروقن
كفد اومت اسالم .صفة كبنخني سسام مأنسي سفرتي
منابور فتنه ،منخاخي ،مغومفت ،تيدق مغحرميت فنداغن
اورغ الين ،بوروق سغك دان فلباضاي الضي سوده موال
منجادي بوديا دامل مشاركت ،سدغكن اسالم مغاجركن
اضر اومتث سنتياس ممليهارا هوبوغن صلة الرحيم سسام
مأنسي .دامل سبواه حديث يغ دروايتكن اوليه االمام
مسلم درفد ابو هريرة رضي اهلل عنه بهاواسث رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم برسبدا يغ برمقصود:
"سسوغضوهث فينتو-فينتو شرض دبوك فد هاري اثنني دان
مخيس .مسوا دوسا همبا يغ تيدق مثكوتوكن اهلل دغن
سسواتو اكن دامفوني ،كخوالي باضي اورغ يغ انتارا دي
دان ساوداراث تردافت كبنخني دان فرفخاهن" .اللو
دكاتاكن :تغضوهكنله دوا اورغ اين سهيغض مريك
برداماي! تغضوهكنله دوا اورغ اين سهيغض مريك
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برداماي! تغضوهكنله كدوا اورغ اين سهيغض مريك
برداماي!" (رواية االمام مسلم)
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
سهوبوغن دغن ايت ،انتارا لغكه دان خارا ترباءيق
اونتوق كمبالي مثاتوكن اومت اسالم اين اداله دغن
مغمباليقن تيتيق فثاتوان يغ برلندسكن شريعة اسالم
سباضيمان برايكوت:
 )1اومت اسالم فرلو برسام-سام برساتو دامل
ملقساناكن كطاعنت كفد اهلل سبحانه وتعاىل،
كفد رسول دان أوىل األمر .حال اين دمكني
كران ،كساتوان اومت اسالم اين بوكن
سقدر برلندسكن كفد مساغت فرقومن ،بغسا
دان ورنا كوليت مسات-مات ،اكن تتايف
كساتوان اين هندقله دفركوكوه برلندسكن
فضاغن توحيد دان كأميانن كفد اهلل سبحانه
وتعاىل دان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
 )2اومت اسالم جوض هندقله سنتياس ملقساناكن
كطاعنت كفد أوىل األمر كران فركارا
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)3

ترسبوت اداله مروفاكن ساتو كواجيفن دان
مروفاكن كطاعنت فريغكت كتيض سلفس
كطاعنت كفد اهلل سبحانه وتعاىل دان رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
اومت اسالم هندقله منولق سبارغ بنتوق
فربواتن اتاو تيندقن يغ بوليه ممخهبلهكن
مشاركت دان فرلو ممربي تومفوان كفد
كضياتن يغ بوليه مثاتوفادوكن بغسا ،اضام دان
نضارا.

اساس اين هندقله سنتياس دجاض دان دفليهارا
كران فركارا ايت مروفاكن كوخني كفد فرفادوان يغ
سبنرث ،سكرياث اساس اين تيدق دجاض ،فسيت بوليه ممباوا
كفد فرفخاهن دان اكن مثببكن هيلغث رمحة سرتا نعمت
درفد اهلل سبحانه وتعاىل .كتفيكنله سضاال فربيذاءن دان
فرسغكيتاءن يغ سالما اين منجادي باتو فغهالغ كفد
اوسها فثاتوان اومت اسالم .خوكوفله كروضيان ،دان
كسغساراءن يغ دتغضوغ اوليه اومت اسالم ،سباضاي
عقيبة دان كسن درفد فرفخاهن يغ برالكو .ايغتله ،بهاوا
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كيت مروفاكن اومت يغ ترباءيق يغ دجاديكن اوليه اهلل
سبحانه وتعاىل اونتوق ممعموركن دان منضقكن شريعة
اسالم دموك بومي اين.
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
سباضاي روموسن اونتوق مغاخريي خطبة فد
كالي اين ،منرب ايغني مثرو كفد فارا مجاعه سكالني ماريله
كيت برسام-سام ممفركوكوه فرفادوان دامل كالغن اومت
اسالم دغن كمبالي كفد اجرن اسالم يغ سبنر دان
سنتياس برهاتي-هاتي دغن سبارغ بنتوق كضياتن يغ
بوليه مثببكن فرفخاهن دامل كالغن اومت اسالم.
سسوغضوهث كمعمورن دان كأمانن يغ دنعميت هاري
اين اداله ساله ساتو نعمت اهلل سبحانه وتعاىل يغ دخافاي
منروسي فرفادوان دان كهرمونيان هيدوف دامل كالغن
اومت اسالم .نعمت-نعمت اين مستيله دفليهارا دان
دجاض سوفاي اياث تروس ككل دان دافت دواريثي اوليه
ضولوغن اكن داتغ .موده-مودهن بركت فثاتوان اين
اكن ممربيكن منفعة بسر بوات كيت اومت اسالم
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خصوصث دان سلوروه عامل اين عامث .فرمان اهلل سبحانه
وتعاىل دامل سورة االنبياء ايات :93-92
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برمقصود" :سسوغضوهث اضام اسالم اينله اضام كامو،
اضام يغ ساتو اساس فوكوقث ،دان اكوله توهن كامو،
مك مسبهله كامو اكن داكو( .كباثقكن مأنسي ماسيه
برسليسيهن) دان برفخه-بله دامل اوروسن اضام مريك،
(ايغتله) مريك مسواث اكن كمبالي كفد كامي (اونتوق
منرميا بالسن).
ن ﮧﮍﭮ ﮡ
اَب اركاَ ﭞ ﯬﯶ ََِبلْ ُق ْر اء َِان ﯻ اون اَـ اف اع ِ َ
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َي ﭝاَةَٱلتَّائِب اِيَ
ينَ او اَ
ﰁ فا اياَفا ْو ازَٱلْ ُم ْس تا ْغ ِف ِر اَ
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